
Seminář se uskuteční ve čtvrtek 12. 11. 2015 od 10 hodin v hotelu Centro       
v Hustopečích u Brna 

 

Program:   
9:30 – 10:00   Prezence účastníků 
 
10:00 – 10:30 Úvodní slovo  
                             Ing. Jindřich Král – předseda představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. 
 
10:30 – 11:00  Podmínky OPŽP pro období 2014 – 2020, prioritní osa 1 ( PO 1 – čistota vody ) včetně 

financování vlastních zdrojů:  • Projekty z oblasti pitné vody 
                                                               • Projekty z oblasti odpadních vod 
                            Ing. Jan Kříž – náměstek ministra a ředitel sekce fondů EU MŽP ČR  
 
 11:00 – 11:30  Podmínky „udržitelnost projektů“ OPŽP 2014 – 2020 a vazby na podmínky 

„udržitelnosti projektů“ z programového období 2007 - 2013 
                            Mgr. Jakub Němec – ředitel odboru provozování vodohospodářské infrastruktury SFŽP  
 
11:30 – 12:00  Novela zákona o odpadech a možnosti zvýšení materiálového a energetického využití 

odpadů v   rámci OP ŽP - PO 3 (zpracování odpadů) 
                            Ing. Jaromír Manhart – ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR 
 
12:00 – 13:00  Oběd 
 
13:00 – 13:30 Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek (nahrazující stávající zákon o 

veřejných zakázkách a koncesní zákon) – shrnutí hlavních změn ve vodárenství 
                          Mgr. Jan Lašmanský, LL.M., advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners s.r.o.  
 
13:30 – 14:00 Možnosti využití municipálních programů ČMZRB, a.s.  
                            Ing. Aleš Trnka, ředitel pobočky Brno, Ing. Luděk Šrein, ředitel Odboru financování, 

ČMZRB, a.s. 
 
14:00 – 14:30 Úspora a obnovitelné zdroje energie s využitím dotací OP PIK a OP ŽP 
                            Mgr. Milan Kyselák – odbor elektroenergetiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 
 
14:30 – 15:00 Aktuální stav legislativy v oblasti hospodaření s energiemi a energetické audity 

v podmínkách     vodárenských společností 
                          Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. – vedoucí Ústavu technických zařízení budov VUT Brno 
 
17:00                 Neformální diskuse ve vinném sklípku hotelu 

Vás srdečně zvou na odborný seminář 

„Podmínky získání dotací - informace z první ruky s ukázkami 
praktických příkladů“ 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na semináři na přiložené návratce nejpozději do 25. října 2015 
 na emailovou adresu: machalkova@svkmo.cz 

 
     Registrační poplatek za odborný seminář ve výši 990,- Kč včetně DPH je možné uhradit na účet:  
107-6602830287/0100,  variabilní symbol: IČO plátce, do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka 
semináře a instituci, již zastupuje.  (Registrační poplatek na místě bude ve výši 1 100,- Kč s DPH) 



 

Potvrzuji svoji účast na semináři „Podmínky získání dotací - informace z první ruky s ukázkami 
praktických příkladů“, který se uskuteční ve čtvrtek 12. listopadu 2015 v hotelu Centro,  v Hustopečích 
u Brna od 10 hodin. 

 

Jméno a příjmení……………………………………………………………………………………… 

Firma…………………………………………………………………………………………………... 

Email…………………………………………………………………………………………………… 

Telefon………………………………………………………………………………………………… 

 

         Mám zájem zúčastnit se po ukončení semináře neformální diskuse ve vinném sklípku hotelu. 

 

         Žádám Vás o rezervaci ubytování v hotelu v termínu od 12. – 13. listopadu v ceně 1 490,- Kč za noc. 

 

 

 

Datum………………………………………………Podpis…………………………………………… 

 

 

 

 

Návratka k semináři  
„Podmínky získání dotací - informace z první ruky s ukázkami praktických 

příkladů“ 
 


