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ČESKÉ PLAVEBNÍ A VODOCESTNÉ SDRUŽENÍ 
a 

SLOVENSKÝ PLAVEBNÝ KONGRES 
 

ve spolupráci se státním podnikem Povodí Moravy 
pořádají ve Zlíně ve dnech  

 

17. – 19. září 2019 
 

konferenci s mezinárodní účastí 

30. PLAVEBNÍ DNY 
 

 
Tématické zaměření konference: 

 
1. Rozvoj rekreační a sportovní plavby v souvislostech 
2. Realita napojení vodních cest ČR a vodního koridoru DOL na evropské vodní 

cesty 
3. Vodní doprava a životní prostředí v souvislosti klimatických změn 
4. Postavení vnitrozemské plavby v EU 
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Program 

 
 

Úterý 17. 9. 2019  
Slavnostní zahájení a společenský večer v Interhotelu Moskva 
 
 

16:00 – 18:30   Prezence účastníků konference 
18:30 – 19:00   Slavnostní zahájení – předseda ČPVS, hosté 
19:00 – 22:00   Kulturní program, společenský večer s rautem 

 
 
Středa 18. 9. 2019 
První jednací den v Interhotelu Moskva 

 
 

8:00 – 9:00   Prezence účastníků konference 
9:00 – 13:00  Jednání – 1. jednací blok 
13:00 – 14:30  Oběd 
14:30 – 23:00  Exkurze – plavba po Baťově kanále, 
   společenský večer 

 
 

Čtvrtek 19. 9. 2019 
Druhý jednací den v Interhotelu Moskva 

 
 

8:00 – 9:00   Prezence účastníků konference 
9:00 – 13:00   Jednání – 2. jednací blok a ukončení konference 
13:00 – 14:00   Tisková konference 

 
 
 
 

Jednací jazyk: čeština, slovenština 
Simultání tlumočení: němčina, polština 
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Závazná přihláška na konferenci  
s mezinárodní účastí 
30. PLAVEBNÍ DNY 

 
Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Organizace:............................................................................................................................................................. 
 
Adresa: ..................................................................................................................................... ............................ 
 
IČO:.……………………………………………….. DIČ: ......................................................................... ............................ 
 
Pracovní funkce: ...................................................................................................................... ............................ 
 
Telefon/mobil:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail: ..................................................................................................................................... ............................ 
 
Člen ČPVS, SPK: ...................................................................................................................... ............................ 
 
 
Na konferenci přednesu příspěvek týkající se tématu č.:.………………………………….............................................. 
.................................................................................................................................................. ......................... 
 
Anotace a název příspěvku (délka prezentace cca 10 min.):………………………………..............................
.................................................................................................................................................. ............................ 
.................................................................................................................................................. ............................ 
.................................................................................................................................................. ............................ 
 
Potřebné technické vybavení: .................................................................................................. ............................ 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
Osobní údaje v rozsahu uvedeném na přihlášce jsou poskytovány pro účely účasti na konferenci. Správce osobních údajů na pořádanou konferenci je 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO (dále jen správce osobních údajů). Zasláním přihlášky souhlasí účastník se zpracováním osobních 
údajů, které budou předány pouze spolupořadateli akce, tedy ČPVS, z.s. Holešovický přístav 1146, 170 00 Praha 7 a nebudou dále předávány třetí 
osobě a slouží pouze pro účely účasti na konferenci. Správce bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu v jakém jste je poskytli v souvislosti s 
organizováním konference a účastí na této akci bude zpracováno jméno, příjmení, pracovní funkce, organizace, adresa, telefon, e-mail. Poskytnuté 
osobní údaje pro výše uvedený účel jsou uchovávány po dobu maximálně 3 let a nebudou dále předávány třetím stranám ani do třetích zemí. Tento 
souhlas můžete kdykoliv odvolat u správce osobních údajů na e-mailu sedlacek@pmo.cz. 

 
Konferenční příspěvek 

Výše konferenčního příspěvku: 4 950 Kč  
Termín úhrady: do 15. 6. 2019 
Způsob úhrady: převodem 
Bankovní spojení: číslo účtu 165281349/0800 (IBAN: CZ91 0800 0000 0001 6528 1349,  

BIC: GIBACZPX) Česká spořitelna a.s., pobočka Dejvická 50, 160 00 Praha 6.  
Variabilní symbol: IČO (organizace), datum narození (individuální členové ČPVS),  
 999302019 (ostatní účastníci). 
Ve zprávě pro příjemce uveďte Vaše jméno, v případě hromadné platby organizací za více osob zašlete 
na níže uvedenou adresu email s identifikací a jmény účastníků. 

 
Datum: ............................................. Podpis účastníka: ........................................................ 

 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. 6. 2019 na adresu: 

Povodí Moravy, s.p. 
Dřevařská 11 
Brno, 602 00 

Kontaktní osoba: Ing. Jana Kučerová 
tel.: (+420) 541 637 317 

e-mail: plavebnidny2019@pmo.cz 
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Ubytování  
 

Ubytování je zajištěno ve Zlíně v hotelu Interhotel Moskva****, a to v jedno a dvoulůžkových 
pokojích se samostatným sociálním zařízením a v obchodním apartmá (počet osob 2+1) včetně 
snídaně formou kompletního bufetu. 

 
Ceny ubytování nejsou součástí vložného, hradí si je každý účastník, případně jeho 

vysílající organizace, individuálně! 
 

Ubytování je vhodné rezervovat do 1. 8. 2019, pozdější rezervace se odvíjí dle aktuální 
hotelové kapacity. Pro rezervaci kontaktujte hotelovou recepci na emailu: recepce@hotelmoskva.cz 
a uveďte heslo „Plavební dny“. 

 
 

 

 

Dohodnutá cena pokoje včetně snídaně/noc 

Interhotel Moskva**** 
 

(k ceně se při ubytování připočítává 
městský poplatek ve výši  

6 Kč/osoba/noc) 

1 lůžkový pokoj:  1 700 Kč 

2 lůžkový pokoj:  1 864 Kč 

obchodní apartmá: 2 338 Kč 


