ČESKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, z.s.
a

Vás zvou na

Národní dialog o vodě na téma:
Vodní hospodářství a veřejné zájmy
18./19. září 2018
Hotel Skalský Dvůr na Vysočině
Vážení přátelé,
přijměte pozvání na setkání vodohospodářské veřejnosti, zástupců státní správy a samosprávy, které se již vžilo pod označením Národní dialog o vodě. I když můžeme hovořit o akci již tradiční (letos to bude po osmé), přesto přináší dvě změny. Předně podzimní
termín konání a nově také místo, poprvé nás přivítá hotel Skalský Dvůr na Vysočině. Akce je připravována Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, veřejnou výzkumnou institucí.
Název vymezující rámcově letošní diskusi otevírá řadu otázek, na které se budeme snažit nalézt přiléhavé odpovědi. Zejména pak,
co vše je věcí veřejného zájmu (VZ) ve vodním hospodářství (VH), kde VZ vzniká, kdo jej formuluje, reprezentuje a hájí atd. Samozřejmě, že se nabízejí i různé pohledy na shodné problematiky VH z úrovně státní správy, samosprávy, správců, odborné veřejnosti
a ostatních poctivých daňových poplatníků.
Veřejný zájem včetně svých konotací je velmi frekventovaný termín, nicméně je zahrnován mezi tzv. neurčité právní pojmy, tj. jeho
působnost není výslovně vymezena a označuje jevy nebo skutečnosti, které nelze obecně definovat. Postup, jak přeci jen vymezit
obsah tohoto pojmu, přináší nález Ústavního soudu (28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04), podle kterého by měl být veřejný zájem v
konkrétní věci zjišťován v průběhu správního řízení. Příslušný správní úřad by měl poměřovat nejrůznější partikulární zájmy a pečlivě vážit všechny připomínky, pro a proti. Je též nezbytné v každém rozhodnutí důsledně odůvodnit, proč veřejný zájem převážil
nad řadou, mnohdy zcela odlišných, soukromých zájmů. Nicméně neexistuje žádný seznam možných veřejných zájmů.
Tento velmi obtížně definovatelný pojem je často používán nejen ve veřejnoprávní oblasti, ale i ve veřejné politice, veřejné ekonomii či právní etice a (s ohledem na tzv. všeobecné dobro či společenský blahobyt). Veřejný zájem není jen pojmem úzce právním,
lze jej spíše označit za pojem společenskovědní. V tomto širším pojetí se mnohdy hovoří i o tzv. společenském či celospolečenském
zájmu (případně v EU používaném obecném zájmu).
S ohledem na specifickou povahu jak vodního hospodářství, tak oblasti ochrany povrchových a podzemních vod lze hovořit, že
právě zde má veřejný zájem svou zcela nezastupitelnou roli – tato svým způsobem nezpochybnitelná teze má i velmi silnou „oporu“
v historicko-právně daném charakteru „veřejného statku“ především u povrchových vod – méně již v případě podzemních vod.
Nicméně i přes uvedenou nezastupitelnost veřejného zájmu ve VH nenalezneme jasnou definici ani v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vlastní pojem je v tomto právním předpise uveden
několikrát, poprvé již v § 5 odst. 1, kde je uvedeno následující ustanovení: „Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními
vodami, je povinen dbát o jejich ochranu a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání podle podmínek tohoto zákona a dále
dbát o to, aby nedocházelo k znehodnocování jejich energetického potenciálu a k porušování jiných veřejných zájmů chráněných
zvláštními právními předpisy“.
Neurčitost pojmu veřejný zájem (veřejné zájmy) tak na jedné straně může být zdrojem mnohých legitimních a užitečných očekávání,
na straně druhé pak může zapříčinit překvapivá „nedorozumění“.
Pořadatelé očekávají, že tradiční diskuse v dostatečně vymezeném časovém prostoru na daná i související témata bude hlavním
rysem semináře v ještě vyšší míře, než tomu bylo v uplynulých ročnících Národního dialogu o vodě. Vzhledem k tomuto charakteru
nebude vydán sborník, ale ta vystoupení včetně diskusních, které autoři dodají elektronicky, budou později ke stažení na webu VÚV
TGM i ČVTVHS.

