ENERGETICKÝ INSTITUT
si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář

info@energeticky-institut.cz
+420 724 550 035

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2020
aktuální a připravované změny legislativy, zkušenosti z praxe

Kdy: 5. května 2020, od 9:00 do 13:00
Kde: Hotel Olympik****, Sokolovská 138, Praha 8
Seminář je určen všem začínajícím i zkušeným pracovníkům z praxe, jak z podnikatelské sféry, tak i orgánů státní správy,
kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi v oblasti vodního hospodářství. Seminář je připraven tak, aby vydal ucelenou
informaci o povinnostech vyplývajících z platných právních předpisů s důrazem na aktuální a připravované změny, včetně
zkušeností s jejich aplikací v praxi. Počátkem února 2020 vstoupila v platnost novela vodního zákona č. 312/2019 Sb. a
další novelu vodního zákona (novelu k suchu) v současnosti projednává Poslanecká sněmovna. Tradičně velký prostor
bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Program semináře:
08:30
09:00
10:30
11:00
13:00

Prezence účastníků
Přehled povinností vyplývajících z aktuálně platného znění vodního zákona a příslušných prováděcích
předpisů, zkušenosti z praxe
Přestávka na občerstvení
Novela vodního zákona č. 312/2019 Sb.
Novela vodního zákona k suchu a další připravované změny
Diskuse, individuální konzultace, závěr semináře

Lektor: Ing. Robin Náse
Pro přihlášení na seminář použijte, prosím, elektronickou přihlášku na www.energeticky-institut.cz nebo pošlete vyplněnou níže
uvedenou přihlášku na e-mail: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2.149,- Kč + DPH 21 % (2.600,- včetně DPH). V ceně
je zahrnuto občerstvení a sborník v elektronické podobě. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní
symbol: 22004. Daňový doklad obdrží účastník na semináři. Fakturační údaje dodavatele: Václav Žáček, Měšická 830, 250 65 Bašť,
IČ:71572325, DIČ:CZ7812010426. Potvrzení o účasti na semináři vydáváme na vyžádání. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se
zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře. Spojení MHD na místo konání semináře: Metro B, stanice Invalidovna, pak
asi 100 metrů pěšky směr Palmovka. Parkování je možné v okolí hotelu.
Organizační garant semináře: Václav Žáček, telefon: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz

Závazná přihláška na seminář „Vodní hospodářství 2020“
Přihlašuji se na jednodenní seminář, který se koná dne 5. května 2020 v hotelu Olympik, Sokolovská 138, Praha 8
Jméno a příjmení účastníka: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Název a adresa zaměstnavatele: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IČO: …………………………… DIČ: …………………………… Email pro potvrzení přihlášky: ….………………………..………………………………………….
E-mail účastníka (je-li odlišný): ……………………………………………………………………………… Telefon: ……………………………………………………
Platba 2.600,- Kč byla/bude zaplacena z účtu č.: …………………..……………………………….…………………………dne: ………………………………..

Podpis účastníka: …………………………..……………… Razítko a podpis zaměstnavatele: ………………………..……………………………………………
Pokud si nepřejete, aby byly na e-mail účastníka zasílány pozvánky na další obdobné vzdělávací akce zaškrtněte, prosím, zde ☐

