ČESKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, z.s.
ODBORNÁ SKUPINA PRO VODOVODY a KANALIZACE
V DOHODĚ A SPOLUPRÁCI SE SOVAK ČR

Vás zve
na seminář

Provoz a ekonomika
vodovodů a kanalizací malých měst a obcí
13. června 2018, od 10,00 hod
Kongresový sál č. 217, sídlo ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE:
Na semináři budou prezentovány nejčastější problémy, které musí řešit především menší města a obce, případně svazky obcí – jako
vlastníci vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu nebo jejich provozovatelé. Letošní seminář bude zaměřen na dva hlavní okruhy:

1. Správa a provozování
- vodních zdrojů a obecních vodovodů; zákonné povinnosti vlastníka a provozovatele a možná rizika při zajišťování bezpečného a spolehlivého zásobování pitnou vodou, nová povinnost zpracování „rizikové analýzy“,
- kanalizace a ČOV; zákonné povinnosti vlastníka a provozovatele při odvádění a čištění odpadních vod či jiném jejich
zneškodňování zejména s ohledem na platné právní předpisy včetně dopadu nových právních předpisů (zejména novely
vodního zákona).

2. Ekonomika provozu a financování obnovy a nových investic
- vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích,
- financování obnovy a investic a možnosti podpory z veřejných zdrojů,
- praktické zkušenosti se způsoby zajišťování provozu vodovodů a kanalizací v menších městech a obcích.
Přednášky na semináři, organizovaném Odbornou skupinou pro vodovody a kanalizace ČVTVHS, z.s., budou prezentovány našimi
předními specialisty v oboru vodovodů a kanalizací.
Odborný garant:

Ing. Jan Plechatý
předseda OS pro vodovody a kanalizace ČVTVHS, z.s., předseda představenstva Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
tel.: 257110343, mobil 605262947, e - mail: plechaty@vrv.cz
organizační garant a adresa pro korespondenci

Ing. Václav Bečvář, CSc.
tajemník České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, z.s.
Novotného lávka 5, Staré Město,110 00 Praha 1
tel.: 221082386, mobil 724602939, e - mail: voda@cvtvhs.cz

PROGRAM SEMINÁŘE
09.30 – 10.00

Prezence (před sálem č. 217)

10.00 – 10.10

Zahájení semináře
Ing Jan Plechatý, předseda OS pro vodovody a kanalizace ČVTVHS, z.s.

10.10 – 10.40

Správa a provozování vodních zdrojů a obecních vodovodů; zákonné povinnosti vlastníka a provozovatele a možná rizika při zajišťování; nová povinnost zpracování „rizikové analýzy“
Ing. Michaela Polidarová, konzultant oboru vodovodů a kanalizací, lektor

10.40 – 11.10

Povinnosti vlastníka a provozovatele při odvádění a čištění odpadních vod či jiném jejich zneškodňování s ohledem na platnou legislativu včetně dopadu nových právních předpisů
Ing. Filip Wanner, Ph.D., odborný pracovník SOVAK ČR

11.10 – 11.40

Diskuze k předneseným referátům

11.40 – 12.00

Přestávka, občerstvení

12.00 – 12.30

Praktické zkušenosti se způsoby zajišťování provozu vodovodů a kanalizací v menších městech a obcích.
Ing. Miloslava Melounová, soudní znalec, lektor
Ing. Jan Plechatý

12.30 – 13.10

Jak postupovat při kalkulaci vodného a stočného a tvorbě finančních zdrojů na obnovu a investice podle
aktuálních předpisů
Ing. Pavel Peroutka, soudní znalec

13.10 – 13.50 Diskuze
14.00
Závěr semináře

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Termín konání: 13. června 2018, místo konání: sídlo ČSVTS, Novotného lávka č. 5, Praha 1, sál 217
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 semináře, příp. písemné materiály a občerstvení, činí:
Pro členy ČVTVHS, z.s., pracovníky přidružených členů a obecních, městských i krajských úřadů
vložné 1
785,10 Kč
21 % DPH 164,90 Kč
Celkem 950,00 Kč
Pro ostatní
vložné 2
1 157,00 Kč
21 % DPH 243,00 Kč
Celkem 1 400,00 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 elektronicky 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) 48830011/0100, vedeného u Komerční banky Praha 1 (KB a.s., Spálená 108/51, 110
00 Praha 1, s variabilním symbolem 202068xxx (xxx bude individuálně doplněno pro každou konkrétní fakturu),
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ3001000000000048830011, IČ: 00538752, DIČ: CZ00538752,

UPOZORNĚNÍ PRO PRACOVNÍKY PŘIDRUŽENÝCH ČLENŮ ČVTVHS, Z. S.
Pro dále vyjmenované instituce – přidružené členy ČVTVHS, z.s. – platí snížené vložné a 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 4.6.2018
Platbu převodním příkazem proveďte nejpozději do 12.6.2018

