
Činnost hydrogeologů a jejich profesní 
právní povědomí

Svatopluk Šeda
FINGEO s.r.o. Choceň

Září  2022



Nejčastěji používané právní 
předpisy 

zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a o 
Českém geologickém úřadu

vyhláška č. 368/2004 Sb. o geologické 
dokumentaci

vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu 

při výpočtu zásob výhradních ložisek



Nejčastěji používané právní 
předpisy 

zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon
zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých 

předpisů
vyhláška č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a 

dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech 
předkládaných vodoprávnímu

vyhláška č. 137/1999 Sb. kterou se stanoví seznam 
vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny 

ochranných pásem vodních zdrojů



Upozornění na Věstník MŽP, ročník 
XXX, červenec 2020, částka 6



Proč děláme chyby?

Protože neznáme předpisy, protože je 
nedodržujeme, protože si myslíme, že 
do země se nevidí a na naši lajdáckost 

se nepřijde



A pak vzniká například toto:



Protože m.j. trpíme a kryjeme toto



A nelze se divit, že se to mnoha lidem 
nelíbí a konají



Geologické obory jsou aplikovaný 
selský rozum

Pokud naučím zájemce dívat se na 
okolí  geologickýma očima, pak i 

negeolog může v této oblasti 
produkovat smysluplné  geologické 

posudky

a vypsány příklady lidí (elektrikář, 
úředník, vyšetřovatel policie apod.)



S úctou 
Svatopluk Šeda
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