
 
                   

                     Váš partner v profesním rozvoji  

                VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

  AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI 

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD – 2. termín Praha

 
Čtvrtek 26. května 2016  

Konferenční centrum City, Praha – Pankrác 

 

Seminář je prioritně zaměřen na nové prováděcí předpisy v oblasti vypouštění odpadních vod, tedy nařízení vlády 

č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, 

účinné od 1. ledna 2016, a na nařízení vlády (č. Sb. není doposud známo) o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, účinné 

od 1. března 2016.  

Prováděcí právní úprava bude provázána s předpoklady vypouštění odpadních vod, s povolováním a ohlašováním 

čistíren odpadních vod podle vodního a stavebního zákona a se související judikaturou v této oblasti. 

Posluchačům bude podána informace o probíhající novelizaci vodního zákona a možných dopadech novely 

do problematiky vypouštění odpadních vod. 

Pozornost bude věnována také dalším, v roce 2015 novelizovaným prováděcím předpisům k vodnímu zákonu, 

jakož i v roce 2016 připravovaným novelám. 

Problematika bude pojímána z právního, nikoliv vodohospodářského hlediska. Dotazy předem jsou vítány. 

Seminář je určen pro: 

 vodoprávní úřady 

 vodárenské společnosti  

 vodohospodáře 

 podnikové ekology 

 Českou inspekci životního prostředí 
 pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí 

 správce vodních toků a povodí 

 dotčené orgány státní správy 
 



  MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE 

  

                        

                 Váš partner v profesním rozvoji 

                                                                              PROGRAM SEMINÁŘE 

„AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI 

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD – 2. TERMÍN PRAHA“  

                                                                                   PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 
Mgr. Veronika Vytejčková 

Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní 
 

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. 
Ambruz & Dark Deloitte Legal 

dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství 
 

Čtvrtek 26. května 2016, Konferenční centrum CITY, Praha - Pankrác 
 

8:00-9:00 Registrace účastníků 

 

 

09:00 -12:00 

1. ÚVOD 

 

2. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPOKLADY ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

 

3. INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍ NOVELIZACI VODNÍHO ZÁKONA A DALŠÍ 

PŘIPRAVOVANÉ LEGISLATIVĚ 

 

4. ČOV NA OHLÁŠENÍ - PROCESNÍ ÚPRAVA A SOUVISEJÍCÍ JUDIKATURA  

 

5. NOVÁ PROVÁDĚCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA DOPADAJÍCÍ NA OHLAŠOVANÉ 

ČOV 

12:00-12:45 Přestávka na oběd 

 

 

12:45-15:00 

6. POVOLOVANÉ ČOV - PROCESNÍ ÚPRAVA A SOUVISEJÍCÍ JUDIKATURA 

 

7. NOVÁ PROVÁDĚCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA DOPADAJÍCÍ NA POVOLOVANÉ 

ČOV 

 

8. DALŠÍ NOVELY PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PŘIJATÉ 

V ROCE 2015  

 

9. DISKUSE A ZÁVĚR 

15:00 Ukončení semináře  

Podle potřeby budou zařazovány krátké přestávky na občerstvení. 

Samozřejmou součástí semináře jsou diskuze a odpovědi na dotazy účastníků. 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz.  

Dotazy budou zodpovězeny v rámci semináře.                                             
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