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Úterý 24. dubna 2018 

BEA campus Olomouc 

Účelem semináře je, opět po dvou letech, provést účastníky komplexně problematikou vodních děl. 
Seminář navazuje na předchozí semináře „Vodní díla – praxe a výhled“ z let 2014 a 2016 a zohledňuje nové 
praktické poznatky, zejména s novým občanským zákoníkem a související judikaturu, a poslední novelu 
stavebního zákona a její dopad na vodní díla. 

Na semináři se soustředíme na vymezení vodních děl ve vodním zákoně a požadavky na jejich přípravu, 
povolování, realizaci a provozování, včetně údržby. Pozornost bude věnována i povinnostem vlastníků vodních 
děl. Jak uvedeno výše, cílem semináře je komplexní výklad problematiky vodních děl, tedy v aspektech nejen 
veřejnoprávních, ale rovněž soukromoprávních. V rámci výkladu bude poukázáno na problematická místa, která 
se mohou objevit při přípravě, realizaci a užívání vodních děl v praxi. 

Na semináři bude podrobně rozebrána problematika náhrad za stará vodní díla na cizích pozemcích 
(§ 59a vodního zákona), včetně oprávněnosti jednotlivých nároků, s ohledem na konec lhůty pro podání žalob 
vlastníků pozemků pod vodními díly k 31. prosinci 2018.  

Seminář bude vycházet z praktických poznatků přednášejících doplněných o dotazy účastníků. Dotazy účastníků 
předem jsou vítány. 
 
Seminář je určen pro:  

 vlastníky a provozovatele vodních děl 

 vodoprávní úřady 

 vodohospodáře 

 pracovníky vodáren, vodních zdrojů, čistíren odpadních vod 

 pracovníky v investiční výstavbě 

 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.) 

 Českou inspekci životního prostředí 
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PROGRAM SEMINÁŘE 

„VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018“  
 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. 
advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal 

dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství (MZe) 
člen výkladových komisí pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích, MZe 

 
 

Olomouc, úterý 24. dubna 2018, BEA campus Olomouc  
 

8:00-9:00 Registrace účastníků 

9:00-10:00 I. ÚVOD 

II. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ VODNÍCH DĚL (VODNÍM ZÁKONEM A OBČANSKÝM 

ZÁKONÍKEM) 

10:00-12:00 III. SOUKROMOPRÁVNÍ PŘEDPOKLADY PŘÍPRAVY A POVOLOVÁNÍ VODNÍCH DĚL 

(MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PRÁV K POZEMKŮM) 

IV. ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ K VODNÍM DÍLŮM 

V. REALIZACE VODNÍCH DĚL 

12:00-12:45 Přestávka na oběd 

12:45-15:00 

 

VI. UŽÍVÁNÍ VODNÍCH DĚL, PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKŮ VODNÍCH DĚL 

VII. § 59a VODNÍHO ZÁKONA - NÁHRADY ZA STARÁ VODNÍ DÍLA NA CIZÍCH POZEMCÍCH 

VIII. DISKUZE, ZÁVĚR  

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 20. dubna 2018 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 

 

 

mailto:info@uzitecneseminare.cz
http://www.tretiruka.cz/products/akce-leden-2017-25-sleva-na-kombinovane-predplatne-www-tretiruka-cz-a-odpadove-forum/
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                                            ORGANIZAČNÍ POKYNY 

1. Seminář se koná v úterý 24. dubna 2018 v BEA campusu Olomouc, Třída Kosmonautů 1288/1, 
779 00 Olomouc. 
GPS souřadnice Bea campusu Olomouc: 49°35'25.8"N 17°16'00.1"E 

2. Registrace účastníků od 8:00 hod. do 9:00 hod., začátek odborného programu v 9:00 hod., 
předpokládaný konec v 15:00 hod. 

3. Doprava - výšková budova BEA campusu je vzdálena cca 900 
metrů od hlavního vlakového nádraží – směrem mírně vlevo. 
Pěšky asi 10 minut – vyjděte od vlakového nádraží mírně vlevo 
směrem ke Krajskému úřadu, jakmile jej budete mít těsně 
po levé ruce vydejte se rovně po Třídě Kosmonautů - BEA 
centrum leží vpravo před mostem přes řeku Moravu. (POZOR 
NIKOLIV PŘÍMO ROVNĚ Z NÁDRAŽÍ SMĚR CENTRUM PO 
MASARYKOVĚ TŘÍDĚ!!) 
Doprava z vlakového nádraží: tramvaj č. 1., 3., 7., vystoupit buď 
na 1. zastávce Vejdovského, nebo na další – Envelopa. 

Doprava z autobusového nádraží: tramvaj č. 4, vystoupit 
na zastávce Vlakové nádraží. Pak tramvaje č. 1., 3., nebo 7.  

4. Parkovat je možné v areálu BEA campusu - parkovné první 4 hodiny 10 Kč/hod., od 5. hodiny 20 
Kč/hod. 

5. Účast na semináři objednejte elektronicky vyplněním online závazné přihlášky na adrese: 
www.uzitecneseminare.cz a to do 17. 04. 2018. 
Potvrzení o přijetí přihlášky včetně podkladů pro platbu bude zasláno na Vámi zadané e-maily. 
 

6. Vložné na akci činí 1 620,- Kč bez DPH 21 % (1 960,- Kč včetně DPH).  

       Oběd si mohou účastníci individuálně zakoupit v budově BEA campusu v jídelně beata lunch & 
       coffee (www.cafebeata.cz), která nabízí široký výběr teplé i studené kuchyně, případně v blízkém 
       okolí BEA centra. 

 

 

        Vložné laskavě uhraďte do 17. 04. 2018  na číslo účtu 670100–2209754179/6210 u mBANK, 
        variabilní symbol 180424.  Naše DIČ: CZ6058051318, IČ: 75129051.  
        Podklady pro platbu Vám byly odeslány v potvrzení o přijetí přihlášky na Vámi zadané e-maily. 
        Jsme plátci DPH.  Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno účastníka. 
        Zálohovou fakturu vystavíme na vyžádání. Platba je možná i v hotovosti u registrace. 

7. V ceně vložného jsou zahrnuty pracovní materiály a drobné občerstvení během 
 semináře. 

8. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace.  

9.  Odesláním podepsané přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas 
 s organizačními pokyny a cenami. 

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně nebo elektronicky, a to tak, aby storno bylo organizátorům doručeno nejpozději 
do 17. 04. 2018. Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, vložné nevracíme a neuhrazené 
platby jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné. 

Platba Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH celkem k úhradě 

Vložné Kč 1 620 340 1 960 

http://www.uzitecneseminare.cz/
http://www.cafebeata.cz/


 

 

                   Váš partner v profesním rozvoji 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ (pro případ, že nemůžete podat online přihlášku dle bodu 5) 

„VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - Olomouc“ 
   Úterý 24. dubna 2018, BEA campus Olomouc  

Přihlášku laskavě odešlete do 17. 04. 2018 na některý z níže uvedených kontaktů: 

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE, Hana Šimánková, Vlčkovická 78/11, 500 04 Hradec Králové  e-mail: info@uzitecneseminare.cz 

nebo ji můžete elektronicky odeslat on-line přihláškou na adrese: www.uzitecneseminare.cz 

Potvrzení o přijetí přihlášky bude zasláno na Vámi uvedené e-maily.  

Povinné údaje pro úspěšnou registraci jsou označeny hvězdičkou (*). 

Účastník:   

Titul, jméno a příjmení (*):    

Telefon (*):    

E-mail (*):    

Fakturační údaje: 

Firma / vysílající organizace (*):    

Ulice, číslo (*):    

PSČ a město (*):     

Číslo účtu plátce (*):    

IČ (DIČ) (*):    

Kontaktní údaje vyplňujte pouze v případě, že se liší od kontaktů přihlášeného účastníka 

Kontaktní osoba:    

Telefon:    

E-mail:    

Vložné:    

1 620,- Kč bez DPH (1 960,- Kč vč. 
DPH) 

  

Způsob platby (*) označte Váš výběr:    

Hotově na místě    

Převodem z účtu do 17. 04. 2018 
Na účet: 670100-
2209754179/6210 mBank, 
variabilní symbol 180424 

  

Poznámka: 
 

Odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze přihlášku pouze 

písemně nebo elektronicky a to do 17. 04. 2018. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nelze vrátit a neuhrazené platby 

jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné. Odesláním tohoto formuláře souhlasím s použitím osobních údajů 

společností UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. 
 

 

mailto:info@uzitecneseminare.cz
http://www.uzitecneseminare.cz/

