
Sdružení vodohospodářů České republiky,
oblast Kutná Hora

XXX. SETKÁNÍ VODOHOSPODÁŘŮ
V KUTNÉ HOŘE

na téma:

vodní hospodářství v roce 2015

Konference se koná
ve dnech 26. a 27. května 2015

v sále ”Hotelu U Kata” v Kutné Hoře,Uhelná 596

pod záštitou 
ministra zemědělství Ing. Mariána Jurečky,

 starosty Města Kutné Hory Bc. Martina Starého, DiS
a české komise UNESCO

Mediální partneři setkání: Sponzor setkání:

ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o.,
Kutná Hora

Vás zve na tradiční

Program
Úterý 26. května 2015
8.00 PREZENCE
9.30 ZAHÁJENÍ 
9.45 PŘEDNÁŠKY

 Ing. Ivo Hauptman, odbor obecné ochrany přírody 
a krajiny, oddělení ochrany půd, MŽP ČR: 
Novela zákona o ochraně zemědělského 
půdního fondu a její vazby na problematiku 
sedimentů

Ing. Marcela Pavlová, ředitelka odboru stavebního 
řádu, MMR: 
Novela stavebního zákona 

Ing. Miloslava Melounová, ředitelka, Sdružení 
oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK):
Zákon o vodovodech a kanalizacích a jeho 
prováděcí vyhláška

13.00 OBĚD
14.00 PŘEDNÁŠKY

MUDr. František Stehlík, vedoucí oddělení hygieny 
obecné a komunální – územní pracoviště Kutná 
Hora KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze: 
Hodnocení zdravotních rizik - těžké kovy ve 
vodě a v půdě 

JUDr. Ing. Emil Rudolf, odbor životního prostředí 
a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje: 
Ochrana životního prostředí a voda v roce 
2015 - Úvahy v souvislostech

Mgr. Veronika Vytejčková, legislativní odbor, MŽP: 
Vybrané problémy vodoprávní praxe I

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D., advokátní kancelář 
Ambruz & Dark Deloitte Legal: 
Vybrané problémy vodoprávní praxe II

16.45 ZÁVĚR přednášek
17.00 Večeře
19.00 VARHANNÍ KONCERT V CHRÁMU 

SVATÉ BARBORY 
20.00  prohlídka večerní Kutné Hory - Tajemné 

kutnohorské pověsti zakončené ohňovým 
vystoupením u Katovy branky

22.30 společenský večer

Středa 27. května 2015
9.00 PŘEDNÁŠKY

Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o. Brno: 
Tradiční a netradiční technologie, aneb 
BAT  nebo NASS?

JUDr. Jaroslava Nietscheová, Povodí Vltavy, s.p.: 
Ochrana před povodněmi a 
protipovodňová opatření budovaná 
z dotací státu

Ing. Josef Reidinger, odbor ochrany vod, 
OOV MŽP: 
Od mapování ke zvládání povodňových 
rizik – další krok implementace 
„Povodňové směrnice“ v ČR 

JUDr., RNDr., Ph.D. Jitka, Jelínková - vedoucí 
právního odboru, ČIŽP:
Kontrolní řád v praxi

13.00 OBĚD 
14.00 Návštěva ČOV v Kutné Hoře
15.00 ZÁVĚR AKCE

Pořadatel: Sdružení vodohospodářů 
České republiky, oblast Kutná Hora, 
IČ: 44702167

Sídlo: ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o.,
Vítězná 425, 284 03 Kutná Hora

