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Kontrola tabákových výrobků  
a lihovin v praxi živnostenských 
úřadů 

PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO  

Online školení (odkaz bude zaslán na e-mail uvedený v přihlášce) 

TERMÍN 

18. dubna 2023, 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

CENA 

1.990,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 
2.408,-  Kč vč. DPH) 

CÍLE KURZU 

 

Cílem programu je představit v komplexní podobě vybranou kontrolní aktivitu živnostenských 
úřadů. Kurz má dvě části, v první se věnuje tabákovým výrobkům a v druhé lihovinám.  
 
V obou částech kurzu je nejprve shodně vymezena hmotněprávní legislativa, vysvětleny 
základní pojmy a určena pravomoc a působnost jednotlivých orgánů s akcentem na 
živnostenské úřady. Dále je vymezen postup živnostenských úřadů při provádění kontroly 
plnění povinností podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění. Na 
podkladě možných zjištění z kontrolního řízení jsou vypočteny relevantní skutkové podstaty, 
kterých se dotčené osoby mohou dopustit.  
 
Kurz reflektuje aktuální judikaturní praxi správních soudů, která je v průběhu programu 
detailně analyzována. Dále program reflektuje aktuální metodické závěry a pokyny a 
zohledňuje rovněž probíhající legislativní diskusi a projednávané novely. 
 
 

 
 
 
 

 

Účastníci kurzu mají 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! 
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OBSAH KURZU 
 

1. Úvod do problematiky 
a. Zdroje  
b. Cíle a očekávání 
c. Právní úprava  

2. Základní pojmy  
a. Podnikání 
b. Živnost 
c. Živnostenské podnikání 
d. Podnikatel 
e. Kontrola 
f. Přestupek 
g. Tabák a tabákový výrobek a další související pojmy 
h. Lihovina a další související pojmy 

3. Kontrolní řízení obecně 

a. Úkony před zahájením kontroly 

b. Zahájení kontroly 

c. Šikanózní a obstrukční praktiky při kontrole 

d. Kontrolní zjištění a kontrolní protokol 

e. Přestupky při kontrole 

4. Kontrola tabákových výrobků 

a. Oprávnění k prodeji/výrobě tabákových výrobků 

b. Kontrola značení tabákových výrobků  

c. Kontrola omezenosti prodeje tabákových výrobků 

d. Modelový příklad 

5. Kontrola lihovin 

a. Oprávnění k prodeji/výrobě lihovin 

b. Kontrola omezenosti prodeje lihovin 

c. Modelový příklad 

6. Skutkové podstaty přestupků a řízení o přestupku 

a. Skutkové podstaty přestupků  

b. Rozbor modelového příkladu  

c. Nejčastější chyby 
d. Nejčastější námitky „pachatele“ a okolnosti vylučující protiprávnost 
e. Účelové a obstrukční jednání podezřelého/obviněného/pachatele a obrana proti 

němu 
7. Rozbor judikatury a práce s ní (nad rámec judikatury obsažené v předchozích částech) 
8. Diskuse a konzultace 

LEKTOR KURZU 

 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

advokátka, lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání 
úředníků veřejné správy zejména v oblasti přestupkového práva, správního 
řízení a stavebního práva, autorka a spoluautorka řady odborných článků a 
publikací.  

 


