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CÍLE KURZU 

Cílem kurzu je představit problematiku přestupků na úseku nakládání s odpady 
v kontextu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021.  
S přijetím tohoto zákona se v aplikační praxi a v řízeních o přestupcích objevily výzvy, 
se kterými se musí příslušné orgány správně vypořádat, a to nejen po stránce 
hmotněprávní, ale také po stránce procesní.  
 
Kurz se zaměří primárně na významné změny, ke kterým u přestupků na úseku 
nakládání s odpady přijetím nového zákona o odpadech došlo a na to, jak se 
s těmito změnami v praxi správně vypořádat, a to mimo jiné při plném respektování 
přechodných ustanovení nového zákona o odpadech, při respektování požadavků 
zákona o odpovědnosti za přestupky a také ustálené judikatury soudů.  
 

 

Přestupky na úseku 
nakládání s odpady  
v kontextu nového zákona 
o odpadech 

 

PODROBNÁ ANOTACE KURZU 

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky 

  

MÍSTO  

Ostrava (adresa školení bude upřesněna na webu u nabídek 
školení a zaslána účastníkům na mail) 

 

TERMÍN 

21. října 2022 9:00 – 15:30 (8 vyučovacích hodin)  

LEKTOR 

Mgr. et Mgr. Ing. Hana Musilová 

 

CENA 

2.190,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních 
službách osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 2.650,-  Kč vč. DPH)  
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Kromě samotného zákona o odpadech se kurz bude zabývat i relevantními 
ustanoveními kontrolního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
které se uplatní při odhalování přestupků na úseku nakládání s odpady a řízeních o 
nich: 

• Zákon č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů  
• Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
Zejména pak bude v rámci kurzu probrána praktická aplikace zásady, která stanoví, 
že odpovědnost za přestupek se posuzuje podle zákona účinného v době spáchání 
přestupku a podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, je-li to pro pachatele 
přestupku příznivější. V rámci kurzu bude ukázáno, jak tuto zásadu správně aplikovat 
již v zahájených řízeních o přestupcích a také v řízeních, která budou zahajována 
nově.  
 
V kurzu bude věnována pozornost i tomu, jak se správně vyrovnat se situací, kdy 
protiprávní jednaní podle zákona č. 185/2001 Sb. bylo označeno za přestupek, ale 
podle zákona č. 541/2020 Sb. již přestupkem není. Vývoj další relevantní legislativy, 
zejména pak v oblasti prováděcích předpisů, bedlivě sledujeme a bude v rámci kurzu 
zohledněn. 
 
Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být kurz především zaměřen, lze 
posílat (max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail 
info@kolumbuspm.cz s uvedením názvu a termínu kurzu. 
 

LEKTOR KURZU 

 

Mgr. et Mgr. Ing. Hana Musilová 

právnička České inspekce životního prostředí s dlouholetými 
zkušenostmi v oblasti ochrany životního prostředí s akcentem na 
oblast přestupkového práva na úseku životního prostředí. 


