
Dům techniky Pardubice spol. s r.o. Vás zve na seminář 
 

PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY 
PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH 

FYZICKÝCH OSOB NA ÚSEKU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

 

11. 5. 2017 
 

 

Číslo akce:  10020041 
Místo konání:   Dům techniky Pardubice 
Vedoucí akce:  Ing. Naďa Kořínková, tel.: 466 615 607 

Informace:  Martina Buchtová, tel.: 466 614 320 
Cena:  1815,- Kč včetně DPH  

Lektor:   JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.,  
  Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního 

prostředí, dlouholetá vedoucí právního odboru ředitelství České 
inspekce životního prostředí. 

Určeno: Seminář je určen úředníkům a pracovníkům odborů životního prostředí 
územně samosprávných celků, státních a dalších orgánů veřejné 
správy a dalším zájemcům o danou problematiku. 
 

Anotace: Seminář se bude zabývat zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich (účinnost od 1. 7. 2016) a změnami 
sankčních ustanovení zákonů na úseku životního prostředí (sněmovní 
tisk č. 929) 

Program:  1. Druhy odpovědnosti v ochraně životního prostředí 
- deliktní odpovědnost (trestné činy, přestupky, správní delikty PO 

a PFO) 
- odpovědnost za ekologickou újmu 
- odpovědnost za škodu 

2. Prameny právní úpravy trestání přestupků a jiných 
správních deliktů 
- zvláštní zákon (k ochraně příslušné složky životního prostředí) 
- přestupkový zákon (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 

znění pozdějších předpisů) 
- správní řád (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů) 
3. Zákon č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon                    

o přestupcích, zákon o Rejstříku trestů a některé další 
zákony (účinnost od 1. 10. 2015 a od 1. 10. 2016): 
- zvýšení pokut v blokovém a příkazním řízení, přerušení běhu 

1roční lhůty pro projednání přestupku, prekluze po 2 letech, 
zúžení obligatorního společného řízení o přestupcích téhož 
pachatele aj. 

- centrální evidence vybraných přestupků  
4. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky            

a řízení o nich (účinnost od 1. 7. 2017) a změnový zákon 
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(změny sankčních ustanovení zákonů na úseku životního 
prostředí) 
- kodex správního trestání, tj. dosavadní jiné správní delikty PO      

a PFO se stávají přestupky 
- hlavní úseky nové úpravy správního trestání ve vztahu              

k dosavadním úpravám, související změny sankčních ustanovení 
zákonů na úseku životního prostředí   

5. Základy odpovědnosti za přestupek a jiný správní delikt 
(hmotněprávní otázky správního trestání nejčastěji řešené 
v praxi orgánů životního prostředí) 
- materiální znak deliktu 
- odpovědnost subjektivní a objektivní 
- lhůty pro uložení pokuty/pro zahájení řízení o pokutě 
- kritéria pro stanovení výše pokuty, likvidační charakter pokuty, 

majetkové poměry pachatele 
- obligatornost x fakultativnost ukládání pokut, liberační důvody, 

upuštění od pokuty 
- delikty dokonavé a trvající, event. pokračující 
- určení delikátně odpovědného subjektu, odpovědnost 

organizátora, návodce, pomocníka (zadavatele díla) 
- souběhy deliktů,  zásada absorpční, zásada ne bis in idem 

6. Řízení o přestupku a jiném správním deliktu (nejdůležitější 
procesní otázky správního trestání) 
- postupy před zahájením řízení 
- vymezení skutku jako předmětu řízení 
- účastníci řízení o pokutě 
- zahájení řízení, přerušení, zastavení řízení 
- dokazování 
- náležitosti rozhodnutí, se zvláštní pozorností k odůvodnění výše 

pokuty 
7. Nejdůležitější soudní a správní judikatura ke správnímu 

trestání na úseku životního prostředí 
- rozbor konkrétních správných a nesprávných postupů orgánů 

životního prostředí 
Diskuze k případným problémům 

Časový 
harmonogram: 

8,30 – 9,00  prezence 
9,00 - 14,00  odborný program  

Organizační 
pokyny: 

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 10. 5. 2017 na adresu:  
Dům techniky Pardubice spol. s r. o. 
nám. Republiky 2686, 532 27  Pardubice 
e-mail: buchtova@dtpce.cz 
Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600 u MONETA Money 
Bank Pardubice, variabilní symbol 10020041.  
Účastnický poplatek je možné uhradit u prezence. 
Naše DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904 

 
 

 
 


