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VII. roèník celostátní
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REGENERACE
BYTOVÉHO FONDU
BYTOVÉ DOMY A OBJEKTY OBÈANSKÉ VYBAVENOSTI
POSTAVENÉ PANELOVOU I TRADIÈNÍ TECHNOLOGIÍ

8. - 9. listopad 2011
KC Aldis, Hradec Králové

Zaøazeno do programu celo�ivotního
vzdìlávání ÈKAIT s ohodnocením 2 body.
Na pøípravì konference spolupracují:

Centrum stavebního in�enýrství, a. s., Státní fond rozvoje bydlení, Ministerstvo �ivotního prostøedí
ÈR, Státní fond �ivotního prostøedí, ÈKAIT, ÈSSI, Svaz èeských a moravských bytových dru�stev,
Asociace energetických auditorù, Svaz zkušeben pro výstavbu a další

www.regeneracebytovehofondu.cz

poøádané pod záštitou:
- øeditele Státního fondu rozvoje bydlení
- Mgr. Tomáše Chalupy, ministra �ivotního prostøedí

ÚVOD
Letošní, již 7. ročník celostátní odborné konference „Regenerace bytového fondu“ bude reagovat na aktuální
situaci v oblasti obnovy bytových domů, a to jak domů panelových, tak domů vystavěných klasickou technologií,
včetně historických a památkově chráněných objektů. Bez povšimnutí nezůstanou ani objekty občanské vybavenosti.
Letošní program naváže na některá témata z loňského roku, která přivedla do Hradce Králové 512 účastníků.
Všechny tematické oblasti, zvláště přiblížení se k nízkoenergetickému standardu v blízké budoucnosti, nové legislativní požadavky na obvodové pláště a otvorové výplně i jednotlivé dotační tituly, procházejí dynamickým vývojem,
se kterým je potřebné seznámit veřejnost a vést s ní odbornou diskuzi.
Na konferenci se sejdou přední odborníci a znalci z oborů garantujících správné řešení regenerace bytových a
občanských staveb, aby s výsledky své práce a svých zkušeností seznámili potenciální investory, majitele bytových
domů, zástupce bytových družstev, zástupce měst, obcí, atd. Odborná veřejnost bude zastoupena prostřednictvím
České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Cechu pro zateplování budov, Komory lehkých obvodových plášťů, Svazu zkušeben pro výstavbu a pracovníků poradenských středisek. Na přípravě konference také úzce spolupracují Státní fond rozvoje bydlení, Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního
prostředí a Národní památkový ústav. O své zkušenosti se podělí i fundovaní odborníci ze Slovenské republiky.
Součástí výstavních prostor konference bude jak prezentace firem dodávajících certifikované materiály a systémy, tak poradenská střediska, kde se přímo vlastníci domů mohou bezplatně poradit a svůj záměr prodiskutovat se
specialisty, či zástupci Státního fondu rozvoje bydlení, Státního fondu životního prostředí a soudně znaleckého
ústavu Centrum stavebního inženýrství a.s.
Více informací včetně důležitých termínů a možnosti prezentace získáte na www.regeneracebytovehofondu.cz
nebo mobilním čísle organizačního garanta p. Bezoušky +420 724 915 231.
Na shledání již posedmé v Hradci Králové se s celým přípravným výborem těší
					

Ing. Petr Kučera, CSc., odborný garant konference

ODBORNÝ GARANT KONFERENCE
Ing. Petr Kučera, CSc., technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství a. s., Praha, tel.: 281 017 445

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR KONFERENCE
Miroslav Bezouška (organizační garant)
Dr. Ing. Leoš Červenka (TERMO+ holding, a.s., výkonný ředitel)
Ing. arch. Naděžda Goryczková (Národní památkový ústav, generální ředitelka)
Ing. Milan Helegda, Ph.D. (Centrum stavebního inženýrství a. s., zkušebna otvorových výplní)
Ing. Petr Kučera, CSc. (Centrum stavebního inženýrství a. s.) - odborný garant konference
Ing. Milan Machatka, CSc. (Cech pro zateplování budov, předseda)
Ing. Miroslav Mareš (Asociace energetických auditorů, předseda správní rady)
Ing. Karel Mrázek (ARCADIS Project Management s. r. o.)
Mgr. Tomáš Jan Podivínský (Státní fond životního prostředí, náměstek Úseku řízení ostatních programů)
Prof., Ing. Zuzana Sternová, Ph.D. (TSUS, n. o., Bratislava, riaditeľka)
Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. (Centrum stavebního inženýrství a. s., stavební tepelná technika)
Ing. Pavel Štěpán (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě)
Ing. Vít Vaníček (Svaz českých a moravských bytových družstev, předseda)
Ing. Václav Vimmr, CSc. (STÚ-K a. s., ředitel)
JUDr. Jan Wagner (Státní fond rozvoje bydlení, náměstek ředitele)

