
 

 
 

                  Váš partner v profesním rozvoji 

               VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

VODNÍ PRÁVO –  
AKTUÁLNÍ JUDIKATURA - OLOMOUC  

 

 
 

Úterý 2. dubna 2019 

Olomouc BEA campus  

Vodní právo, sestávající zejména z vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích, je jako všechny právní 
obory formulováno mimo právních předpisů soudní judikaturou. Při výkladu jednotlivých právních předpisů je 
tedy třeba přihlížet nikoliv pouze ke znění zákona, ale rovněž k aktuální rozhodovací praxi soudů. 

Vodní právo je tvořeno veřejnoprávními i soukromoprávními normami, je tedy pro jeho výklad rozhodující, mimo 
judikatury Ústavního soudu, rozhodovací praxe jak správních soudů, zejména Nejvyššího správního soudu, tak 
civilních soudů, předně Nejvyššího soudu. 

Seminář bude věnován průřezu relevantní judikatury nejen k vodnímu zákonu a zákonu o vodovodech 
a kanalizacích, ale rovněž k dalším právním předpisům rozhodným pro vodoprávní vztahy – stavebnímu zákonu, 
zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, správnímu řádu a občanskému zákoníku. Zvláštní pozornost 
bude případně věnována aktuální judikatuře k § 59a vodního zákona. 

Seminář se bude zaměřovat zejména na judikaturu v oblastech vodních děl a nakládání s vodami, právních 
vztahů při provozování vodovodů a kanalizací, vodoprávního řízení a přestupků ve vodním hospodářství. 

Součástí semináře bude i diskuze s účastníky semináře na aktuální témata. Dotazy účastníků předem jsou vítány. 
 
Seminář je určen pro:  

 vodohospodáře 

 vodoprávní úřady 

 vlastníky a provozovatele vodních děl 

 pracovníky vodáren, vodních zdrojů, čistíren odpadních vod 

 Českou inspekci životního prostředí 

 podnikové ekology a pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti 
životního prostředí 

 pracovníky v investiční výstavbě 

 dotčené orgány státní správy (stavební úřady, orgány ochrany přírody, apod.) 
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PROGRAM SEMINÁŘE 

VODNÍ PRÁVO  –  AKTUÁLNÍ JUDIKATURA – OLOMOUC  

 
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 

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

odborný asistent, Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni 
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 2. dubna 2019, BEA campus  

 

8:00-9:00 Registrace účastníků 

9:00-12:00 I. ÚVOD 

II. AKTUÁLNÍ JUDIKATURA V OBLASTI VODNÍCH DĚL A NAKLÁDÁNÍ 

S VODAMI 

III. AKTUÁLNÍ JUDIKATURA V OBLASTI PRÁVNÍCH VZTAHŮ 

PŘI PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ 

12:00-12:45 Přestávka na oběd 

12:45-15:00 IV. AKTUÁLNÍ JUDIKATURA V OBLASTI VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ  

V. AKTUÁLNÍ JUDIKATURA V OBLASTI PŘESTUPKŮ VE VODNÍM 

HOSPODÁŘSTVÍ 

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 29. března 2019 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 
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http://www.tretiruka.cz/products/akce-leden-2017-25-sleva-na-kombinovane-predplatne-www-tretiruka-cz-a-odpadove-forum/

