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Úterý 29. května 2018 

Praha, Konferenční centrum City 

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 - PRAHA 2. TERMÍN“  

 
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 

 
 

Praha, úterý 29. května 2018, Konferenční centrum City 

 

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 24. května 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/