POŘADATEL KONFERENCE
CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a. s. PRAHA		
Pražská 16, 102 21 Praha
tel.:

www.csias.cz
+420 281 017 445

Organizační zajištění KONFERENCE
Miroslav Bezouška		
Albánská 23/386, 405 02 Děčín
Číslo účtu CZK: 227535499/0300

GSM:
fax:
e-mail:

+420 724 915 231
www.organizacni.cz
+420 271 751 122
info@regeneracebytovehofondu.cz

PARTNEŘI KONFERENCE 		
generální partner

hlavní partneři

partneři

PROGRAM KONFERENCE
úterý 8. 11. 2011
8:00 15:00 registrace účastníků		
9:00		 Zahájení konference, úvodní referát						
Ing. Petr Kučera, CSc. (Centrum stavebního inženýrství, a.s., odborný garant konference)
			 Státní podpora rekonstrukcí bytových domů (program Nový Panel), závěry z dosud provedených
kontrol jednotlivých projektů							
JUDr. Jan Wagner (Státní Fond rozvoje bydlení, náměstek ředitele)
			 Dopady ustanovení směrnice EP a RADY 2010/31/EU na navrhování budov			
Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. (Centrum stavebního inženýrství a. s., stavební tepelná technika)
			 Obnova panelových budov v technických a právnych predpisoch SR				
Prof. Ing. Zuzana Sternová, Ph.D. ( TSÚS, n. o. Bratislava, ředitelka)
			 Výsledky a vývoj kontrol projektů čerpajících dotace z programu Zelená úsporám, důsledky zjištění, prognóza budoucího vývoje							
Ing. Karel Pitelka (Státní fond životního prostředí)
10:35 11:05 Přestávka (káva, čaj, drobné občerstvení)
11:05		 Nové evropské pokyny pro uplatňování ETICS					
Ing. Milan Machatka, CSc. (Cech pro zateplování budov)
			 Zkušenosti technického dozoru ze sanací panelových domů				
Ing. Václav Vimmr, CSc., Ing. Radka Vimmrová (STÚ-K, a.s.)
			 Metodika obnovy oken v památkově chráněných budovách				
Ing. arch. Miloš Solař (Národní památkový ústav, ústřední pracoviště)				
Zateplování již zateplených domů – technicky a legislativně spolehlivá řešení			
Ing. Petr Lorenc (Baumit spol. s r. o.)
			 Jak sanovat ETICS podtitul: Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem? Odstranit starý
zateplovací systém nebo na něj nalepit nový?
			 Ing. Tomáš Pošta, Ing. Robert Mikeš (Saint-Gobain Construction Products a.s. divize Weber)
			 Izolační desky ISOVER nové generace pro zateplovací systémy ETICS 			
Ing. Pavel Rydlo (Saint-Gobain Construction Products a.s. divize Isover)
13:05 14:05 Oběd
14:05		 Dílčí etapy komplexní sanace domů						
Ing. Ivo Zeman (Rehau spol. s r. o.)
			 Zkušenosti s aplikací normy ČSN 732902 při navrhování mechanického připevnění. Zkušenosti se
zjednodušeným postupem a vliv normy na celkové počty kotevních prvků.			
Ing. Jan Dvořák (EJOT CZ, s.r.o.)
			 Enviromentální aspekty aplikací EPS izolací						
Ing. Pavel Zemene, Ph.D., Ing. František Vörös (sdružení EPS ČR)
			 Nový způsob kotvení izolantu v zateplovacích systémech				
Ing. Ivan Miček, Jiří Martinát (ECORAW s.r.o )
			 Kotvenie ETICS do obvodových plášťov na báze pórobetónu				
Ing. Peter Briatka, Ing. Roman Horečný, prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. (TSÚS, n. o. Bratislava)
			 Nová řešení detailů pro uplatnění ETICS						
Ing. Lubomír Nytra (STOMIX CZ s.r.o.)
			 Suchá výstavba při rekonstrukci bytů, využití sádrových omítek				
František Voříšek, Jana Kotrchová (Saint-Gobain Construction Products a.s. divize Rigips)
15:35 16:05 Přestávka (káva, čaj, drobné občerstvení)
			 Energeticky úsporná opatření, nové technologie, ekonomické aspekty			
Dr. Ing. Leoš Červenka (Termo+holding, a. s.)
			 Energeticky úsporná opatření ve vztahu k vlhkosti – technické a technologické problémy
Ing. Jan Ficenec, Ph.D., Ing. Jan Jedlička (TERMO + holding, a.s.)
			 Stanovení teploty vnějšího vzduchu do které je možné přerušovat vytápění bez zvětšování zdroje
tepla a zátopovou přirážku							
Doc. Ing. Jaroslav Řehánek, Dr.Sc. (Centrum stavebního inženýrství a. s., stavební tepelná technika)
			 Energetické aspekty některých obvodových plášťů z pohledu udržitelného rozvoje		
Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D., Ing. Ondřej Smolík (Centrum stavebního inženýrství a. s., stavební tepelná technika)

