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               VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 
- DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY- PRAHA 2. TERMÍN 

 

 
 

Úterý 19. listopadu 2019 

Praha, Konferenční centrum City 

Dne 1. července 2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který 
naprosto změnil dosavadní úpravu správního trestání, kdy ji sjednotil pro fyzické osoby nepodnikající a podnikatele 
a správní delikty nově označil jako přestupky bez ohledu na osobu pachatele. Nadto, pro podnikající fyzické osoby 
a právnické osoby zavedl zcela novou úpravu, která zde dříve nebyla, a nové instituty, zejména definoval 
odpovědnost podnikající fyzické osoby a právnické osoby, zproštění odpovědnosti a principy ukládání trestů. 
 
Nyní, po dvou letech účinnosti nové úpravy správního trestání, jsme již v situaci, kdy řízení podle předchozí 
úpravy postupně doběhla a máme již praxi s novou úpravou, včetně judikatury. Vznikly rovněž metodiky 
ústředních orgánů. 

Změny se dotkly i vodního hospodářství a praxe osob podnikajících v oboru, kdy je v posledních letech snaha dávat 
důraz na prevenci a předcházení nedovolenému jednání nejen z finančních, ale rovněž z reputačních důvodů. 
Nicméně i při veškeré snaze se mohou objevit provozní situace, kdy dojde k porušení právních předpisů a je třeba 
se v přestupkové legislativě umět orientovat, ať již z pozice pachatele přestupku, tak správního orgánu. 

Seminář bude zaměřen na praktickou aplikaci výše uvedeného s cílem vyjasnit orientaci v přestupkové 
legislativě. Důraz bude rovněž kladen na aktuální metodiky a judikaturu a jejich dopady do správně právní 
odpovědnosti a vedení sankčních řízení na úseku vodního hospodářství.  

Součástí semináře bude i diskuze s účastníky semináře na aktuální témata. Dotazy účastníků předem jsou vítány. 

Seminář je určen pro:  

 vodohospodáře 

 vodoprávní úřady 

 Českou inspekci životního prostředí 

 vlastníky a provozovatele vodních děl 

 pracovníky vodáren, vodních zdrojů, čistíren odpadních vod 

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

 dotčené orgány státní správy (stavební úřady, orgány ochrany přírody, apod.)  
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Praha, úterý 19. listopadu 2019, Konferenční centrum City 

 

8:00-9:00 Registrace účastníků 

9:00-12:00 I. ÚVOD 

II. ZÁKLADNÍ PRINCIPY A ÚPRAVA ZÁKONA Č. 250/2016 SB., 

O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH 

III. METODIKY A JUDIKATURA V OBLASTI ODPOVĚDNOSTI 

ZA PŘESTUPKY 

12:00-12:45 Přestávka na oběd 

12:45-15:00 IV. METODIKY A JUDIKATURA V OBLASTI ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH 

15:00 Ukončení semináře  

 

Podle potřeby budou zařazovány krátké přestávky na občerstvení. 

 

Samozřejmou součástí semináře jsou diskuze v průběhu semináře a odpovědi na dotazy účastníků. 

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem do 15. listopadu 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 

 časopisu Odpadové fórum. Více ZDE 
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