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Neoprávněné podnikání  
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO  

NBC Office, 28. října 61, 702 00 Ostrava, u zastávky MHD Karolina 

TERMÍN 

10. března 2023, 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

CENA 

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

CÍLE KURZU 

 

Kurz se selektivně zaměřuje na jeden z nejčastějších přestupků v oblasti živnostenského 
podnikání, a to na neoprávněné podnikání. Jeho cílem je velmi detailně analyzovat danou 
skutkovou podstatu.  
 
V úvodu kurz vymezuje základní a relevantní pojmy z oblasti živnostenského podnikání, 
například samotný pojem podnikání, živnost, živnostenské podnikání, podnikatel. Dále se 
zaměřuje na určení všeobecných i specifických podmínek provozování živnosti. Přes tento 
stále ještě obecný úvod se program dostává k samotné skutkové podstatě.  
 
Neoprávněné podnikání je v prvé řadě přestupkem. Kurz nejprve vymezuje znaky skutkové 
podstaty neoprávněného podnikání tak, jak jsou tyto uvedeny v zákoně. Na konkrétních 
praktických příkladech definuje formální znaky přestupku, ukazuje, kdo je subjekt, co je 
objektem, jak prokázat subjektivní stránku (u fyzických osob) a jak stránku objektivní.  
 
Neoprávněné podnikání však rovněž může být i trestný činem. Kurz proto definuje rozdíly mezi 
neoprávněným podnikáním jako přestupkem a jako trestným činem a zabývá se pojetím 
rozdílné společenské škodlivosti. Vymezuje postup správních orgánů a orgánů činných 
v trestním řízení při určování a rozhodování, zda se jedná o přestupek či trestný čin a uvádí 
praktické příklady.  
 
V závěru se kurz soustředí na problematické procesní aspekty vedení přestupkového řízení, 
jehož předmětem je neoprávněné podnikání. Kurz v této části neprochází celé přestupkové 
„řízení“ od oznámení podezřelého jednání po vydání rozhodnutí, ale zaměřuje se výhradně 
na problematické otázky související s prokazováním neoprávněného podnikání.  
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Program 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. 
 
 

 
 
 
 
 
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 

3. Neoprávněné podnikání jako přestupek 

a. Přestupek jako pojem 

b. Znaky přestupku obecně 

c. Neoprávněnost podnikání 

d. Znaky přestupku neoprávněného podnikání 

e. Příklady 

4. Neoprávněné podnikání jako trestný čin 

a. Trestný čin jako pojem 

b. Znaky trestného činu obecně 

c. Neoprávněnost podnikání  

d. Znaky trestného činu neoprávněného podnikání 

e. Příklady 

5. Kritéria rozlišení trestného činu a přestupku – neoprávněné podnikání  

a. Společenská škodlivost 

b. Předání věci 

c. Postup orgánu činného v trestním řízení 

6. Řízení o přestupku 

a. Rozbor modelového příkladu  

b. Nejčastější chyby 
c. Nejčastější námitky „pachatele“ a okolnosti vylučující protiprávnost 
d. 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 

 

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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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.  

 


