Podrobná anotace kurzu
Vybrané aktuální problémy živnostenského
práva - dvoudenní intenzivní konzultační kurz
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí

Parametry kurzu
Místo

NBC Office, 28. října 61, 702 00 Ostrava

Lektor

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Termín 8. a 9. října 2020, 9.00 - 15.00
Cena

3 980 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Cíle kurzu
Základním cílem kurzu je poskytnout jeho účastníkům ucelený a detailní vhled do živnostenského práva pohledem úředníka živnostenského úřadu.
Kurz se proto selektivně zaměří na řádné vedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), živnostenským úřadem. Důraz je kladen
mimo jiné na problematiku bezvadného vyřizování podání, otázku doručování, zastupování, tvorbu
rozhodnutí a možnou obranu před šikanózním a účelovým jednáním.
Opomenuto nezůstane ani řádné vedení kontrolního řízení podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen „kontrolní řád“), které není správním řízením (nejde
o postup podle části druhé a třetí správního řádu), nýbrž postupem podle části čtvrté správního
řádu.
Vzhledem k tomu, že protokol z kontroly může být a mnohdy i je (někdy dokonce i jen jediným) podkladem v přestupkovém řízení, kurz se rovněž zaměří na problematické aspekty vedení přestupkového řízení podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění (dále jen „přestupkový zákon“). Na modelové skutkové podstatě budou demonstrovány nejčastější chyby při prokazování přestupků podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění (dále jen „živnostenský zákon“). Kurz
taktéž vymezí kritéria rozlišení trestného činu a přestupku a to na skutkové podstatě „neoprávněné
podnikání“. Dále se kurz zabývá vzájemnými souvislostmi živnostenského zákona se zákonem
183/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen
„insolvenční zákon“), se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„občanský zákoník“), se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích),
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v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), a konečně se zákonem č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
V rámci kurzu budou prezentovány aktuální metodické a judikaturní závěry na rozhodovací
proces.
Teoreticky osvojené znalosti budou demonstrovány na praktických modelových případech.
Kurz je koncipován jako konzultační. Účastníci kurzu mají rovněž možnost klást lektorce dotazy a
podněty korigující obsah kurzu předem (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní
e-mail juratkova@kolumbuspm.cz (v předmětu uveďte název semináře a datum jeho konání).
Využití této možnosti lektorka vřele vítá!

Obsah kurzu
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Správní řád pohledem živnostenského úřadu
1. Vztah správního řádu a živnostenského zákona
· Vymezení, kdy živnostenský úřad aplikuje správní řád
2. Podání a jeho náležitosti
3. Zahájení řízení
4. Vedení řízení
· Šikanózní a účelové praktiky
5. Podklady vs. důkazy
6. Dokazování
7. Rozhodnutí
8. Doručování
9. Zastupování
Kontrolní řízení
1. Především se zaměření na tvorbu kontrolního protokolu a možnosti jeho využití v řízení o
přestupku
Řízení o přestupku
1. Rozbor modelového příkladu
2. Kritéria rozlišení trestného činu a přestupku – neoprávněné podnikání
Živnostenské právo vs. občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích
1. Fyzické a právnické osoby v živnostenském podnikání (právní osobnost, svéprávnost a další
důležité pojmy v občanském zákoníku)
2. Ustavení a vznik právnické osoby a její orgány
3. Zastupování právnické osoby
4. Právo na podnikání
5. Vymezení podnikatele
Živnostenské právo vs. insolvenční zákon
1. Překážky provozování živnosti – vznik, trvání, zánik
2. Formy řešení úpadku v insolvenčním řízení a jejich dopad do živnostenského práva
3. Odpovědnost a postavení statutárního orgánu v insolvenčním řízení
Diskuse a konzultace
V rámci poslední části kurzu budou řešeny komplexnější dotazy a konzultace účastníků (dotazy k
jednotlivým dílčím tématům či specifickým oblastem budou řešeny v průběhu kurzu).
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Lektor kurzu

Mgr. Bc. Petra Juřátková
Advokátka, lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti
vzdělávání úředníků veřejné správy, autorka a spoluautorka řady
odborných článků a publikací

