
 
 

 
VODOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ  

   PODLE NOVÉHO SPRÁVNÍHO ŘÁDU 
 

PŮL ROKU ZKUŠENOSTÍ S NOVÝM SPRÁVNÍM ŘÁDEM 
 

8. ČERVNA 2006 
NOVÉ ADALBERTINUM, HRADEC KRÁLOVÉ 

060608 
 

Vážené kolegyně a vážení kolegové, 
dovolujeme si Vás pozvat na akci, o kterou jste vy sami projevili zájem. Po loňském semináři se stejným námětem, který 
proběhl  dne 15. listopadu 2005, jste se vyjádřili v dotazníkové akci, že byste měli zájem o opakování semináři cca po půl 
roce od uvedení nového správního řádu do praxe. Dovolili jsme si proto oslovit znovu oba přednášející, aby své 
zkušenosti přednesli vám, aby je bylo možno zúročit v další praxi na vodoprávních úřadech. Věřím, že jsme volbou 
semináře vyhověli těm, kteří se potýkají s paragrafy zákona č. 500/2004 Sb. a kteří si uvědomují nutnost propojení 
správní normy s hmotnou normou určující jejich obor. 

Za organizační výbor 
Mgr. Petra Moučková  

 
přednášejí: 

 
 
 

JAROSLAVA NIETSCHEOVÁ, PROM. PRÁVNÍK 
 

ING. MICHAL KRÁTKÝ 
 
 
 
 

 § 1 vodního zákona – účel a předmět zákona 
 § 115 vodoprávní řízení – podle správního řádu, podle stavebního zákona 
 rozhodnutí podle vodního zákona 
 zákon č. 500/2004 Sb. 
 základní zásady správního řízení 
 správní řízení – definice 
 příslušnost správních orgánů 
 účastníci řízení 
 vedení správního řízení 
 doručování 
 podání 
 počítání času 
 dokazování 
 obsah a forma rozhodnutí - náležitosti rozhodnutí 
 lhůty 
 diskuse a další problematické pasáže správního řádu 

 
 

SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN U MINISTERSTVA VNITRA  
PODLE ZÁKONA Č. 312/2002 SB. 

 
ÚČASTNÍKŮM SEMINÁŘE BUDE VYDÁNO OSVĚDČENÍ O ÚČASTI 

 
 



 
Organizace a informace: 

Mgr. Petra Moučková 
e-mail: mouckova@ekomonitor.cz, přímá linka: 469 318 422, mobil: 602 108 620 

 
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY: 
 

Seminář se koná 8. června 2006 v prostorách budovy Nového Adalbertina v Hradci Králové 
(Velké náměstí 32, 500 01 Hradec Králové). 
 
Registrace účastníků proběhne od 8:00 hod. do 9:00 hod., odborný program započne v 9:00 hod. 
Předpokládané ukončení semináře v 15:30 hod. 
 
Doprava na akci:  
na Velkém náměstí v Hradci Králové je poměrně velké parkoviště, bohužel placené. Nejbližší 
zastávka MHD je Zimní stadion – linky z nádraží: 2, 16 (http://www.dpmhk.cz/jr2005/jr.htm). Po 
výstupu  na zastávce s označením Zimní stadion – směrem nahoru mezi zástavbou domů je malé, 
příkré  schodiště – tzv. Bono Publico, které vede na Velké náměstí přímo vedle budovy Radnice 
(matrika, oddací síň) – při vstupu na náměstí zabočit vpravo – budova Nového Adalbertina stojí 
hned vedle budovy Radnice – viz (http://www.adalbertinum.diecezehk.cz/).  
Upozornění! Prosím nejezdit a nevystupovat na zastávce Adalbertinum – jiná budova než Nové 
Adalbertinum, ve které seminář skutečně proběhne). 
 
Stravování:  pro účastníky semináře nabízíme možnost objednat si oběd v restauraci Nového 
Adalbertina – oběd bude vydáván v polední pauze v restauraci v přízemí (menu – polévka, hl. chod. 
– cena za menu 90,- Kč). Během semináře bude podáváno občerstvení – káva, čaj, minerálka, 
zákusek. 
 
Vyplněnou přihlášku zašlete do 2. června 2006 na adresu:  
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01  Chrudim III, tel. 469 318 422, fax: 469 
682 310, e-mail: mouckova@ekomonitor.cz. 
Vložné na akci činí: 

 plné vložné         1.600,- Kč včetně DPH 19 % 
 snížené vložné    1.300,- Kč včetně DPH 19 % 

Nárok na snížené vložné mohou uplatňovat pracovníci státní správy, rozpočtových a 
příspěvkových organizací.  
Vložné laskavě uhraďte do 2. června 2006 na číslo účtu 19-5234530-277/0100 u KB Chrudim, 
variabilní symbol 060608 nebo v hotovosti u registrace. Naše DIČ: CZ15053695, IČO: 15053695, 
spis. značka zápisu v Obchodním rejstříku C 1036 u Rejstříkového soudu v Hradci Králové. 
 
Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace. Přejete-li si 
obdržet daňový doklad  o zaplacení vložného dříve, zašleme Vám jej na vyžádání. 
Podpisem a odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními 
pokyny a cenami. 
 
Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby storno bylo organizátorům 
doručeno do 2. června 2006.  
 
Zruší-li závazně přihlášený účastník svoji účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, vložné 
ani ostatní platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. 
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Závazná přihláška  akce 060608 
 

VODOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ PODLE NOVÉHO SPRÁVNÍHO ŘÁDU 
 

Odešlete laskavě  do 2. června 2006 na adresu: 
Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o. 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, fax 469 682 310 
 e-mail: mouckova@ekomonitor.cz

 
jméno a příjmení, titul  

 
 

Pro účely vystavení osvědčení o účasti na akreditovaném semináři  
si Vás dovolujeme požádat o dva následující osobní údaje: 
datum narození  

 
místo narození  

 
název a adresa organizace 
včetně PSČ 

 
 
 
 

DIČ (IČO)   
 

telefon  
 

e-mail  
 

 
Přihlašuji se k účasti na semináři s názvem 
VODOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ  PODLE NOVÉHO SPRÁVNÍHO ŘÁDU 
 

 vložné ve výši  …………… + stravné ve výši …………. 
       uhradím převodem na účet – variabilní symbol 060608 
 

 vložné ve výši …………. …+ stravné ve výši …………. uhradím v hotovosti u registrace 
 

 
Vyplněním přihlášky souhlasím se zasíláním elektronické nabídky seminářů a konferencí   

společnosti Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim. 
 

vložné  
1.600,- Kč

vložné na akci se slevou 
 1.300,- Kč

stravné 
90,- Kč

 
Razítko a podpis objednatele, datum: 

 
 
 
 
 
 

 
Děkujeme a těšíme se na viděnou! 

 

mailto:mouckova@ekomonitor.cz

