
 
                   

                     Váš partner v profesním rozvoji 

                VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

 V Ý K L A D Y  A   J U D I K A T U R A 

V E   V O D N Í M   P R Á V U 

 
Úterý 30. září 2014 

Konferenční centrum City, Praha - Pankrác 

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. 

 

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 

 



MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE 

  

 

                       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 

 

Úterý 30. září 2014, Konferenční centrum CITY, Praha - Pankrác 

8:30-9:00 Registrace účastníků 

 

9:00-10:00 
I.       ÚVOD - CHARAKTER, ZÁVAZNOST A DOPADY VODOHOSPODÁŘSKÝCH 

      VÝKLADŮ A JUDIKATURY DO APLIKAČNÍ PRAXE 

 

 

 

10:00-12:00 

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 

 

12:00-13:00 Přestávka na oběd 

 

13:00-14:45 
III.         VYBRANÁ JUDIKATURA TÝKAJÍCÍ SE NEBO DOPADAJÍCÍ 

        NA VODOHOSPODÁŘSKOU PRAXI 

IV.         DISKUZE 

15:00 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. 
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                                       ORGANIZAČNÍ POKYNY 
1. Seminář se koná v úterý dne 30. září 2014 v Konferenčním centru CITY (KCC), 

Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác. 

 GPS souřadnice Konferenčního centra CITY: 50°3'1.001"N, 14°26'21.116"E 

2. Registrace účastníků od 8.30 hod. do 9.00 hod., začátek odborného programu v 9.00 hod., 
předpokládaný konec v 15.00 hod. 

3. Doprava - KCC je vzdáleno cca 100 metrů od stanice metra Pankrác, trasa 
C. KCC se nachází těsně 
u výškové budovy CITY EMPIRIA, viz obrázek. 
Doprava z hlavního vlakového nádraží: nástup na metro trasy C ve stanici HLAVNÍ 
NÁDRAŽÍ směr HÁJE, výstup na stanici PANKRÁC. 
Doprava z hlavního autobusového nádraží: nástup na metro trasy C ve stanici 
FLORENC směr HÁJE, výstup na stanici PANKRÁC.  

4. Parkovat lze v nákupním centru Arkády, KCC se nachází od Arkád cca 100 
metrů (parkovné – první 3 hodiny jsou zdarma, každá další započatá 
hodina je za 40 Kč). 
Nezpoplatněné parkování je možné v přilehlých ulicích nebo na parkovišti 
před obchodem BAUHAUS naproti přes křižovatku. 

5. Účast na semináři objednejte elektronicky vyplněním on-line závazné přihlášky na adrese: 
www.uzitecneseminare.cz a to do 23. 09. 2014. 
Potvrzení o přijetí přihlášky včetně podkladů pro platbu bude zasláno na Vámi zadané e-maily. 

6. Vložné na akci činí 1 434,- Kč bez DPH 21 % (1 735,- Kč včetně DPH). 
Oběd si mohou účastníci individuálně zakoupit v přilehlé jídelně CAFE EMPIRIA 
(www.cafe-empiria.cz), která nabízí široký výběr teplé i studené kuchyně. 

7. Vložné laskavě uhraďte do 23. 09. 2014 
 na číslo účtu 670100–2209754179/6210 u mBANK, variabilní symbol 140930. 
 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. 

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

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

10.  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 23. 09. 2014. 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 1 434 301 1 735 

http://www.uzitecneseminare.cz/
http://www.cafe-empiria.cz/
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ 

„VÝKLADY A JUDIKATURA VE VODNÍM PRÁVU“  
Úterý 30. září 2014, Konferenční centrum CITY, Praha - Pankrác  
Přihlášku laskavě odešlete do 23. 09. 2014 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 (*):    

DIČ (IČ) (*):    

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

Kontaktní osoba:    

Telefon:    

E-mail:    

Vložné:    

1434,- Kč bez DPH (1735,- Kč vč. DPH)   

Způsob platby (*) označte Váš výběr:    

Hotově na místě    

Převodem z účtu do 23. 09. 2014 
Na účet: 670100-2209754179/6210 
mBank, variabilní symbol 140930 

  

Poznámka: 
 

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

písemně nebo elektronicky a to do 23. 09. 2014. 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/

