
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

Vás zve na seminář 

OBČANSKÝ ZÁKONÍK 
   

A OCHRANA ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 
   

10. září 2019 
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OBČANSKÝ ZÁKONÍK  

A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Seminář poskytne výklad institutů „nového“ občanského zákoníku významných z pohledu 
problematiky životního prostředí, ať již orgánů vykonávajících veřejnou správu životního 
prostředí, nebo vlastníků a správců pozemků a movitých věcí (např. odpadů), resp. zvířat.  

Seminář objasní principy vztahu veřejného práva, a tedy i práva životního prostředí a práva soukromého. 
Vycházejíce ze struktury občanského zákoníku, lektoři rozeberou občanskoprávní úpravu osob a ochrany 
osobnosti, věcí, vlastnického práva a jiných věcných práv, smluvní právo a odpovědnost za škodu v tom 
rozsahu a v těch souvislostech, jaké jsou významné pro ochranu životního prostředí. Od pořizování 
obrazových a zvukových záznamů účastníky řízení a správními orgány a jejich použitelnosti jako důkazů 
ve správním řízení, přes práva a povinnosti vlastníků pozemků, dřevin, lesů, zvířat, movitých věcí typu 
odpadů, až po otázky občanskoprávní odpovědnosti za škodu a veřejnoprávní deliktní odpovědnosti.  
 

SEMINÁŘ JE URČEN 

 Úředníkům orgánů životního prostředí všech agend (zejm. vodoprávní úřady, orgány ochrany přírody 

a orgány státní správy lesů)  

 Vlastníkům a správcům pozemků, dřevin, lesů a zvířat 

 Územním samosprávným celkům (obcím, městům a krajům), pokud jde o občanskoprávní souvislosti 

jejich samostatné a přenesené působnosti v ochraně životního prostředí 

 

OBSAH SEMINÁŘE 
 Vztah soukromého a veřejného práva 

 Ust. § 1 odst. 1, § 3029 NOZ a další  

 Osoby, ochrana osobnosti člověka, spolky 

 Ochrana osobnosti – právo žít v příznivém životním prostředí, ochrana soukromí, projevů osobní 

povahy, pořizování obrazových a zvukových záznamů ve světle dosavadní judikatury 

 Změna právní úpravy sdružovacího práva – občanská sdružení a jejich organizační jednotky podle 

§ 70 odst. 2 ZOPK – spolky a pobočné spolky  

 Věci a práva k nim, odpovědnost vlastníka anebo uživatele pozemku za stav pozemku z pohledu 

různých veřejnoprávních předpisů 

 Věci opuštěné (věci, které nikomu nepatří a jejich přivlastnění), věci ztracené a věci skryté; odpad 

jako věc opuštěná?  

 Znovuzavedení zásady „superficies solo cedit“ („povrch ustupuje půdě“) – nadzemní stavba jako 

součást pozemku, stavba ve veřejnoprávním x soukromoprávním pojetí, vodní díla jako stavby, 

rostlinstvo (dřeviny) jako součást pozemku, stromy na „stavbách“ (vlastník stavby x vlastník 

pozemku), součást a příslušenství věci, silniční vegetace, judikatura k odpovědnosti za silniční 

vegetaci v průjezdních úsecích a novela zákona o pozemních komunikacích č. 268/2015 Sb., 

s účinností od 31. 12. 2015   



 

 Strom společný (strom na hranici pozemků, strom na pozemku ve spoluvlastnictví), rozhodování 

o společné věci, specifika bytového spoluvlastnictví (SVJ a vlastníci jednotek), význam pro 

povolování kácení podle § 8 odst. 1 ZOPK a jiná řízení orgánů životního prostředí týkající se společné 

věci 

 Význam doložení vlastnického či jiného práva k věci pro veřejnoprávní postupy orgánů životního 

prostředí, např. viz vyhláška č. 86/2019 Sb. novelizující vyhlášku č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin 

a povolování jejich kácení (účinnost od 1. 4. 2019): výjimky z požadavku doložení souhlasu vlastníka  

 Rozhrady (§ 1024 - 1028 NOZ) 

 Případy veřejnoprávní odpovědnosti vlastníka nebo uživatele pozemku za závadný stav 

na pozemku   

 Živá zvířata (§ 494 NOZ) 

 Zvláštní význam a hodnota zvířete jako smysly nadaného živého tvora 

 Užití ustanovení o věcech na živé zvíře 

 Stromy v rámci sousedského práva 

 Imise (např. stínění) 

 Podrosty a převisy 

 Stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků 

 Smluvní právo – lesní pacht, smlouvy a veřejnoprávní povinnosti, vztah k deliktní odpovědnosti   

 Význam smluv pro otázky veřejnoprávní odpovědnosti za porušení povinností stanovených 

předpisy v oblasti životního prostředí (např. smlouvy mezi subjekty nakládajícími s odpady)  

 Odchylky lesního pachtu od obecné úpravy 

 Lesní služebnosti 

 Věcná břemena (služebnosti) a lesní pozemky 

 Podmínky zatížení lesního pozemku pozemkovou služebností, služebností pastvy nebo služebností 

braní lesních plodů 

 Služebnost průhonu na lesních pozemcích 

 Odpovědnost za škodu a újmu v životním prostředí 

 Prevence škod v NOZ, která již výslovně neuvádí povinnost předcházet škodám na přírodě 

a  životním prostředí (§ 2901 NOZ), žaloby na uložení opatření k odvrácení hrozící újmy 

