
 

 

 
 

ČESKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, z.s. 
ODBORNÁ SKUPINA VODNÍ TOKY A NÁDRŽE 

 

 
   

Vás zve na seminář 

 

Aktuální problematika malých vodních nádrží,  

novinky v legislativě 

který se koná  

14. října 2020, od 10,00 hod. 
sál č. 319, sídlo ČSVTS, z.s., Novotného lávka 5, Praha 1 

 

ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE:  
Problematika výstavby, provozu a oprav malých vodních nádrží je v ČR trvale aktuální. V současné době 

probíhá navíc rozsáhlá diskuse k zákonu o vodách i ke stavebnímu zákonu a u obou dojde v brzké době 

k nemalým změnám, které se týkají i vodních děl různých parametrů.  

Cílem semináře je poskytnout v jednotlivých příspěvcích současné či nedávné zkušenosti a poznatky 

specializovaných odborníků z oboru ucelené informace nejen o výstavbě, opravách a provozu uvedených 

vodních staveb, ale i o projednávaných zákonných změnách.   

Seminář je určen především pro vodohospodářské pracovníky státní správy, projektanty, provozovatele 

malých vodních nádrží, ale i pro další zájemce. 
 

Odborný garant: 

Ing. Jiří Poláček 
VODNÍ DÍLA – TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 

mobil 777 769 354 

e-mail: polacek@vdtbd.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 

 
 

8,30 – 9,00  Prezence účastníků 

 Zahájení, seznámení s programem 

 Ing. Jiří Poláček, VODNÍ DÍLA – TBD a.s. 

9,00 – 10,15  Právní povaha vodních děl a terénních úprav na ohlášení – JUDr. Jaroslava 

Nietscheová, Povodí Vltavy s. p. 

10,15 – 11,30  Poruchy malých vodních nádrží následkem povodňových a jiných situací v nedávné 

době – Ing. Stanislav Žatecký, VODNÍ DÍLA – TBD a.s. 

11,30 – 12,45  Příklady oprav a nové výstavby malých vodních nádrží z poslední doby                        

– Ing. Vítězslav Pytelka, VODNÍ DÍLA – TBD a.s. 

12,45 – 13,15  Přestávka, občerstvení 
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13,15 – 14,30  Vegetace na hrázích MVN – Ing. Radek Vlasák a Ing. Jiří Poláček, VODNÍ DÍLA – TBD 

a.s.  

14,30 – 15,00  Diskuse, závěr 

 

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 

Termín konání: 14. října 2020, od 10:00 hod.  

Místo konání: sídlo ČSVTS, z.s., Novotného lávka č. 5, Praha 1, sál 319 

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 včetně CD a občerstvení, činí: 
 

Pro členy ČVTVHS, z.s., pracovníky přidružených – kolektivních členů a pro pracovníky obecních, městských i 

krajských úřadů 

Vložné 1 1 405,00 Kč 21% DPH 295,00 Kč Celkem 1700,00 Kč 

Pro ostatní 

Vložné 2 1 611,60 Kč 21% DPH 338,40 Kč Celkem 1950,00 Kč 
 

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

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 202090xxx (xxx bude individuálně stanoveno pro každou 

konkrétní fakturu), 

SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ3001000000000048830011, IČ: 00538752, DIČ: CZ00538752. 
 

Prezence: Prezence se bude konat 14. 10. 2020 od 9:30 do 10:00 hodin před sálem č. 319. 
 

Přihlášky s objednávkou zasílejte nejpozději do 11.10.2020 

Platbu převodním příkazem proveďte nejpozději do 14.10.2020 
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