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Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.  

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby. 

POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ ONLINE SEMINÁŘ 

VODOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 
Cílem semináře je podrobné vysvětlení procesních postupů ve vodoprávních 

řízeních v rámci povolování staveb vodních děl. Jednotlivé postupy budou 

vysvětlovány v návaznosti na ustanovení správního řádu, stavebního zákona 

a vodního zákona. Seminář objasní průběh vodoprávního řízení z obecného 

hlediska a upozorní na specifika tohoto řízení. Bude popsána činnost 

vodoprávních úřadů, jejich pravomoc, působnost, průběh jednotlivých typů 

správních řízení, proces vydání rozhodnutí, proces vydávání závazných 

stanovisek a další problémové okruhy. Důraz bude kladen na změny, které 

přináší jednotlivé aktuální novelizace vodního a stavebního zákona. 
Seminář je určen nejen pro pracovníky vodoprávních úřadů, ale i osoby 

oprávněné k nakládání s vodami, stavebníky/vlastníky vodních děl a 

projektanty v oblasti vodního hospodářství. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

1. 12. 2020 

9.00 – 14.00 

 

CENA:  

 1 990 Kč  
 (osvobozeno od DPH v rámci 

průběžného vzdělávání úředníků,  

u ostatních nutno přičíst 21% DPH) 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály. 

 

KONTAKT: 

Mgr. Žaneta Bartečková 

 Email: barteckova@vzdelavaci.cz  

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM ONLINE SEMINÁŘE: 

1. Upozornění na změny, které přináší novela stavebního zákona 

2. Vodoprávní řízení a jeho specifika a odlišnosti  

od obecného správního řízení 

3. Vodoprávní úřady, jejich pravomoc a příslušnost 

4. Dotčené orgány a závazná stanoviska  

5. Účastníci vodoprávního řízení, jejich postavení, práva  

a povinnosti 

6. Zahájení a průběh vodoprávního řízení (žádost, podnět, 

přerušení, zastavení řízení) 

7. Vodoprávní řízení o povolení nakládání s vodami 

8. Vodoprávní řízení o povolení staveb vodních děl  

9. Společná řízení 

10. Ohlašování vodních děl 

11. Vodoprávní rozhodnutí  

12. Dotazy a diskuze 

 

LEKTOR: JUDr. Zdeněk HORÁČEK, Ph.D. 
Advokát v advokátní kanceláři Deloitte Legal, zabývající se nemovitostním 

a stavebním právem, odpovědný za problematiku vodního hospodářství. 

Spoluautor komentářů k vodnímu zákonu a zákonu o vodovodech a 

kanalizacích, vzorů vodoprávních rozhodnutí a učebnice vodního práva a 

pravidelně přednáší a publikuje v problematice vodního hospodářství. 
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