
                          

                          

                          Váš partner v profesním rozvoji 

                       VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ 
SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH 

Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ   
PODTITUL: Od kontroly (KONTROLNÍ ŘÁD) k pravomocnému 

      rozhodnutí o přestupku (PŘESTUPKOVÝ ZÁKON) a další 
      související správní činnosti (SPRÁVNÍ ŘÁD)  

 

 

 

 

 

 

                                               PRAHA, ÚTERÝ 8. ŘÍJNA 2019 

                                    KONFERENČNÍ CENTRUM CITY PANKRÁC 

Seminář bude zaměřen na praktickou aplikaci jmenovaných předpisů při činnosti úředníka s důrazem 

na  provádění kontroly a následné projednávání jednotlivých přestupků podle zákona o odpadech. 

-        Aktuální problematika správních činností správních úřadů. 

-        Jak správně používat / aplikovat kontrolní řád? Význam protokolu o kontrole pro navazující 

přestupkové řízení. 

-        Jednotná úprava správněprávní odpovědnosti fyzických osob a podnikatelských subjektů – v čem 

se liší projednávání přestupků od předchozí právní úpravy? 

-        Jak se vyhnout procesním pochybením během kontroly a projednávání přestupku. 

-        Ochrana osobních údajů při správních činnostech?  

-        Aplikace správního řádu při činnosti správních úřadů a jeho vztah ke kontrolnímu řádu a zákonu 

o odpovědnosti za přestupky. 

Výklad všech kroků správní činnosti získáte od odbornice v oboru odpadového hospodářství: 

JUDr. Hana Dvořáková, MBA, ředitelka - Odbor výkonu státní správy II, Ministerstvo životního prostředí 

 

Seminář je určen: 

pro úředníky obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působnosti, krajských úřadů, Českou inspekci životního 

prostředí apod.  

 



 MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE 

 

                

                      Váš partner v profesním rozvoji 

                                                                                  PROGRAM SEMINÁŘE 

„SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA 
O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ“  

                                                                                          
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 

 

JUDr. Hana Dvořáková, MBA 
 ředitelka - Odbor výkonu státní správy II 

 Ministerstvo životního prostředí 
 

Úterý 8. října 2019 
    Konferenční centrum CITY, Praha - Pankrác 

8:00-9:00 Registrace účastníků 

09:00 -10:20  ZÁKON O ODPADECH A ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY 

10:20-10:35 Přestávka na občerstvení 

10:35 -12:00  KONTROLNÍ ŘÍZENÍ - ZÁKON Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍ ŘÁD 

12:00-12:45 Přestávka na oběd 

 

 

12:45-14:45 

 PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ - ZÁKON Č. 250/2016 SB., O ODPOVĚDNOSTI 

ZA PŘESTUPKY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY 

 SPRÁVNÍ ROZHODOVÁNÍ  A NEFORMÁLNÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ – ZÁKON 

Č. 500/2004 SB., SPRÁVNÍ ŘÁD, V PLATNÉM ZNĚNÍ 

14:45-15:00 Diskuze, 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 do 4. října 2019 na e-mailovou adresu: 

 info@uzitecneseminare.cz. 

Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášek. 

                                 
  

 

 

  

 

 

 

Pro účastníky semináře nabízíme 

25% slevu  na kombinované předplatné 

 portálu Třetíruka.cz  a časopisu 

 Odpadové fórum. Více ZDE 
 

mailto:info@uzitecneseminare.cz
http://www.tretiruka.cz/products/akce-leden-2017-25-sleva-na-kombinovane-predplatne-www-tretiruka-cz-a-odpadove-forum/

