ČESKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, z.s.
ODBORNÁ SKUPINA PRO ODPADNÍ VODY A ČISTOTU VOD

Vás zve
na seminář

Vyhodnocení stavu povrchových vod za období 2013-2015
který se koná

21. března 2018, od 10,00 hod.
sál č. 217, sídlo ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE:
Problematika hodnocení stavu povrchových vod a jeho výsledky jsou základním stavebním prvkem v procesu tvorby plánů
v oblasti vod. V souladu s požadavky národních právních předpisů se hodnocení stavu povrchových vod provádí každé 3 roky. Výsledky hodnocení stavu povrchových vod jsou zcela zásadní pro návrhy a následné hodnocení efektivity navržených opatření s cílem dosažení dobrého stavu vod. Účastnící semináře budou mít jedinečnou příležitost seznámit se s aktuálními daty o kvalitě povrchových vod v ČR a rovněž s používanými postupy a metodikami, podle kterých se při hodnocení stavu povrchových vod postupuje. V rámci semináře budou rovněž prezentovány otázky monitorovacích programů a sledování nových znečišťujících látek, které
vyplývá z Rozhodnutí Evropské Komise tzv. Watch list. V závěru semináře bude diskutována otázka optimalizace a zefektivnění
celého procesu hodnocení stavu povrchových vod v rámci přípravných prací pro 3. plány povodí a diskutovány potřeby aktualizace
příslušných metodických postupů.
Odborní garanti:

Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA vedoucí pobočky VÚV T.G.M, v.v.i. v Ostravě, člen výboru ČVTVHS, z.s.
tel.: 595 134 899, mobil 724 811 310, e – mail: petr.tusil@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.: 221 082 386, e – mail: voda@cvtvhs.cz

PROGRAM SEMINÁŘE
09,30 - 10,00
10,00 - 14,00
•

Prezence
Zahájení, odborný program, přestávka na občerstvení (12,00-12,30):
Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.:
Základní principy a postupy realizace hodnocení stavu povrchových vod za období 2013-2015

•

Mgr. Lenka Procházková, Povodí Moravy, státní podnik:
Porovnání hodnocení stavu vodních útvarů povrchových vod v dílčím povodí Dyje a dílčím povodí
Moravy a přítoků Váhu za období 2010-2012 a 2013-2015

•

Ing. Vlastimil Zahrádka, Ing. Zuzana Sušienková, Ing. Tomáš Bruna, Povodí Ohře, státní podnik:
Hodnocení stavu vodních útvarů v dílčím povodí Ohře a dolního Labe – srovnání hodnocení z dat let
2010-2012 a 2013-2015

•

Ing. Jana Potiorová, Povodí Odry, státní podnik:
Hodnocení stavu povrchových vod v dílčím povodí Horní Odry za období 2013-2015 ve vazbě na PAU

•

Mgr. Petr Ferbar, Povodí Labe, státní podnik:
Hodnocení stavu vodních útvarů – komplexně i v detailu

•

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., Mgr. Libuše Opatřilová, Povodí Vltavy, státní podnik:
Jak si vedou stojaté vody v povodí Vltavy?

•

RNDr. Drahomíra Leontovyčová, RNDr. Jarmila Halířová, ČHMÚ Praha a Brno:
Vybrané prioritní látky v pevných matricích

•

Mgr. Martin Udatný, Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, oddělení ochrany vod:
Problematika monitoringu znečišťujících látek v rámci Watch listu podle požadavků Rozhodnutí EK

•

Ing. Jiří Medek, Povodí Labe, státní podnik:
Nové Trendy ve sledování kvality hydrosféry

•

RNDr. Hana Prchalová, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.:
Změny v hodnocení stavu povrchových vod z hlediska ČR

•

Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA, Ing. Petr Vyskoč, Mgr. Vít Kodeš, Ph.D., RNDr. Jakub Borovec,
Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., ČHMÚ Praha a Biologické centrum
AV ČR, v.v.i.:
Doporučení pro optimalizaci procesu hodnocení stavu povrchových vod pro 3. plány povodí

14,30 – 15,00 Diskuze, závěr

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Termín konání: 21. března 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 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 202018xxx (xxx bude individuálně stanoveno pro každou konkrétní fakturu),
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ3001000000000048830011, IČ: 00538752, DIČ: CZ00538752.
Prezence:
Prezence se bude konat 21. 3. 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

V případě neúčasti se vložné nevrací, je ale možné poslat náhradníka.

Přihlášky s objednávkou zasílejte nejpozději do 15.3.2018
Platbu převodním příkazem proveďte nejpozději do 21.3.2018

