JE ZAŽÁDÁNO O AKREDITACI PROGRAMU U MINISTERSTVA VNITRA podle § 31
zákona č. 312*2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové
Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

ve spolupráci s

MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
a
Asociací ekologických expertů, o. s.
pořádá 14. ročník odborné konference

SEDIMENTY Z VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ
14. ROČNÍK KONFERENCE
7. listopadu 2019 Praha
Ministerstvo zemědělství , Těšnov 65/17, Praha 1

Tradiční již 14. ročník odborné konference se zabývá problematikou sedimentů, která se
novelami předpisů v ochraně životního prostředí často mění. Problematiky se dotýká zákon o
odpadech, zákon o půdě, zákon o hnojivech a změny uvedených předpisů často přesahují i do
dalších, což nemusí být zřejmé. Problematika sedimentů se přitom týká nejen správců vodních
toků a nádrží, ale i prakticky všech měst a obcí, rybářů a soukromých subjektů. Nesprávné
nakládání se sedimenty navíc může vést k poškození zejména zemědělských půd a ke vzniku
sankcí za protiprávní jednání i nedbalostní až v milionových částkách.
Cílem konference je informovat účastníky o změnách a připravovaných novelizacích v legislativě
vztahující se k nakládání se sedimenty z vodních toků a nádrží. V neposlední řadě budou také
prezentovány možnosti čerpání dostupných dotačních prostředků.
Účastníkům bude vystaveno osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího
programu průběžného vzdělávání pro úředníky územních samosprávných celků.

SEDIMENTY Z VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ
14. ROČNÍK KONFERENCE
7. 11. 2019 Praha
Ministerstvo zemědělství , Těšnov 65/17, Praha 1

ODBORNÝ PROGRAM
9,00 – 9,30 hod prezentace
9,30 – 15,45 hod. odborný program
Zahájení konference
Ing. Vladimír Bláha – EMPLA AG, spol. s r.o. Hradec Králové
9,30 – 9,40
•

Problematika využívání sedimentů mimo ZPF, aplikace podmínek bodů přílohy č.
11 vyhlášky č. 294/205 Sb.
Ing. Veronika Jerolímová - ministerský rada MŽP
9,40 – 10,10

•

Kontrola používání sedimentů na zemědělské půdě
Ing. Josef Svoboda, Ph.D. -ÚKZÚZ – ředitel odboru kontrol zemědělských vstupů
10,10 - 10,40

•

Současné trendy ve správě a revitalizacích vodních toků a nivních území,
vodohospodářská opatření osy 4 OPŽP
Ing. Tomáš Just – vedoucí oddělení, oddělení péče o krajinu, Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR Praha
10,40 – 11,10

•

Analýzy vyžadované pro využití sedimentů mimo ZPF i ZPF, nejčastější kritické
parametry
Ing. Vladimír Bláha, EMPLA AG spol. s r.o.
11,10 – 11,40
11,40 – 12,10 přestávka, občerstvení

•

Navrhovaná novela vyhlášky č. 257/2009 a vyhlášky o hnojivech, která navrhuje
hlásit použití sedimentů na ÚKZÚZ
Ing. Michaela Budňáková – odbor rostlinných komodit, Ministerstvo zemědělstí
12,10 – 12,40

•

Monitoring v řece Labe
Ing. Jiří Medek – vedoucí odboru vodohospodářských laboratoří – Povodí Labe, státní
podnik
12,40 – 13,20

•

Možnosti podpory na odstranění sedimentů z Operačního programu rybářství
Ing. Antonín Vavrečka – vedoucí oddělení implementace odbor Řídící orgán OP
Rybářství, Ministerstvo zemědělství
13,20 – 13,50
13,50 – 14,05 přestávka

•

Dotační podpory retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže
Bc. Karel Pelikán – oddělení vody v krajině a rozpočtu, odbor vody v krajině a
odstraňování povodňových škod, Ministerstvo zemědělství
14,05 – 14,35

•

Inokulum v sedimentech v nádržích
Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. – hydrochemie, taxonomie řas a sinic, Brno
14,35 – 15,05

•

Praktické znalosti zhotovitele při nakládání se sedimenty / projektová příprava,
realizace, možnosti využívání sedimentů v praxi, na co si má dát investor
(starosta) pozor
Ing. Věra Kindlová – firma POPR a.s Hradec Králové
15,05 – 15,35

15,35 předpokládaný závěr konference

Přestávky si stanovují přednášející.
Změna programu vyhrazena.

Mediální partneři

ORGANIZAČNÍ POKYNY
1. DATUM A MÍSTO KONÁNÍ:
ČTVRTEK 7.LISTOPADU 2019 PRAHA

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17
117 05 Praha 1
sál č. 400, 4. patro

Doprava MHD:
•

Metro B, C – na stanici Florenc.
Od stanice Florenc je budova
MZe vzdálena cca 400 m
směrem k Těšnovskému parku
a hotelu Opera.