Odborný garant:

Ing. Karel Drbal, Ph.D.
VÚV TGM, v.v.i., vedoucí pobočky Brno
tel.:549 244 055, 541 126 300, e-mail: karel.drbal@vuv.cz
Organizační garant a adresa pro korespondenci

Ing. Václav Bečvář, CSc.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s., tajemník
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 386, e - mail: voda@cvtvhs.cz

PROGRAM DIALOGU
1. den – 18. 9. 2018
9:30 – 10:30 prezence
10:30 – 12:00 Zahájení – vystoupení hostů (předsedající Ing. Karel Drbal, Ph.D. – VÚV TGM, v.v.i.)
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ing. Tomáš Urban – ředitel VÚV TGM, v.v.i.
Mgr. Mark Rieder – předseda ČVTVHS, ředitel ČHMÚ
Ing. Bc. Anna Hubáčková – senátorka, Senát Parlamentu ČR
RNDr. Petr Kubala – generální ředitel Povodí Vltavy, s.p.
RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. – náměstek ředitele pro hydrologii, ČHMÚ
Vystoupení zástupců ministerstev: MŽP, MZe, MMR

12:00 – 13:00 Přestávka, oběd
13:00 – 15:00 – 1. blok přednášek (předsedající RNDr. Pavel Punčochář, CSc. – MZe)
▪
▪
▪
▪

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. (advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal, s.r.o.):
o Veřejný zájem ve vodním právu
prom. práv. Jaroslava Nietscheová (Povodí Vltavy, s.p.):
o Potřeba definování veřejného zájmu ve vodním zákoně
Ing. Arnošt Kult (výzkumný pracovník, VÚV TGM, v.v.i.):
o Veřejný zájem ve vodním hospodářství a v oblasti ochrany vod v historických souvislostech
RNDr. Josef K. Fuksa, CSc. (výzkumný pracovník, VÚV TGM, v.v.i.):
o K čemu jsou nám řeky dobré – co formuje veřejný zájem

15:00 – 15:30 přestávka, občerstvení
15:30 – 17:30 – 2. blok přednášek (předsedající RNDr. Petr Kubala – Povodí Vltavy, s.p.)
▪
▪
▪
▪
▪

RNDr. Pavel Punčochář, CSc. (Sekce vodního hospodářství, MZe):
o Vodní hospodářství a faktor „veřejného zájmu“
Dr. Ing. Antonín Tůma (ředitel pro správu povodí, Povodí Moravy, s.p.):
o Veřejné zájmy" zajišťované činnostmi podniků Povodí
Ing. Miroslav Foltýn (vedoucí útvaru vodohospodářského plánování, Povodí Moravy, s.p.):
o Vodohospodářské plánování v historických souvislostech
RNDr. Hana Prchalová (výzkumná pracovnice, VÚV TGM, v.v.i.):
o Veřejný zájem v plánech povodí podle Rámcové směrnice o vodách
Ing. Václav Hlaváček, CSc. (viceprezident, Agrární komora ČR):
o Voda, samozřejmost nebo národní bohatství?

18:00 – společenský večer

2. den – 19. 9. 2018
8:30 – 10:30 – 3. blok přednášek (předsedající Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA – VÚV TGM, v.v.i.)
▪

Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D. (výzkumný pracovník, ÚZEI):
o Veřejný zájem vs. společenské rozhodování
▪ RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. (náměstek ředitele pro hydrologii, ČHMÚ):
o Informace o vodě jako veřejný zájem
▪ Ing. Marcela Pavlová
(náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování, Ministerstvo pro místní rozvoj):
o Umisťování a povolování staveb po novele stavebního zákona
▪ Ing. Věra Třísková
(Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu, Krajský úřad Jihočeského kraje):
o Územní plánování ve veřejném zájmu: teorie a praxe
10:30 – 11:00 přestávka, občerstvení
11:00 – 13:00 – 4. blok přednášek (předsedající RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. – ČHMÚ)
▪
▪
▪
▪

Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA (vedoucí pobočky Ostrava, VÚV TGM, v.v.i.):
o Problematika nadřazeného veřejného zájmu
Mgr. Jaroslav Mikyna (vedoucí oddělení vodního hospodářství, Krajský úřad Kraje Vysočina):
o Veřejný zájem ve vodním hospodářství v rámci správního řízení
Ing. Karel Drbal, Ph.D. (vedoucí pobočky Brno, VÚV TGM, v.v.i.):
o Povodňové ohrožení v ČR
Ing. Miloš Sedláček (ředitel, Vodní díla – TBD, a.s.):
o Výstavba suchých nádrží, jejich efekt pro účely ochrany a zajištění jejich bezpečnosti v praxi, využití
suché nádrže nebo rybníku na sucho?

Diskuse
13:00 – 13:10 – Závěr jednání
13:10 - Oběd

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Termín konání: 18./19. září 2018,
Místo konání: Hotel Skalský dvůr na Vysočině, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem
Ubytování: v hotelu pro „Národní dialog o vodě“ si zájemci zajistí sami nejpozději do 10. září 2018 na e-adrese info@skalskydvur.cz nebo tel. +420 606725502, + 420 566591511. Cena noclehu se snídaní činí pro účastníky konference 1000,- Kč/noc s jednou osobou ve dvoulůžkovém pokoji a 1700,- Kč/noc se dvěma osobami ve dvoulůžkovém
pokoji. Hotel nabízí i několik apartmánů pro více osob s cenou 2200 Kč/noc. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Přihlášení: Přiloženou přihlášku spolu s objednávkou lze vyplnit pro jednoho účastníka nebo více účastníků z jedné
organizace najednou.
Účastnický poplatek, který zahrnuje náklady na organizaci, občerstvení, 2x oběd a účast na společenském večeru
dne 18.9. činí:
Vložné 2 272,70 Kč

21 % DPH 477,30 Kč

Celkem 2 750,00 Kč

Způsob úhrady:
Na základě přihlášky a objednávky zaslané elektronicky (lze poslat i poštou) na adresu organizačního garanta
(voda@cvtvhs.cz), bude na uvedenou kontaktní adresu zaslána faktura – daňový doklad pro plátce. Lze ji uhradit
převodním příkazem na číslo účtu organizátora (Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1) vedeného u Komerční banky Praha 1 (KB a.s., Spálená 108/51, 110 00 Praha 1)
48830011/0100, var. symbol 202088xxx (xxx bude individuálně doplněno pro každou konkrétní fakturu),
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ3001000000000048830011, IČ: 00538752, DIČ: CZ00538752,
Prezence:
Prezence se bude konat 18. 9. 2018 od 9:30 do 10:30

UPOZORNĚNÍ PRO PRACOVNÍKY PŘIDRUŽENÝCH ČLENŮ ČVTVHS, Z. S.
Pro dále vyjmenované instituce – přidružené členy ČVTVHS, z.s. –není nutné vyplňovat na přihlášce podrobné údaje
o zaměstnavateli (adresa, IČ a DIČ, č. účtu atd.). Stačí do rubriky „Název instituce …“ uvést dále uvedené označení
včetně připojeného čísla, a to i v případě jejich poboček, závodů apod., pokud ovšem nejsou z interních důvodů pro
fakturaci vyžadovány údaje právě pro danou pobočku či závod. Také v případech, kdy požadujete na faktuře uvést číslo vaší objednávky, nezapomeňte je napsat.
AV ČR, Ústav Hydrodynamiky – 176, ČHMÚ – 112, DHI – 98, Ekotechnika Černošice – 665, Povodí Labe – 143, Povodí Moravy – 149, Povodí Odry – 151, Povodí Ohře – 153, Povodí Vltavy – 158, SOVAK sekretariát – 133, SWECO
– 173, VD TBD – 131, VSS stavební Chomutov – 870, VRV – 208, Vh. spol. Olomouc – 692, VÚV TGM – 1

V případě neúčasti se vložné nevrací, je ale možné poslat náhradníka.

Přihlášky s objednávkou zasílejte nejpozději do 12.9.2018
Platbu převodním příkazem proveďte nejpozději do 17.9.2018

