
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

člen Asociace institucí vzdělávání dospělých  s akreditací u MV ČR 
si Vás  dovoluje pozvat  dne 24. listopadu 2020  

na  

WEBINÁŘ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přednáší 
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. 
členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, spoluautorka 
komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím  

JUDr. Miloš Tuháček 
advokát specializovaný na právo na informace  
a právo životního prostředí,  spoluautor komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Webinář poskytne výklad institutů „nového“ občanského zákoníku významných z pohledu 
problematiky odpovědnosti za škody způsobené pádem stromu či jiných částí přírody, a to  
na příkladech z aktuálních rozsudků soudů. Objasní také základní pravidla pro odpovědnost  
za škodu podle předpisů práva životního prostředí (lesního, ochrany přírody a krajiny, 
mysliveckého). V neposlední řadě se bude také zabývat problematikou ekologické újmy 
v různých předpisech práva životního prostředí. 

WEBINÁŘ JE URČEN 

 Úředníkům orgánů životního prostředí všech agend (zejm. orgány ochrany přírody, 
orgány státní správy myslivosti a orgány státní správy lesů) 

 Vlastníkům a správcům pozemků, dřevin, lesů a zvířat 
 Vlastníkům a uživatelům honiteb 

Územním samosprávným celkům (obcím, městům a krajům), pokud jde o občanskoprávní 
souvislosti jejich samostatné a přenesené působnosti v ochraně životního prostředí. 

OBSAH WEBINÁŘE 
Vztah soukromého a veřejného práva 

o Ust. § 1 odst. 1, § 3029 NOZ a další 
Odpovědnost za škodu v občanském zákoníku 

o Prevence škod v NOZ, která již výslovně neuvádí povinnost předcházet škodám 
na přírodě a životním prostředí (§ 2901 NOZ) 

o Žaloby na uložení opatření k odvrácení hrozící újmy 
o Podmínky odpovědnosti za škodu, významné recentní rozsudky  

NS ČR k odpovědnosti za škodu způsobenou pádem stromů (mimolesních, 
lesních) 

o Vztah občanskoprávní odpovědnosti k normám na úseku pozemních komunikací 
a drah 

Náhrada újmy podle § 58 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny 
Náhrady podle § 11 odst. 3 a § 36 lesního zákona 
Náhrady za škody způsobené zvěří podle zákona o myslivosti a lesního zákona 
Náhrady za škody způsobené zvláště chráněnými živočichy podle zák. č. 115/2000 Sb. 
Ekologická újma 

o vztah ekologické újmy a odpovědnosti za škodu 
o ekologická újma v zákoně č. 167/2008 Sb. 
o ekologická újma v zákoně č. 114/1992 Sb. a dalších předpisech práva životního 

prostředí 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

08,30 – 09,00    REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 
09,00 – 10,30    ODBORNÝ PROGRAM 
10,30 – 10,50    PŘESTÁVKA NA KÁVU 
10,50 – 12,00    ODBORNÝ PROGRAM 
12,00 – 12,45    OBĚD 
12,45 – 15,30    ODBORNÝ PROGRAM 



1. Datum a místo konání: Webinář se uskuteční v úterý 24. listopadu 2020 online. 

Registrace proběhne rovněž online od 8:30, začátek webináře v 9:00 a předpokládaný 

konec ve 15:30. 

2. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději do 17. listopadu 2020 na adresu: Vodní 

zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III nebo na e-mail: 

alena.pecinova@ekomonitor.cz.

3. Vložné na webinář činí 2.600,- Kč včetně DPH na osobu . Do ceny vložného je zahrnuta 

online účast na semináři a pracovní materiály v elektronické podobě,  které budeme 

rozesílat na e-mail uvedený v přihlášce. Snížené vložné ve výši 2.300,- Kč včetně DPH za 

osobu hradí plátce při vyslání 2 a více účastníků na tento webinář. Vložné laskavě poukažte 

na účet č. 19-5234530277/0100 u KB Chrudim do 17. listopadu 2020 pod variabilním 

symbolem 200514, nebo ho můžete uhradit na místě v hotovosti. Naše IČ: 15053695, DIČ: 

CZ15053695, spis. značka v obchod. rejstříku C 1036 u rejstřík. soudu v Hradci Králové. 

Platba kartou a v eurech není u registrace možná. 

4. Online účast na semináři: 

 Pro online účast nepotřebujete žádný program, ale kvalitní připojení k internetu. 

Dále doporučujeme sluchátka, aby Vás nikdo nerušil, nejlépe s mikrofonem, abyste 

mohli pokládat dotazy. 

 Do 8:00 v den konání webináře Vám přijde pozvání z emailové adresy 

alena.pecinova@ekomonitor.cz  do virtuální učebny v aplikaci CISCO WEBEX. 

 1 zaplacené vložné = 1 přístup do virtuální učebny. V případě, že se přihlásí na 

jedno pozvání víc účastníků, bude přístup aplikací CISCO WEBEX odepřen všem. 

5. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky e-mailem nebo Vám 

jej na vyžádání zašleme poštou. Pokud budete požadovat zaslání zálohové faktury, 

zaškrtněte příslušné políčko v závazné přihlášce.  

6. Odesláním přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas  

s organizačními pokyny, cenami i storno podmínkami. V případě technických problémů 

na straně účastníka se registrační poplatek nevrací. Stornovat lze odeslanou přihlášku 

pouze písemně, a to tak, aby bylo storno organizátorům doručeno nejpozději 17. listopadu 

2020. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené 

platby dodatečně fakturujeme. Vyslání náhradníka je možné. 

7. Upozornění pro úředníky a vedoucí úředníky. Vzdělávací program Odpovědnost  

za škodu v životním prostředí je akreditován u MV ČR podle zákona  

č. 312/2002 Sb. - průběžné vzdělávání; - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky. 

Účastníkům webináře  bude zasláno osvědčení o absolvování.  

mailto:alena.pecinova@ekomonitor.cz
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Vyplněnou přihlášku (* nehodící se prosím škrtněte) 
 odešlete laskavě do 17. listopadu 2020  

na adresu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III,  
e-mail: alena.pecinova@ekomonitor.cz 

 

 

titul, jme no 
a pr í jmení  

 

 

na zev a adresa 
pla tce (firmy) 

 

c . u c tu pla tce  

DIC  a IC   

telefon  

e-mail  

 cena bez DPH DPH cena s DPH 

vložné na osobu při vyslání jednoho 
účastníka   

2148,80 Kč 451,20 Kč 2600,- Kč 

vložné na osobu při vyslání dvou a více 
účastníků z jedné organizace 

1900,80 Kč 399,20 Kč 2300,- Kč 

 

Pr ihlas uji se k u c asti na webina r i Odpovědnost za škodu v životním prostředí por a dane m  
24. listopadu 2020. 

 
Vloz ne  celkem ………………..………………,- Kc , uhradí m: 

□ pr evodem na c . u . 19-5234530277/0100 KB Chrudim s variabilní m symbolem 200514* 
 

□ z a da m o vystavení  za lohove  faktury* 
 

Odesláním závazné přihlášky souhlasím se storno podmínkami. 

Datum, razí tko, podpis 
 
 
 
 
 
 


