
                     

                                              
 

 

 

 

 
 

Vás zvou na 2. seminář jarního cyklu seminářů 2007 

 
NOVELIZACE  ŽIVNOSTENSKÉHO  ZÁKONA  

 

V  ROCE  2006 
                     

          
22. února 2007 - přednáškový sál Pražské energetiky, a.s. Praha 

             
 
 
 
 

Anotace: 
 

       Přednáška se zaměřuje na novely živnostenského zákona přijaté v roce 2006, a to zejména na změny  
v oblasti jednotlivých živností, v povinnosti právnických osob ustanovovat odpovědné zástupce, zřízení 
centrálních registračních míst na živnostenských úřadech, zjednodušení administrativního postupu           
při ohlášení živnosti a žádosti o koncesi, povinnosti podnikatelů ve vztahu k živnostenským úřadům. 
       Pozornost bude též věnována prováděcím předpisům k živnostenskému zákonu, nové směrnici                   
o službách na vnitřním trhu a směrnici o uznávání odborných kvalifikací ve vazbě na živnostenský zákon.    
 
 
Přednáší:   
 

Mgr. Věra Babšická 
 

Přednášející má dlouholeté zkušenosti z oblasti aplikace živnostenského zákona v praxi a z legislativního 
procesu v této oblasti. Více jak 15 let se na tuto problematiku soustřeďuje, z toho 12 let pracovala jako 
vedoucí metodicko-právního oddělení odboru živností na Ministerstvu průmyslu a obchodu. V současné 
době působí jako profesionální lektor a poradce v dané oblasti.  
 
Publikace: 
Živnostenský zákon s komentářem (spoluautorka), Trizonia, 1995 
Mgr. Věra Babšická, Živnostenský zákon s komentářem, 1. - 8. vydání, Polygon, 1996 - 2005 
Zákon o regulaci reklamy s komentářem (spoluautorka), Polygon, 2000   
 
 
Pořadatel:                                                

 

Unie podnikových právníků ČR                               
Na Hroudě 19                                                    
100 05 Praha 10 - Vršovice                                                        
 

www.uppcr.cz                                                          
 
Časový a odborný program: 
 

8.30 -    9.00  Prezence 
 

9.00 - 15.00  Přednášky  
 

 Změny živnostenského zákona v roce 2006 
 

 Odpovědný zástupce, povinné a dobrovolné ustanovování 
 

 Prováděcí předpisy k živnostenskému zákonu 
 

 Zjednodušení administrativního prostředí - centrální registrační  místa na obecních živnostenských úřadech 
 

 Posuzování odborné způsobilosti 
 

 Vazba živnostenského zákona na směrnice ES 
 

 Informace o nové směrnici o službách na vnitřním trhu a směrnici o uznávání odborných kvalifikacích  
 

 Dotazy, diskuse 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu. 

 

 

 
UNIE PODNIKOVÝCH PRÁVNÍKŮ 

 

ČESKÉ REPUBLIKY 

® 

 



 
ORGANIZAČNÍ POKYNY: 

 

 Datum a místo konání:  čtvrtek 22. února 2007     

přednáškový sál Pražské energetiky, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10 - Vršovice 
                                      

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 19. února 2007 na adresu:    
 

UNIT spol. s r.o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice 

fax: 466 303 032, e-mail: unit@unit.cz 
 

elektronické přihlášky: www.unit.cz 
 

     

 CENA  
pro členy Unie podnikových právníků ČR 

  

vložné, textové materiály (včetně DPH)               1580,- Kč 
      

 CENA  
   

vložné, textové materiály (včetně DPH)              1750,- Kč 
 

 

 Textové materiály  
ÚZ č. 563 - Živnostenské podnikání, podle stavu k 1. 8. 2006, nakladatelství Sagit  
 

 Platbu uhraďte na účet u eBanky Pardubice 593751001/2400, variabilní symbol 20714. 
 

 Upozornění: 

Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací. 
Účast na semináři nepotvrzujeme, zprávu zašleme pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. 
Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora, vysílající organizaci i účastníka. 
     

 Účastnický poplatek je možné uhradit v hotovosti přímo u prezence proti potvrzení - daňovému dokladu. 
 

 DIČ: CZ47451432, IČ: 47451432 

 firma zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2509 
 

 UPOZORNĚNÍ PRO PLÁTCE DPH:  

Dnem uskutečnění zdanitelného  plnění  bude  den vystavení daňového dokladu totožný s datem přijetí platby. 
Daňový doklad předáme účastníkovi při prezenci, v případě platby před termínem konání semináře Vám ho                   
na vyžádání zašleme. 

 

 Pro účastníky bude zajištěno občerstvení. 
 
 

Organizační zajištění:     
 

UNIT spol. s r.o.             tel.: 466 304 952  
Gorkého 2573                tel., fax: 466 303 032   
530 02  Pardubice          e-mail: unit@unit.cz    
 

www.unit.cz 
 

Blanka Tomíšková    602 337 780,   Ing. Martina Novotná   605 257 127 
 

 Doprava do místa konání:  
 

Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10 - Vršovice, www.pre.cz 
Metro trasa "A" - na stanici Strašnická  přestup na tramvaj č. 7, 10, 19 na druhou zastávku - Kubánské náměstí. 
Z Hlavního nádraží tramvají č. 19, výstup Kubánské náměstí, tramvaj č. 26 - výstup Na Hroudě. 
Další možnosti ze středu města - tramvaj č. 6 - výstup Kubánské náměstí, tramvaj č. 22 a 24 - výstup Na Hroudě.  
Odtud pěšky buď přímo ulicí Na Hroudě nebo Na Stezce, směrem k sportovnímu areálu Slavia (cca 380 resp. 250 m). 
 

Parkovací možnosti pro osobní dopravu 
Parkovat lze bez problémů v přilehlých ulicích, tzn. Na Hroudě, Na Vrších případně Na Stezce, která je jednosměrná 
od ulice V Olšinách. Využít lze placené parkoviště před halou zimního stadionu, který sousedí s budovou PRE.  
 

 

 
 
 

→ 
 
 

olujte správnost uvedených údajů vaší 

firmy, abychom mohli vystavit platný 

daňový doklad!!  Děkujeme. 

 
  metro trasa A - Strašnická 


