
 
Vás zve na seminář: 

 

Problémové ukazatele u pitné vody  
který se uskuteční  

dne 25. 3. 2015 od 9:00 hod. 
v konferenčním sále č. 319 Novotného lávka 5, Praha 1 

 

Program: 

8:30 Prezentace účastníků 

9:00 Zahájení semináře 

9:10      Shrnutí provedených změn ve vyhlášce č. 252/2004 Sb. v roce 2014 a očekáváné další změny  
             v souvislosti s novelou směrnice EU 98/83/ES 
 František Kožíšek, SZÚ 

9:45      Výklad pojmu „abnormální změna“ u ukazatele počty kolonií a přístupy k jejímu hodnocení +                          

             diskuse         

P. Pumann, SZÚ 

10:45    Monitorování pesticidních látek a jejich metabolitů a postupy vyplývající z překročení limitů 

 F. Kožíšek, SZÚ 

11:15 přestávka 

11:30 Dostupné zdroje informací k cílenému sledování pesticidů v jednotlivých zdrojích 

 R. Hušková, PVK, P. Vašek, 1. SČV 

12:00 Jak správně přistupovat k hodnocení pachu a chuti vody 

 I. Peterová, SZÚ 

12:20 Nejistoty měření u mikrobiologických ukazatelů 

 D. Baudišová, VÚV TGM 

12:45 Kdy je nutné stanovovat legionely v pitné vodě 

 F. Kožíšek, SZÚ 

12:55 Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií podle revidované normy ČSN EN ISO 9308-1 

 D. Baudišová, VÚV TGM 

13:15 Význam asimilovatelného organického uhlíku (AOC) ve vodárenských systémech  

 D. Baudišová, VÚV TGM 

13:30 Diskuse ke všem tématům, závěr 

14:00 Občerstvení 

 
V případě zájmu o účast vyplňte, prosím, následující přihlášku a zašlete ji nejpozději do 16. 3. 2015  

na některý z níže uvedených kontaktů: 

- adresa: SOVAK ČR, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 

- fax: 221 082 646 

- e-mail: sucha@sovak.cz  

 

Poplatek za účast na semináři je pro řádné členy SOVAK 847,- Kč (včetně 21 % DPH), pro mimořádné 

členy SOVAK a ostatní účastníky 1 815,- Kč (včetně 21 % DPH), v případě platby na místě konání 

semináře je účtován příplatek za administrativu 605,- Kč (včetně 21% DPH) každému účastníkovi 

semináře. V ceně vložného je drobné občerstvení. 

Storno účasti je možné provést nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním akce, v případě neúčasti se 

vložné nevrací. 

mailto:sucha@sovak.cz


 

Závazná přihláška 
na seminář 

Problémové ukazatele u pitné vody  
konaný 25. 3. 2015 

 

 

Jméno: ………………………………………………………………………………………………. 

 

Jméno: ………………………………………………………………………………………………. 

 

Firma: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Kontakt (adresa, telefon, e-mail):  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Společnost   JE  /  NENÍ   řádným členem SOVAK ČR (nehodící se škrtněte) 

 

 

 

Datum:                                                                              Razítko a podpis: 

 

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

 
 

Potvrzení o platbě 
                                                 
 

Potvrzujeme, že dne …………………… 

 

byl uhrazen účastnický poplatek …………………… Kč (včetně 21 % DPH) za účastníka z našeho 

účtu  

 

č………………………….……….IČO………………………………..DIČ………………… 

Za účastníka 

………………………………………………………………………………………………… 

                

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

                   

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

 

celkem……………………..   Kč                   ve prospěch účtu č. 2127002504/0600, var. symbol  103 

                                                      

                                                                                 IČO  60456116                       DIČ   CZ 60456116 

 

 

Datum:                                                                     Razítko a podpis:  

 


