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Hradec Králové, středa 7. listopadu 2012 Hotel Tereziánský dvůr 

 

Právně prakticky laděný seminář zaměřený na oblast regulace zákona č. 167/2008 Sb., 

o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, a nařízení 

vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách 

finančního zajištění. 

Přednášející se po obecném úvodu zaměří na výklad problematických právních otázek 

týkajících se regulace ekologické újmy a souvisejícího hodnocení rizik. Prezentace budou 

převážně složeny z dotazů provozovatelů a dotčených orgánů, které byly přednášejícím 

v rámci jejich pracovní činnosti kladeny a odpovědí na ně. Seminář dále upozorní 

na nejasnosti a rozpory právní úpravy a možnosti jejich řešení v praxi.  

Seminář je určen pro: 

 podnikové ekology 
 pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního 

prostředí, včetně odborníků z právních oddělení 
 dotčené orgány státní správy 
 provozovatele, kteří jsou povinni do konce roku 2012 splnit novou legislativní povinnost, 

která spočívá v hodnocení rizik ekologické újmy (EÚ) podle zákona 167/2008 Sb. o EÚ a nařízení 
vlády 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik EÚ.  Hodnocení se provádí pro jednotlivé činnosti, 
které jsou uvedené v příloze zákona (např. nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, 
zacházení s vodám závadnými látkami, nakládání s vodami, provoz zdrojů znečišťování ovzduší 
podléhajících povolení ad.). Na základě výsledků hodnocení vzniknou některým společnostem další 
povinnosti (provedení podrobného hodnocení rizik a finanční zajištění pro případ EÚ). 
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Hradec Králové, středa 7. listopadu 2012 Hotel Tereziánský dvůr 

 

9:00-9:30 Registrace účastníků 

9:30-10:30 
Obecný úvod do problematiky – právní vymezení 

ekologické újmy a relevantních souvislostí 

10:30-11:30 
Právně problematické otázky plynoucí pro praxi ze zákona 

o předcházení ekologické újmě a jejich odpovědi (I. část) 

11:30-12:30 Přestávka na oběd 

12:30-13:00 Právně problematické otázky plynoucí pro praxi ze zákona 
o předcházení ekologické újmě a jejich odpovědi (II. část) 

13:00-14:20 
Právně problematická místa při hodnocení rizik podle 

nařízení vlády č. 295/2011 Sb. a jejich řešení 

14:20-15:00 Diskuse 

15:00 Ukončení semináře  

 

Podle potřeby budou zařazovány krátké přestávky na občerstvení. 

 

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu 

posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz. 

Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášek. 

 

 

                 

 

    



      

    ORGANIZAČNÍ POKYNY 

 
1. Seminář se  koná  ve středu  dne  7.  listopadu 2012 v  Hotelu Tereziánský dvůr 

(Jana Koziny 336/4, 500 03 Hradec Králové). 
GPS souřadnice Hotelu Tereziánský dvůr: 50°12'28.503"N   15°50'6.245"E 

 

2. Registrace účastníků od 9:00 hod. do 9:30 hod., začátek odborného programu 
v 9:30 hod., předpokládaný konec v 15.00 hod. 
 

3. Doprava (výstupní stanice Komenského): trolejbus číslo 2 od vlakového nádraží

i autobusového terminálu. Linka 2 jezdí v  cca 10minutových intervalech, cesta

trvá asi 12 minut. Hotel stojí za budovou Střední zdravotnické školy. 

Parkování zdarma na hotelovém parkovišti, vjíždí se z obou postranních ulic 

(Balbínova nebo Plácelova), vrata pro vjezd se automaticky otevřou po přiblížení se 

autem těsně k nim. Pokud bude kapacita parkoviště naplněna (60 míst), lze parkovat 

v  okolí hotelu, poplatek za celodenní parkovné je 40,- Kč. 

4. Účast na semináři objednejte elektronicky vyplněním on-line závazné přihlášky 
na adrese: www.uzitecneseminare.cz a to do 31. 10. 2012. Potvrzení o přijetí 
přihlášky bude zasláno na Vámi zadané emaily, včetně podkladů pro platbu. 

5. Stravování pro účastníky semináře je zajištěno v hotelové restauraci (polévka, hlavní 
chod, moučník) v ceně 100,- Kč bez DPH 20% (120,- Kč včetně DPH).  

6. Vložné na akci činí 1 300,- Kč bez DPH 20 % (1 560,- Kč včetně DPH). 
 
 

 

 

7. Vložné, případně stravné, laskavě uhraďte do 31. 10. 2012 
na číslo účtu 670100–2209754179/6210 u mBANK., variabilní symbol 121107. 
Naše DIČ: CZ6058051318, IČ: 75129051 
Jsme  plátci  DPH.  Do  zprávy  pro příjemce uveďte prosím jméno účastníka. Zálohovou 
fakturu vystavíme na vyžádání. Platba je možná i v hotovosti u registrace. 

8. V ceně vložného jsou zahrnuty pracovní materiály a drobné občerstvení během 
semináře (kromě oběda). 

9. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace.  

10. Odesláním podepsané přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas 
s organizačními pokyny a cenami. 

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně nebo elektronicky, a to tak, aby 
storno bylo organizátorům doručeno nejpozději do 31. 10. 2012. Zruší-li závazně 
přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, vložné 
nevracíme a neuhrazené platby jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat.  

 

 

Platba Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH 

Vložné Kč 1 300 260 1 560 

Stravné (oběd) Kč 100 20 120 

Celkem Kč 1 400  280  1 680  

http://www.uzitecneseminare.cz/


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ  

„EKOLOGICKÁ ÚJMA V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH  

– právní aspekty problematiky“ 
Hradec Králové, středa 7. listopadu, Hotel Tereziánský dvůr 

Přihlášku laskavě odešlete do 31. 10. 2012 na některý z níže uvedených kontaktů: 

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE, Hana Šimánková, Vlčkovická 78/11, 500 04 Hradec Králové 

 e-mail: info@uzitecneseminare.cz 

nebo ji můžete elektronicky odeslat on-line přihláškou na adrese: www.uzitecneseminare.cz 

Potvrzení o přijetí přihlášky bude zasláno na Vámi uvedené emaily.  

Povinné údaje pro úspěšnou registraci jsou označeny hvězdičkou. 

Účastník:   

Titul, jméno a příjmení (*):    

Telefon (*):    

Email (*):    

Fakturační údaje: 

Firma / vysílající organizace (*):    

Ulice, číslo (*):    

PSČ a město (*):     

Číslo účtu plátce (*):    

DIČ (IČ) (*):    

Kontaktní údaje vyplňujte pouze v případě, že se liší od kontaktů přihlášeného účastníka 

Kontaktní osoba:    

Telefon:    

Email:    

Objednané služby (*) označte Váš výběr: 

Vložné:    

1300,- Kč bez DPH (1560,- Kč vč. DPH)   

Stravné = oběd:    

100,- Kč bez DPH (120,- Kč vč. DPH) 

 Způsob platby (*) označte Váš výběr:    

Hotově na místě    

Převodem z účtu do 31. 10. 2012 
Na účet: 670100-2209754179/6210 
mBank, variabilní symbol 121107 

  

Poznámka: 
 

Odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze přihlášku pouze 

písemně nebo elektronicky a to do 31. 10. 2012. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nelze vrátit a neuhrazené platby jsme 

bohužel nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné. Odesláním tohoto formuláře souhlasím s použitím osobních údajů 

společností UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. 

mailto:info@uzitecneseminare.cz
http://www.uzitecneseminare.cz/

