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I. informace



Krátké shrnutí uplynulých roèníkù 
konference:

 nová legislativa v oboru vodovodù a  kanalizací,•
 plány obnovy infrastrukturního majetku,•
 problematika cenotvorby, urèování pøimìøeného •

 zisku a vytváøení finanèních zdrojù pro obnovu,
 operaèní programy pro životní prostøedí,•
 koncepce vodohospodáøské politiky,•
 zabezpeèení vodovodù a kanalizací•

 proti povodním,
 srážkové vody a dešťové oddìlovaèe•
 posilování vodárenských soustav•
 ochranná pásma vodních zdrojù•
 monitoring kvality pitné vody•
 problematika certifikace ve VaK•

• povrchové vody
 podzemní vody•
 nové technologie, materiály•
 nouzové zásobování pitnou vodou•
 boj proti suchu•

Tradièní souèást konference 
je doprovodná výstava výrobcù, 
prodejcù a poskytovatelù služeb 
pro vodárenství.

V rámci programu konference se uskuteènila 
øada workshopù a kulatých stolù na téma 
aktuální problematiky ve VaK.

Konference se koncepènì zabývá 
problematikou sanace vodohospodáøských 
objektù a trubních systémù, metodami 
plánování oprav a rekonstrukcí, moderními 
postupy zjišťování stavu sítí, vytváøením 
finanèních zdrojù a právními aspekty obnovy 
infrastruktury a související problematikou.



Úvodní informace

Místo konání:
Vzdìlávací a informaèní centrum Floret
Kvìtnové nám. 391
252 43 Prùhonice

Úèastnický poplatek
Early birds – sleva pro vèasnì pøihlášené úèastníky   5445 Kè vèetnì DPH
Zvýhodnìná cena pro úèastníky, kteøí provedou pøihlášku i platbu do 30. 7. 2022
(4500 Kè základ, 945 Kè 21% DPH).

Úèastnický poplatek      5929 Kè vèetnì DPH
Standardní cena platná od 1.8. 2022
(4900 Kè základ, 1029 Kè 21% DPH).

Sleva pro èleny ÈKAIT 300 Kè.

Vložné zahrnuje náklady na organizaci, pronájem komerèních prostor, ochranné prostøedky, 
sborník pøednášek vèetnì pøístupu on-line, doprovodné materiály, stravování a obèerstvení. 
Ubytování není v úèastnickém poplatku zahrnuto.

Platby za vložné v Kè poukažte na základì vystavené faktury na úèet organizátora konference 
Medim, spol. s r. o., vedený u Fio banky a. s., Praha 2, è.ú.: 2801396892/2010, variabilní 
symbol viz faktura, konstantní symbol 0308.

Ubytování:
Pro úèastníky je zajištìna ubytovací kapacita v místì konání za zvýhodnìné ceny jak v hotelu 
Floret, tak i v hotelích v docházkové vzdálenosti. 

Jednolùžkový pokoj – 1.260 Kè vè. DPH/noc
Dvoulùžkový pokoj – 1.490 Kè vè. DPH/noc
Pokud úèastník požaduje vystavení zálohové faktury, je možné provést rezervaci ubytování 
prostøednictvím organizátora, spoleènosti Medim, spol. s r.o. 
V takovém pøípadì cena za ubytování zahrnuje manipulaèní poplatek.

Organizace akce se øídí všeobecnými obchodními podmínkami uveøejnìnými na:
http://www.vakinfo.cz/index.php/o_portalu/vseobecne-podminky-ucasti/

Pøihlášky, informace, reklamní služby:
Medim, spol. s r. o.
Hovorèovická 382
250 65  Líbeznice

Tel.: 283 981 818
Tel.: 603 213 386
Tel.: 603 213 387
e-mail: konference@medim.cz
www.medim.cz

https://www.vakinfo.cz/obnova-22/


