ČESKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, z.s.
ve spolupráci s GLOBAL WATER PARTNERSHIP

si Vás dovolují pozvat
na seminář

Havarijní stavy na podzemních a povrchových vodách
19. listopadu 2015, od 10,00 hod
Kongresový sál č. 417, Klub techniků, Novotného lávka 5, Praha 1

ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE:
Seminář „Havarijní stavy na povrchových a podzemních vodách“ navazuje na akci stejného zaměření pořádanou v roce 2013. Je určen pro pracovníky vodoprávních úřadů, pracovníků v oboru vodního hospodářství,
projektantů a dalších. Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním stavem ochrany povrchové a podzemní vody před ohrožením ropnými, chemickými a dalšími nebezpečnými látkami při manipulacích, přepravě a používání ve výrobním procesu.
K dispozici jsou výsledky sledování dříve vzniklých havárií, trend ve výskytu havarijních ohrožení čistoty
vody a kategorie ohrožení. Zatímco v minulosti (před dvaceti lety) převládaly případy havárií způsobených
ropnými produkty, v současné době jsou havárie způsobené jinými látkami přibližně stejně početné.
Budou prezentovány výsledky výzkumu v preventivní ochraně před haváriemi. O organizaci zabezpečování
ochrany povrchových a podzemních vod při vzniku havárie z různých příčin pojednávají příspěvky pracovníků HZS (Hasičský záchranný sbor) a správců toků, podniků Povodí. Budou zde prezentovány konkrétní příklady havarijního znečištění vody s rozborem příčin a následků.
Odborný garant:

Ing. Bohumil Müller
OSVČ
tel.: 261 261 532, mobil 725 875 880, e - mail: mulerboh@seznam.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
9,00 - 10,00 Prezence
10,00 - 14,30 Zahájení, odborný program, přestávky na občerstvení:
 Jaroslava Nietscheová, prom. právník, Povodí Vltavy, s.p.:
Závadné látky, havarijní plány – právní předpisy
 Ing. Martina Pražáková, VÚBP
Prevence závažných havárií
 Ing. Tomáš Kacálek, Povodí Labe, s.p.
Havarijní plány povodí, činnost podniků Povodí při haváriích
 Ing. Petra Najmanová, HZS
Úloha Hasičského záchranného sboru při likvidaci havárií
 Ing. Břetislav Crha, ČIŽP OI Ostrava
Činnost a povinnosti ČIŽP při haváriích ČIŽP, evidence havárií v období 2007 - 2014

 Pracovník firmy Dekonta, a.s.
Sanace havárií na podzemních vodách
 Ing. Jaroslav Růžička
Vodohospodářské následky požáru galvanizovny Kozák Lanškroun
 Ing. Vladimír Zdráhal, Povodí Odry, s.p.
Přeshraniční havárie
 RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D., VÚV T.G.M., pobočka Ostrava
Program včasného varování NAVARO
14,30 Diskuze, závěr

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Termín konání: 19. listopadu 2015, místo konání: Klub techniků, Novotného lávka č. 5, Praha 1, sál 417
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, písemné materiály a občerstvení, činí:
Pro členy ČVTVHS a pracovníky přidružených členů a obecních, městských i krajských úřadů
vložné 1
1 074,40 Kč
21% DPH 225,60 Kč
Celkem 1300,00 Kč
Pro ostatní
vložné 2
1 322,30 Kč
21% DPH 277,70 Kč
Celkem 1600,00 Kč
Sborník nebude vydáván, přednesené příspěvky budou se souhlasem autorů zpřístupněny na Internetu
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 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) vedeného u Komerční banky Praha 1 (KB a.s., Spálená 108/51, 110 00 Praha 1)
48830011/0100, var. symbol 202085xxx (xxx bude individuálně doplněno pro každou konkrétní fakturu),
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ3001000000000048830011, IČO: 00538752, DIČ: CZ00538752,
Prezence:
Úhrada v hotovosti je v omezené míře možná na místě při prezenci účastníků semináře (spolu s manipulačním poplatkem 100,- Kč). Prezence se bude konat 7. 10. 2015 od 9 do 10 hodin před sálem č. 417.

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, PUDIS – 207, SOVAK sekretariát –
133, SWECO – 173, VD TBD – 131, Vh. stav.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 10.11.2015
platbu převodním příkazem proveďte nejpozději do 16.11.2015

