ČESKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, z.s.
odborná skupina Odpadní vody – čistota vod
ve spolupráci sodbornou skupinou ČAO při CzWA - Asociaci pro vodu ČR
Vás zve
na seminář

Problematika revizí domovních ČOV
podle § 15a vodního zákona
11. září 2018, od 10,00 hod
Kongresový sál č. 217, sídlo ČSVTS, z.s., Novotného lávka 5, Praha 1

ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE:
Na semináři budou prezentovány dosavadní zkušenosti z provádění revizí domovních čistíren odborně způsobilými osobami,
zkušenosti pracovníků vodoprávních úřadů povolujících tato vodní díla na ohlášení podle § 15a vodního zákona a poznatky
technologů, kteří poradí, na co se při kontrole funkčnosti domovních čistíren zaměřit. Na semináři bude také představen návrh
novely metodického pokynu pro provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona č. 254/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, který byl zpracován na podnět MŽP. Dosavadní metodický pokyn je v platnosti od r. 2012. Účelem je
na základě nabytých zkušeností jeho vylepšení tak, aby mohl být proces revizí více efektivní jak pro odborně způsobilé osoby, tak i
pro pracovníky vodoprávních úřadů. Předpokládá se totiž, že proces ohlašování bude v budoucnu využíván daleko častěji, než je
tomu v současnosti. Budou také vysvětleny postupy, podle kterých je prováděno posouzení shody čistíren odpadních vod jako
stavebních výrobků před jejich uvedením na trh v návaznosti na platné právní předpisy a poznatky získané při zkoušení účinnosti
čištění ve Zkušební laboratoři vodohospodářských zařízení podle normy ČSN EN 12566-3. Náplň semináře vznikla ve spolupráci
s odbornou skupinou ČAO při CzWA - Asociaci pro vodu ČR.

Je podána žádost Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra o akreditaci semináře
jako vzdělávacího programu pro úředníky a vedoucí úředníky územně samosprávných celků veřejné
správy.
Odborný garant:

Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D.
předseda OS Odpadní vody – čistota vod ČVTVHS, z.s., ved. odd. Ochrana jakosti vod, VÚV T.G.M., v.v.i., pob. Ostrava
tel.: 595 134 811, mobil: 602 223 533, e–mail: tomas.micanik@vuv.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 – 12:30 Dopolední blok přednášek
 Ing. Ivana Beděrková, Odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí:
Úvodní slovo zástupce odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí.


Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D., Ing. Jiří Kučera, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.:
Představení novely metodického pokynu k provádění revizí DČOV podle § 15a vodního zákona



Ing. Karel Plotěný, jednatel firmy ASIO spol. s r. o.:
Zkušenosti z praktického provádění revizí domovních čistíren.



Ing. Martin Koller, VWS MEMSEP s.r.o.:
Revize nebo klasické povolení na vypouštění odpadních vod? Kdy je který způsob efektivnější?



Ing. Marek Jilemnický, Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor ŽP:
Revize DČOV z pohledu pracovníka vodoprávního úřadu.

12:30 – 13:00 Přestávka, občerstvení
13:00 – 15:30 Odpolední blok přednášek


Martin Pešek, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Ing. Věra Štiková, Výzkumný ústav
vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.:
Posuzování shody stavebních výrobků – čistírny odpadních vod.



Ing. Jana Čapková., Ing. Věra Štiková, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.):
Zkušenosti ze zkoušek účinnosti čištění DČOV.



Ing. Jiří Kučera, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.:
Na co se zaměřit při zhodnocení funkčnosti DČOV z hlediska technologie čištění.



Ing. Ivana Beděrková, Ing. Karel Plotěný, Ing. Tomáš Mičaník, Ing. Jiří Kučera:
Revize DČOV na ohlášení – pohled do budoucna.

15:30 – 16:00 Diskuze, závěr

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Termín konání: 11. září 2018, místo konání: sídlo ČSVTS, z.s., 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 a občerstvení, činí:
Pro členy ČVTVHS, z.s. a pracovníky přidružených členů* a pro pracovníky obecních, městských i krajských úřadů
Vložné 1
1 322,30 Kč 21% DPH 277,70 Kč
Celkem 1600,00 Kč
Pro ostatní
Vložné 2
1 487,60 Kč 21% DPH 312,40 Kč
Celkem 1800,00 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.
Úhrada se provádí 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 202078xxx (xxx bude individuálně stanoveno pro každou
konkrétní fakturu),
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ3001000000000048830011, IČ: 00538752, DIČ: CZ00538752.
Prezence: Prezence se bude konat 11. 9. 2018 od 9,30 do 10,00 hodin před sálem č. 217.
*

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

Vpřípadě neúčasti se vložné nevrací, je ale možné poslat náhradníka.

Přihlášky s objednávkou zasílejte nejpozději do 5.9.2018
Platbu převodním příkazem proveďte nejpozději do 11.9.2018

