ČESKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, z. s.
ODBORNÁ SKUPINA PODZEMNÍ VODY
Vás zve
na seminář

Podzemní voda ve vodoprávním řízení XIV ochranná pásma vodních zdrojů
(Akreditováno Ministerstvem vnitra jako vzdělávací program průběžného vzdělávání
pro úředníky a vedoucí úředníky obecních, městských i krajských úřadů)

24. října 2018
10,00 hod.
Kongresový sál č. 217, Sídlo ČSVTS, z.s., Novotného lávka 5, Praha 1

ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE:
Letošní seminář navazuje na doporučení a závěry loňského a je zaměřen na ochranná pásma zdrojů podzemní
vody. Program obsahuje příspěvky zabývající se jednak otázkami právní a teoretické povahy, jednak
metodikou ochrany. Zároveň je představen praktický příklad na jímacím území pražského vodovodu
v Káraném.
Přílohou přihlášky je dotazník – prosíme, aby jej zájemci o účast laskavě vyplnili a zaslali buď zároveň
s přihláškou, nebo odevzdali při prezenci. Odpovědi poslouží pro další postup v přípravě návrhu změn
legislativy nebo odborných podkladů a předběžné vyhodnocení bude zpracováno v průběhu semináře.
Podrobnější informace budou následně uveřejněny na webových stránkách ČVTVHS, z.s. Děkujeme předem
za spolupráci.
Odborný garant:

RNDr. Renáta Kadlecová
Česká geologická služba, Klárov 131/3, 118 21 Praha 1 – Malá Strana
telefon 257089562, mobil 724072973
e-mail: renata.kadlecova@geology.cz
Organizační garant a adresa pro korespondenci

Ing. Václav Bečvář, CSc.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
Novotného lávka 5, Staré Město,110 00 Praha 1
tel.: 221 082 386
e-mail: voda@cvtvhs.cz

PROGRAM SEMINÁŘE
9,30 – 10,00
12,30 – 13,15
15,00 – 16,00

Prezence účastníků
Přestávka s občerstvením
Diskuse, shrnutí dotazníků a závěr

▪

RNDr. Renáta Kadlecová; Česká geologická služba – Ohlédnutí za ochranou podzemních vod

▪

JUDr. RNDr. Jaroslav Chyba, DrSc.; Povodí Moravy, s.p. – Ochranná pásma vodních zdrojů – právní
aspekty

▪

RNDr. Josef Datel, Ph.D; VÚV TGM, v.v.i. – Ochranná pásma vodních zdrojů v období sucha

▪

RNDr. Renáta Kadlecová; Česká geologická služba – Vývoj rozsahu ochranných pásem vodních zdrojů
jímacího území Káraný od začátku 20. do 21. století

▪

Doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.; Mgr. Iva Kůrková a RNDr. Renáta Kadlecová, Česká geologická služba –
Faktory řídící koncentrace dusičnanů v podzemní vodě v čase a prostoru na příkladu JÚ Káraný

▪

Ing. Jan Klír, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně – Správné hospodaření na půdě

▪

RNDr. Martin Milický; PROGEO, s.r.o – Ochrana vodních zdrojů s využitím výsledků hydraulických
modelů

▪

RNDr. Ladislav Bíža – Ochranná pásma vodních zdrojů podzemní vody – teorie a skutečnost

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Termín konání: 24. října 2018 od 10 hod., místo: 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, sborník a občerstvení, činí:
Pro členy ČVTVHS, z.s. a pracovníky přidružených členů* a pro pracovníky obecních, měst. 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 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 202118xxx (xxx bude individuálně stanoveno pro každou konkrétní fakturu),
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ3001000000000048830011, IČ: 00538752, DIČ: CZ00538752.
Prezence: Prezence se bude konat 24. 10. 2018 od 9,30 do 10,00 hodin před sálem č. 217.
Sborník bude vydán, přednesené prezentace budou k dispozici ke stažení na webu ČVTVHS: www.cvtvhs.cz
*

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 22.10.2018
Platbu převodním příkazem proveďte nejpozději do 24.10.2018