Informace na www.vodakh.cz

Garanti akce:
Mgr. Iva Kupecká, odborný garant   
tel.: 327 710 271, 724 704 230    e-mail: kupecka@mu.kutnahora.cz
Marie Vytlačilová, organizační garant  
tel.: 733 706 487, e-mail: vytlacilova.m@email.cz
Ing. Miroslav Perný, prezentace firem, ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., 284 03 Kutná Hora,    
tel.: 327 511 871, 603 826 563    e-mail: lab@unskh.cz
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XXX. setkání vodohospodářů je určeno zejména pro pracovníky životního prostředí státní správy
 a samosprávy obcí s rozšířenou působností, pracovníky krajských úřadů, vodohospodářských 
podniků, hygienických orgánů a mnoha dalších navazujících profesí, včetně investorů, 
projektantů a zhotovitelů staveb, dodavatelů služeb, materiálů a zařízení v odvětvích životního 
prostředí, hlavně se zaměřením na přednášenou tématiku, analytiku a moderní technologie 
čištění odpadních vod.
 Setkání je zaměřeno k aktuální problematice ve vodním hospodářství, k výkladu novelizovaných 
právních předpisů zejména k jejich uplatňování v praxi a k následné diskusi, kdy odpoví na Vaše 
dotazy pracovníci příslušných ministerstev či pracovníci zabývající se příslušnou problematikou. 
Dotazy lze zaslat i před setkáním na e-mail kupecka@mu.kutnahora.cz, budou předány předem 
jednotlivým přednášejícím. Naším záměrem je i vysvětlení propojení jednotlivých novelizovaných 
zákonů, např. stavební zákon, občanský zákoník v návaznosti na vodní zákon a dopad jednot-
livých novelizací na běžnou vodohospodářskou praxi.
 Velký prostor bude dán k diskusi ihned po přednesení přednášek.
Setkání vodohospodářů se koná opět v prostorách hotelu U Kata v Kutné Hoře. Areál hotelu se 
nachází cca 5 min. od centra. Parkování je zajištěno přímo u hotelu na neveřejném parkovišti. 
Konferenční sál je vybaven moderní audiovizuální technikou a klimatizací. WiFi připojení 
k internetu je k dispozici v celém areálu. Ubytování je ve stylově zařízených dvou až čtyřlůžkových 
pokojích s televizí a vlastním sociálním zařízením. V hotelu je k dispozici vířivka, sauna a pivní 
lázeň, ale tyto služby je nutno objednat předem přímo v hotelu. 

Více informací o hotelu získáte na www.ukata.cz.

Hotel U Kata v Kutné Hoře je v ulici Uhelná 596, vjezd na parkoviště na dvoře hotelu je 
z ulice Štefánikova. Viz mapa na www.vodakh.cz, email hotel@ukata.cz, restaurant@ukata.cz, 
tel.: 327 515 096. Ubytování (Smluvní ceny pro akci): 500,- Kč/noc - dvoulůžkový a třílůžkový pokoj 
se snídaní, 700,- Kč/noc - jednolůžkový se snídaní.

Součástí akce bude malá výstava firem. Krátká prezentace sponzorů bude zařazována do pro-
gramu průběžně. Jako každý rok bude pořádán sponzorovaný varhanní koncert v chrámu Svaté 
Barbory,  po jeho ukončení bude večerní prohlídka Vlašského dvora s programem Tajemné 
pověsti KH v roce 2015 a společenský večer.

Upozornění:
Kapacita ubytování v hotelu je rezervována po dobu konání „Setkání“ pro OSVČR. Veškeré uby-
tování U Kata je nutné objednat prostřednictvím přihlášky na akci. Kapacita sálu je omezena. 
Po naplnění sálu, nebudeme přihlašující se moci přijmout. Omlouváme se.

ORGANIZAČNÍ POKYNY:
1.  Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 15. května 2015 na adresu: 

e-mail vytlacilova.m@email.cz.

2.  Účastnický poplatek:
Vložné včetně stravného   2 350 Kč
Sleva pro člena SVČR  200 Kč  2 150 Kč
Platba na místě                        +100 Kč  2 450 Kč

     Požadovaná platba předem je zálohou ve výši 100 % dohodnuté ceny. Účastnický poplatek 
laskavě uhraďte převodním příkazem na účet SVČR Oblast Kutná Hora u Komerční 
banky v Kutné Hoře č.ú. 43-1321130257/0100, k.s. 0308, variabilní symbol = IČ firmy. 
Nejsme plátci DPH. Naše IČ: 44702167, DIČ: CZ 44702167. Dnem uskutečnění zdan-
itelného plnění je den zahájení akce. Potvrzení úhrady pozdních plateb předloží účastník 
u prezence. Účetní doklad si vyzvednou účastníci u prezence. Úhrada účastnického 
poplatku u presence je navýšena o 100 Kč.

3.  Při neúčasti má vysílající organizace právo vyslat náhradníka. Účastnický poplatek se 
nevrací.

4.  Objednané ubytování zabezpečujeme na jméno účastníka.  Náklady ubytování uhradí 
účastníci přímo ubytovateli. Ubytování si můžete ověřit dotazem na telefonu 733 706 487
či lépe na adrese: vytlacilova.m@email.cz.

5. Převzetí závazných přihlášek na požádání e-mailem potvrzujeme.

6. Rozmnožení pozvánky v případě potřeby je možné.

7.  Další informace obdržíte od garantů akce či aktualizovaně na stránce www.vodakh.cz
8. Zaznamenejte si Váš variabilní symbol, usnadní to řešení případných nesrovnalostí.

9.  Účastníkům vstupné na koncert hradí sponzoři. Další vstupenku si lze dokoupit přímo 
v chrámu sv. Barbory.

10. Nezapomeňte si vyzvednout u prezence účetní doklad!

11.  Drobná změna programu vyhrazena. Změny aktuálně zveřejníme na stránce 
www.vodakh.cz.

Hotel 
U KATA


