
 
                   

                     Váš partner v profesním rozvoji 

                VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

  SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ 

NA ÚSEKU VODNÍHO 

HOSPODÁŘSTVÍ 

 
Čtvrtek 21. ledna 2016  

Konferenční centrum City, Praha – Pankrác 

 

Seminář je zaměřen na problematiku správního trestání ve vodním hospodářství.  

Zabývat se budeme úpravou obsaženou jak ve vodním zákoně, tak v zákoně o vodovodech a kanalizacích. 

Pozornost bude věnována obecným zásadám správního trestání, procesním ustanovením obsaženým ve správním 

řádu a přestupkovém zákoně, jakož i související judikatuře.  

Zohledněny budou praktické příklady z vodohospodářské praxe. 

Seminář je koncipován nestranně, tzn. nejen pro správní orgány, ale i pro pachatele správních deliktů. Je tak 

určen jak pro pracovníky vodoprávních úřadů a ČIŽP, tak pro zaměstnance vodohospodářských společností 

a rovněž i pro odbornou a laickou veřejnost pohybující se na úseku vodního hospodářství. 

Dotazy předem jsou vítány. 

Seminář je určen pro: 

 vodoprávní úřady 

 Českou inspekci životního prostředí 

 vodárenské společnosti  

 správce vodních toků a povodí 

 vodohospodáře 

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

 dotčené orgány státní správy 
 



  MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE 

  

                        

                 Váš partner v profesním rozvoji 

                                                                              PROGRAM SEMINÁŘE 

„SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ“  

                                                                                   PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 

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

dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství 

Mgr. Veronika Vytejčková 
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní 

 

Čtvrtek 21. ledna 2016, Konferenční centrum CITY, Praha - Pankrác 
 

 

8:00 - 9:00 

 

Registrace účastníků 

 

 

09:00 - 12:00 

1. ÚVOD 

  

2. ZÁSADY SPRÁVNÍHO TRESTÁNÍ 

 

3. PROCESNÍ OTÁZKY A SOUVISEJÍCÍ JUDIKATURA 

 

4. PŘESTUPKY PODLE VODNÍHO ZÁKONA 

A SOUVISEJÍCÍ JUDIKATURA 

 

12:00 -12:45 

 

Přestávka na oběd 

 

 

12:45 - 14:45 

5. SPRÁVNÍ DELIKTY PODLE VODNÍHO ZÁKONA A SOUVISEJÍCÍ 

JUDIKATURA 

6. SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ PODLE ZÁKONA O VODOVODECH 

A KANALIZACÍCH 

7. SHRNUTÍ A NASTÍNĚNÍ MOŽNÉHO VÝVOJE 

VE „VODOHOSPODÁŘSKÉM“ SPRÁVNÍM TRESTÁNÍ 

8. 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 přednášek.                 
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