 Podmínky odpovědnosti za škodu, významné recentní rozsudky NS ČR k odpovědnosti za škodu 

způsobenou pádem stromů (mimolesních, lesních) 

 Náhrada újmy podle § 58 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny a dle § 11 odst. 3 a § 36 lesního 

zákona 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 
8,30 – 9,00  REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 

9,00 – 10,30  ODBORNÝ PROGRAM 

10,30 – 10,50  PŘESTÁVKA NA KÁVU 

10,50 – 12,00 ODBORNÝ PROGRAM 

12,00 – 12,45 OBĚD 

12,45 – 15,30 ODBORNÝ PROGRAM 



 

ORGANIZAČNÍ POKYNY  

1. Datum a místo konání: Seminář se uskuteční v úterý 10. září 2019 v EA hotelu Populus (U Staré 

Cihelny 2182/11, 130 00 Praha, tel.: +420 255 712 111, e-mail: populus@eahotels.cz, 

http://www.populus.cz). Doprava autobusy MHD - linka 175 ze zastávky Skalka (metro A), linka 124 

ze zastávky Poliklinika Budějovická (metro C) a ze zastávky Mezi hřbitovy (nedaleko stanice metra 

Želivského – trasa A). Výstupní stanice Malešická. Hotel stojí na rohu ulic Na Viktorce, Malešická  

a U Staré Cihelny, parkování – hotelové parkoviště v ceně 200,- Kč/vozidlo/den.  

2. Registrace bude od 8:30, začátek semináře v 9:00 a předpokládaný konec v 15:30. 

3. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději do 5. září 2019 na adresu: Vodní zdroje Ekomonitor 

spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III nebo na e-mail: alena.pecinova@ekomonitor.cz.  

4. Vložné na seminář činí 2.420,- Kč včetně DPH. Do ceny vložného je zahrnuto drobné občerstvení, oběd 

a pracovní materiály, které budeme rozesílat 5 dní před konáním semináře na e-mail uvedený v přihlášce. Snížené 

vložné ve výši včetně DPH 1.936,- Kč hradí plátce při vyslání 2 a více účastníků na tento seminář. Vložné laskavě 

poukažte na účet č. 19-5234530277/0100  u KB Chrudim do 5. září 2019 pod variabilním symbolem 190910, 

nebo ho můžete uhradit na místě v hotovosti. Naše IČ: 15053695, DIČ: CZ15053695, spis. značka v obchod. 

rejstříku C 1036 u rejstřík. soudu v Hradci Králové. Platba kartou a v eurech není u registrace možná.  

vložné cena bez DPH DPH cena s DPH 

vložné na osobu při vyslání jednoho účastníka 2000,- Kč 420,- Kč 2420,- Kč 
vložné na osobu při vyslání dvou a více účastníků 1600,- Kč 336,- Kč 1936,- Kč 

5. Oběd bude pro účastníky semináře zajištěn v hotelové restauraci (polévka, hlavní chod). Cena 

oběda je zahrnuta ve vložném. 

6. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace nebo Vám jej 

na vyžádání zašleme poštou. Pokud budete požadovat zaslání zálohové faktury, zaškrtněte 

příslušné políčko v závazné přihlášce.  

7. Odesláním přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny, 

cenami i storno podmínkami. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby 

bylo storno organizátorům doručeno nejpozději 5. září 2019. Nestornuje-li účastník přihlášku 

včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. Vyslání 

náhradníka je možné. 

8. Upozornění pro pracovníky státních institucí: program 

semináře Informační zákony v praxi je akreditován u MV ČR 

podle zákona č. 312/2002 Sb. - průběžné vzdělávání; - průběžné 

vzdělávání pro vedoucí úředníky. Účastníkům semináře bude 

zasláno osvědčení o absolvování.  Čísla akreditací jsou:  

 

 

AK/VE-52/2016

AK/PV-80/2016
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ 

OBČANSKÝ ZÁKONÍK A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Vyplněnou přihlášku (* nehodící se prosím škrtněte) odešlete laskavě do 5. září 2019 na adresu Vodní 
zdroje Ekomonitor spol. s r.o.,Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, e-mail: alena.pecinova@ekomonitor.cz 

 

titul, jméno 
a příjmení 

 

 

název a adresa 
plátce (firmy) 

 

č. účtu plátce  

DIČ a IČ  

telefon  

e-mail  

 cena bez DPH DPH cena s DPH 

vložné na osobu při vyslání jednoho účastníka   2000,- Kč 420,- Kč 2420,- Kč 

vložné na osobu při vyslání dvou a více 

účastníků z jedné organizace 
1600,- Kč 336,- Kč 1936,- Kč 

 

Přihlašuji se k účasti na semináři OZ a OŽP pořádaném 10. září 2019. 
 
Vložné celkem ………………..………………,- Kč, uhradím: 

□ převodem na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim s variabilním symbolem 190910* 

□ v hotovosti u registrace* 

□ žádám o vystavení zálohové faktury* 

Odesláním závazné přihlášky souhlasím se storno podmínkami. 

Datum, razítko, podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 


