Váš partner v profesním rozvoji

VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ

VODNÍ DÍLA
PRAXE A VÝHLED

3. TERMÍN

Praha, pondělí 31. března 2014
Konferenční centrum City
Účelem semináře je provést účastníky změnami v pojetí vodních děl, kterými tyto stavby prošly
v minulých letech, jakož i těmi, které pro ně byly nachystány k 1. 1. 2014.
Věnovat se budeme nejen veřejnoprávní, ale i soukromoprávní úpravě, která se vodních děl aktuálně
dotýká. Budeme se soustředit na nový občanský zákoník, jeho nové instituty (včetně např. práva
stavby nebo služebnosti inženýrské sítě) a jeho dopadům na vodní díla. Pozornost bude věnována
také novele zákona o vodovodech a kanalizacích, ohlasům praxe ohledně aplikace tzv. velké novely
stavebního zákona účinné od 1. 1. 2013 a novelám prováděcích právních předpisů (nařízení vlády
č. 61/2003 Sb. a č. 416/2010 Sb.) připravovaným v rámci tzv. ekoauditu.
Mimo vodovodů a kanalizací se zvláště zaměříme i na další vybrané druhy vodních děl, zejména na
čistírny odpadních vod nebo rybníky, a poukážeme na problematická místa, která se mohou objevit
při jejich realizaci a užívání v důsledku aplikace výše uvedených právních předpisů.
Seminář bude vycházet z praktických poznatků přednášejících doplněných o dotazy účastníků.
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

Váš partner v profesním rozvoji

PROGRAM SEMINÁŘE

„VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 3. termín“
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
Ambruz & Dark Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství

Mgr. Veronika Vytejčková
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní

PRAHA, pondělí 31. března 2014, Kongresové centrum CITY
8:30-9:00
9:00-10:00

10:00-12:00

Registrace účastníků
I.
II.

ÚVOD
ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ VODNÍCH DĚL VODNÍM ZÁKONEM

III.

VODNÍ DÍLA JAKO SOUČÁST POZEMKU – NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
A PŘECHOD NA NOVÝ REŽIM PO 1. 1. 2014
NOVÁ ÚPRAVA VODOVODŮ A KANALIZACÍ
REALIZACE A UŽÍVÁNÍ VODNÍCH DĚL – VEŘEJNOPRÁVNÍ ASPEKTY

IV.
V.

12:00-13:00
13:00-14:45

15:00

Přestávka na oběd
VI.

REALIZACE A UŽÍVÁNÍ VODNÍCH DĚL – SOUKROMOPRÁVNÍ ASPEKTY,
ZEJMÉNA PRÁVO STAVBY A SLUŽEBNOST INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
VII.
VYBRANÁ VODNÍ DÍLA A PROBLEMATICKÉ OBLASTI S NIMI SPOJENÉ
– ZEJMÉNA ČISTÍRNY OPADNÍCH VOD A RYBNÍKY
VIII. PŘIPRAVOVANÉ EKOAUDITOVÉ NOVELY A ZMĚNY
DOTÝKAJÍCÍ SE VODNÍCH DĚL
DISKUZE

Ukončení semináře
Podle potřeby budou zařazovány krátké přestávky na občerstvení.

Samozřejmou součástí semináře je diskuze a odpovědi na dotazy účastníků.

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu:
info@uzitecneseminare.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášek.

MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE

