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Pozvánka na konferenci 

Vodohospodářské a energetické sítě 
po 1. lednu 2014 

 

  

Dovolujeme si Vás jménem advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal a za spolupráce Energetické sekce 

Unie podnikových právníků a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) pozvat na konferenci 

zaměřenou na právní pojetí vodohospodářských a energetických sítí po 1. lednu 2014. 
  

Od 1. ledna příštího roku nabývá účinnosti nový občanský zákoník. Ten se vrací k tradičnímu pojetí nemovitostí, kdy je 

stavba součástí pozemku. Výjimku z tohoto pravidla tvoří mezi dalšími inženýrské sítě a uplatní se na ně tedy jiné 

principy než na ostatní nemovitosti. Spolu s nemovitostmi se mění některé smluvní zásady a i tyto se promítnou do 

všech smluv používaných v "síťařských" odvětvích. 
  

Rádi bychom s Vámi v užším kruhu probrali všechny relevantní změny, které nás od příštího roku čekají. Odborná 

a praktická diskuze je také hlavním posláním konference. 
  

Datum  Úterý 26. listopadu 2013, 9:30 – 17:00 hodin (registrace od 8:30) 

Místo  Konferenční místnosti Riverdance, Jurys Inn Hotel Praha, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8  

Cena 2900 Kč (včetně DPH) 

2500 Kč (včetně DPH) – Unie podnikových právníků a SOVAK  

Registrace  www.deloitte.com/cz/akce/131126/konference-site   
  

Program  
  

Registrace 8:30 – 9:30 

I. Odborná konference  9:30 – 12:30  

      •    Základní vymezení sítí v novém občanském zákoníku 

      •    Co je ještě součástí a příslušenstvím sítě a co již nikoliv? 

Přestávka na kávu 10:45 – 11:15 

      •    Práva k cizím nemovitostem pro inženýrské sítě a související stavby 

      •    Věcná práva k sítím a souvisejícím stavbám a jejich evidence ve veřejném seznamu  



      •    Sítě a daňové aspekty 

Oběd 12:30 – 13:30 

II. Odborný workshop – 2 bloky  13:30 – 16:30  

Přestávka na kávu 14:45 – 15:15 

Zakončení 16:30 – 17:00 
  

1. Odborný workshop – vodohospodá řské sít ě 

Diskutovaná témata   

      •    Právní specifika vodohospodářské infrastruktury a její realizace 

      •    Provozní smlouvy 

      •    Odběratelské smlouvy 

      •    Věcná práva (veřejnoprávní oprávnění) ve vodárenství 
  

2. Odborný workshop – energetické sít ě 

Diskutovaná témata   

      •    Právní specifika energetické infrastruktury a její realizace 

      •    Distributorské smlouvy 

      •    Odběratelské smlouvy 

      •    Věcná práva (a veřejnoprávní oprávnění) v energetice 
  

Registrace a  další informace  
  

Závazné přihlášky k účasti prosím podávejte elektronicky prostřednictvím našeho webu , kde naleznete i podrobné 

informace o semináři. Do pole Poznámky  registračního formuláře doplňte prosím IČ a DIČ vaší spole čnosti . Poplatek 

za účast na konferenci, prosím, uhraďte ihned po registraci. Poplatek zahrnuje zápisné, materiály ke konferenci, oběd 

a občerstvení v průběhu konference. Kapacita konference je omezena, počet účastníků je omezen na 60 osob.  
  

Kontaktní údaje  

V případě jakýkoliv dotazů se prosím obracejte na Kláru Myslive čkovou , tel. +420 246 042 770. 
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