•

Metro C – na stanici Vltavská,
odtud tramvaje č. 26, 3 na
zastávku Těšnov. Od zastávky
Těšnov je budova MZe
vzdálena cca 150 m směrem k
Vltavě.

Poloha GPS:
50°5'35.52"N, 14°26'11.553"E

Odkaz na Mapy.cz

MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ

K parkování lze využít zpoplatněná parkovací místa přímo před budovou MZe nebo na vyznačených
parkovištích – viz mapa.
Doporučujeme využít odstavná P + R parkoviště na okraji města.

2. PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI NA KONFERENCI
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku (viz poslední strana) zašlete nejpozději:
Přihlášku naleznete na www.empla.cz
(na Úvodní straně v Novinkách a seminářích)
EMPLA spol. s r. o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
IČO: 42195667, DIČ: CZ42195667
fax: 495 217 499
e-mail: marketing@empla.cz
Kontaktní osoba: Barbora Dörreová, Pavla Douděrová
Tel.: 495 218 875, 606 069 932

do 31.10.2019

3. ÚHRADA KONFERENCE
Účastnický poplatek činí celkem
– pro úředníky územních samosprávných celků
1 653,- Kč bez DPH
Pro účastníky ze státní správy a samosprávy je v případě akreditace Ministerstva vnitra dle zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, poplatek osvobozen od DPH. Účastnický
poplatek je možné uhradit v hotovosti v den konání konference nebo bankovním převodem na účet
č. 177200673/0300 ČSOB Hradec Králové, variabilní symbol 01112018.
– pro ostatní fyzické a právnické osoby
2 000,- Kč vč. DPH
základ
1 653,- Kč
21 % DPH
347,13,-Kč
Platbu uhraďte před zahájením konference na účet č. 177200673/0300 ČSOB Hradec Králové, variabilní
symbol 07112019 , platbu v hotovosti prosí domluvte na základě emailu , nebo telefonátu.
Účastnický poplatek zahrnuje:
- vložné za osobu včetně pracovních materiálů,
- drobné občerstvení.
Zálohovou fakturu vystavíme pouze na vyžádání.
V případě duplicitní nebo nesprávné platby účtujeme manipulační poplatek 100,- Kč z vracené částky.

4. DAŇOVÝ DOKLAD, POTVRZENÍ O PLATBĚ
Platba provedená před termínem konání konference je zálohou ve výší 100 % dohodnuté ceny. Daňový
doklad bude zaslán poštou na základě prokázaného zaplacení. Zprávu Vám zašleme jen v případě, že
nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

5. STORNOVACÍ PODMÍNKY
Při neúčasti účastnický poplatek nevracíme. V případě, že nebyl poukázán na náš účet, bude dodatečně
pro nedodržení storno podmínek fakturován. Přihlášku je možné písemně stornovat z vážných důvodů
3 pracovní dny před zahájením konference nebo je možno vyslat náhradníka. Potvrzení závazné přihlášky
bude považováno za souhlas s organizací a cenou konference.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
SEDIMENTY Z VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ

14. ROČNÍK KONFERENCE
7. listopadu 2019 MZe Praha – VS 07112019
Jméno a příjmení:
Fakturační údaje
Název firmy:
Ulice:
PSČ a město:
IČO/DIČ:
Rodné číslo (u fyzických osob):
Telefon:

Fax:

Přeji si, aby mi byly zasílány aktuální informace o připravovaných
odborných seminářích, kurzech a dalších službách na níže uvedenou emailovou adresu:

ANO

NE

E-mail:
PRO ÚŘEDNÍKY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Typ vzdělávacího programu:
průběžné vzdělávání (podle § 20 zák. č. 312/2002 Sb., v platném znění)

Jsem úředníkem dle zákona č. 312/2002 Sb., …

ANO

NE

Pro účely vydání osvědčení prosím vyplňte!
Datum narození ..............….….......................…
Místo narození

..............….….......................…

Potvrzujeme závazně, že dne…............…....................
jsme uhradili (uhradíme) částku….……………..…...Kč
z účtu č. ...….….......................……………...…......
u peněžního ústavu ........................….....................
na účet č. 177200673/0300 ČSOB HK, VS 07112019
zaplatíme hotově u prezence.
Razítko a podpis vysílající organizace:
Podpis účastníka:

Údaje, které uvedete na této přihlášce budou použity pro vystavení daňového dokladu.
Prosíme Vás, abyste jim věnovali náležitou pozornost. Děkujeme.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, účastník výše
uvedené akce odesláním této přihlášky uděluje souhlas společnosti EMPLA spol. s r. o. se zpracováním osobních
údajů pro účely zajištění odborné akce.

