Váš partner v profesním rozvoji

VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ

VÝKLADY A JUDIKATURA
VE VODNÍM PRÁVU

Středa 10. prosince 2014
Regionální centrum Olomouc (RCO), Olomouc
Vodní právo je tvořeno a „ovlivňováno“ desítkami právních předpisů, jejichž výklad je mnohdy sporný či nejasný.
Úkolem gestorů těchto předpisů - zejména pak Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí - je
poskytnout aplikační praxi jednotnou metodickou pomoc v podobě oficiálních výkladů či metodik, které by měly
směřovat ke sjednocení přístupu ze strany úřadů a zvýšení právní jistoty podnikatelů a fyzických osob. K posilování
právní jistoty by mělo docházet také prostřednictvím činnosti soudů, zejména vyšších stupňů, které svou
judikaturou výklad právních předpisů do značné míry určují.
V semináři se zaměříme na platné vodohospodářské výklady ústředních vodoprávních úřadů a judikaturu, která
do vodohospodářské praxe dopadá, pokusíme se upozornit na možné aplikační potíže a důsledky při jejich
(ne)respektování, a poskytnout kritické a alternativní pohledy na ně.

Regionální centrum Olomouc
Budeme se věnovat zejména následujícím oblastem:





NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
VODNÍM DÍLŮM
VODOVODŮM A KANALIZACÍM
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

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

„VÝKLADY A JUDIKATURA VE VODNÍM PRÁVU“
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

Středa 10. prosince 2014, Regionální centrum Olomouc (RCO), Olomouc
8:30-9:30
9:30-10:30

Registrace účastníků
I.

ÚVOD - CHARAKTER, ZÁVAZNOST A DOPADY VODOHOSPODÁŘSKÝCH
VÝKLADŮ A JUDIKATURY DO APLIKAČNÍ PRAXE

II.

PLATNÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ VÝKLADY K VODNÍMU ZÁKONU
A ZÁKONU O VODOVODECH A KANALIZACÍCH A POSOUZENÍ JEJICH
APLIKOVATELNOSTI V ZORNÉM ÚHLU KLÍČOVÝCH NOVEL A NOVÝM
PRÁVNÍM PŘEDPISŮM
- ZEJMÉNA PAK STAVEBNÍHO ZÁKONA A NOVÉHO OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU

10:30-12:30

12:30-13:30
13:30-15:15

15:30

Přestávka na oběd
III.

VYBRANÁ JUDIKATURA TÝKAJÍCÍ SE NEBO DOPADAJÍCÍ
NA VODOHOSPODÁŘSKOU PRAXI
IV.
DISKUZE
Ukončení semináře

Podle potřeby budou zařazovány krátké přestávky na občerstvení.

Samozřejmou součástí semináře jsou 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

