
 
 

 

 

 

  

 

 

 

PŘEDNÁŠÍ: 

advokát specializovaný na správní právo a právo životního prostředí, dlouholetý 
zastupitel, školitel a vysokoškolský pedagog, spoluautor komentářů a monografií 
k zákonům o informacích a k právu životního prostředí 

SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. 

ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH  

S AKREDITACÍ U MINISTERSTVA VNITRA  

ČESKÉ REPUBLIKY 

 

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ 

 

https://www.bovapolygon.cz/lektor.php?AU=341


 
 

Odborný seminář a webinář bude věnován problematice právních předpisů vydávaných 

v samostatné působnosti obce, tedy obecně závazným vyhláškám. Především budou 

projednány problematické aspekty přípravy a schvalování vyhlášek a také šíře  

a způsob právně konformní regulace.  

Seminář je určen zejména obcím a městům, ale i podnikatelům a dalším osobám 

dotčeným předmětem regulace obecně závazných vyhlášek.  

1. Proces vydávání obecně závazných vyhlášek  

2. Náležitosti obecně závazných vyhlášek 

3. Možné oblasti úpravy obecně závazných vyhlášek podle zákona  

o obcích i dalších předpisů 

4. Dozor nad vydáváním a obsahem vyhlášek 

5. Dohled nad dodržováním vyhlášek, možné sankce 

8,30 - 9,00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 

9,00 - 10,30 ODBORNÝ PROGRAM 

10,30 - 10,50 PŘESTÁVKA NA KÁVU 

10,50 - 12,30 ODBORNÝ PROGRAM 

12,30 - 13,20 OBĚD 

13,20 - 14,10 ODBORNÝ PROGRAM 

14,10 - 14,20 DISKUSE A UKONČENÍ WEBINÁŘE 

 

Změna programu vyhrazena 



 
 

 Datum a místo konání: Seminář a webinář se uskuteční ve čtvrtek 10. června 2021 v AURELI 
HOTELU GLOBUS (Gregorova 2115/10, 148 00 Praha 4, tel.: +420 266 184 820, e-mail: 
sales@hotel-globus.cz, https:// www.hotel-globus.cz/cz/). Je zde možnost parkovat na 
hotelovém parkovišti přímo u hotelu. 

 Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději do 1. června 2021 na adresu: Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III nebo na e-mail: 
alena.pecinova@ekomonitor.cz.  

 Vložné za seminář v prezenční formě i webinář činí 2.600,- Kč  s DPH na 1 osobu.  
Do ceny vložného je zahrnut vstup na seminář a pracovní materiály v el. podobě. Snížené 
vložné ve výši 2.300,- Kč s DPH za jednu osobu hradí plátce při vyslání 2 a více účastníků 
na tento seminář. Vložné laskavě poukažte na účet č.  19-5234530277/0100 u KB Chrudim 
do 1. června 2021 pod variabilním symbolem 210610, 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. 

 Pracovní materiály v elektronické podobě budou účastníkům rozeslány na e-mail 
uvedený v přihlášce.   

 Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace, 
případně jej zašleme. 

 Odesláním přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními 
pokyny, cenami i storno podmínkami. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně,  
a to tak, aby bylo storno organizátorům doručeno nejpozději 1. června 2021. Nestornuje-li 
účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně 
fakturujeme. Nahlášení náhradníka je možné. 

 Upozornění pro pracovníky samosprávných celků: Vzdělávací program webináře 

Obecně závazné vyhlášky je předložen k akreditaci u MV ČR podle zákona č. 312/2002 

Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. 

Účastníkům vzdělávacího programu bude e-mailem zasláno osvědčení o absolvování. 

Pro seminář: 
Registrace na místě bude od 8:30. 
Počet účastníků pro prezenční účast se bude řídit v té době aktuálním usnesení vlády. 

Pro webinář: 
Pro účast na webináři nepotřebujete žádný program, ale kvalitní připojení k internetu.  
Dále doporučujeme sluchátka, aby Vás nikdo nerušil, nejlépe s mikrofonem. 

 Do 8:00 v den konání semináře Vám přijde z adresy alena.pecinova@ekomonitor.cz 
pozvání do virtuální učebny v aplikaci CISCO WEBEX. 

 1 zaplacené vložné = 1 přístup do virtuální učebny. V případě, že se přihlásí na jedno 
pozvání více účastníků, bude přístup aplikací CISCO WEBEX odepřen všem. 

 V případě technických problémů (u webináře) na straně účastníka se registrační 
poplatek nevrací.  

 
 
 
 

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY 

Bc. ALENA PECINOVÁ 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 

mobil 606 730 325 

alena.pecinova@ekomonitor.cz 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ A WEBINÁŘ 

Vyplněnou přihlášku (*hodící se prosím zaškrtněte) odešlete laskavě do 1. června 2021  
na adresu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, e-mail: 

alena.pecinova@ekomonitor.cz. 

titul, jméno 
a příjmení 

 

jméno dalšího 
účastníka/ů 

 

název a adresa 
plátce (firmy) 

 

č. účtu plátce 
 

DIČ a IČ 
 

telefon 
 

e-mail kontaktní 
 

e-mail na účastníka 
(pokud je jiný než 
kontaktní) 

 

preferuji prezenční formu webinář 

Vložné v Kč za cena bez DPH DPH cena s DPH počet 

osobu při vyslání 1 účastníka   2148,80 451,20 2.600,-  

osobu při vyslání 2 a více účastníků z 1 organizace 1900,80 399,20 2.300,-  

 

Závazně se přihlašuji/eme k účasti na semináři a webinář Obecně závazné vyhlášky pořádaném  
10. června 2021 v Praze. 

 
Vložné celkem ve výši ………………..………………,- Kč uhradím: 

□ převodem na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim s variabilním symbolem 210610* 

□ v hotovosti u registrace* 

□ žádám o vystavení zálohové faktury* 

Odesláním závazné přihlášky souhlasím se storno podmínkami. 

Datum, razítko, podpis 
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