			 Stavebnětechnický průzkum vad a poruch střešních plášťů a jejich příčinných souvislostí		
Ing. Ivan Misar, Ph.D.; Ing. Petra Šrubařová (A.W.A.L. s.r.o.)
			 Opravy a rekonstrukce bytových domů, zkušenosti bytových družstev			
Ing. Vít Vaníček, Ing. Martin Hanák (Svaz českých a moravských bytových družstev)
			Základní zásady pro kvalitní rekonstrukce malých balkonů				
Ing. Martin Bureš (LB Cemix, s.r.o.)
		 17:35 Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic a technické výpočty na portálu
TZB-info								
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. (portál www.tzb-info.cz)
20:00
1:00 Večerní diskusní setkání delegátů s přednášejícími, delegáty, členy přípravného výboru
středa 9. 11. 2011				
8:30		 Využití fondů OPŽP na zateplení a využití obnovitelných zdrojů vytápění veřejně prospěšných budov
Ing. Bohdan Polák (Státní fond životního prostředí ČR)
			 Praktické příklady využití dotačních titulů OPŽP u budov veřejného sektoru (zateplování a využití
obnovitelných zdrojů energie)							
Ing. Libor Novák (Energy Benefit Centre a.s.)
			 Evropské dotace: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích (IOP 5.2)			
Mgr. Vilém Řehák (Centrum pro regionální rozvoj ČR)
			 Nákladově efektivní energetická náročnost budov a její vliv na koncepci budov s téměř nulovou
potřebou energie								
Ing. Karel Mrázek CSc.
			 Systémy řízeného větrání s rekuperací tepla pro regeneraci panelových domů			
Martin Jindrák (ATREA s.r.o.)
			 Modernizace MŠ s ohledem na zdravé vnitřní prostředí					
Ing. Jan Koloděj, Ing. Vojtěch Brejcha (Chytrý dům s.r.o.)
			 Zdravé životní prostředí v budovách						
Ing. Zuzana Mathauserová (Státní zdravotní ústav Praha)
			 Problematika kapilárně aktivního systému vnitřního zateplení starších budov (bytové domy i budovy občanské vybavenosti)							
Ing. Pavel Šťastný, CSc. (Remmers CZ. s. r. o.)
			 Vnitřní zateplení historických budov						
Ing. Vladan Panovec (Centrum stavebního inženýrství a. s., pracoviště Zlín) Bc. Aleš Břenek (VŠB TU
Ostrava, FAST)
			 „Regenerace a energetická sanace bytového fondu pomocí moderních technologických postupů.“
Kapilárně aktivní systémy vnitřního zateplení, ochrana před biocidnim napadením zateplovacích
systémů								
Ing. Jaroslav ZIMA , Ing. Bohuslav MACEK (Meffert ČR spol. s r.o.)
10:30 11:00 Přestávka (káva, čaj, drobné občerstvení)
11:00		 Tmavé barevné odstíny ETICS-co se obvykle veřejnosti neprezentuje			
Ing. Jan Loukotka (Český Caparol s r.o.)
			 Visage - Omítky a nátěry s designem přírodních materiálů, nejen pro zateplovací systémy		
Richard Černoch (Henkel ČR, spol. s.r.o.)
			 Nové poznatky ze zkoušení požárních vlastností zateplovacích systémů			
Ing. Pavel Vaniš, CSc. (Centrum stavebního inženýrství a. s., požárně-technická laboratoř)
			 Nové požadavky na hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a budov 		
Ing. Jindřich Schwarz (Centrum stavebního inženýrství a. s., akustická laboratoř)
			 Sanace otvorových výplní budovy Národního muzea v Praze				
Ing. Petr Školník (Centrum stavebního inženýrství a. s., stavební tepelná technika)
			 Zlepšení tepelně technických parametrů již vyměněných oken				
Ing. Miroslav Plaček (Izolační skla, a.s.)
			 Zateplení dvouplášťových střech, vnitřní zateplovací systém, akustická izolace konstrukcí		
Ing František Buráň, Ing. Miroslav Straka (CIUR a.s.)
			 Údržba opravených i neopravených bytových domů a platby do fondu oprav			
Ing. Alena Horáková (ARCADIS Project Management s.r.o.)
13:00 13:05 ukončení konference							
Ing. Petr Kučera, CSc. (Centrum stavebního inženýrství, a.s., odborný garant konference)
13:05 14:05 oběd účastníků
Změna programu vyhrazena

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
10. října 2011
• dodání příspěvků a inzerce do sborníku

žádáme o dodržení strukturované formy dle šablony, která bude zaslána současně s oznámením o přijetí
příspěvku. Šablona bude ke stažení na www.regeneracebytovehofondu.cz

2. listopadu 2011
• uzávěrka přihlášek účastníků konference
2. listopadu 2011 (do 15:00)
• dodání materiálů do tašek a bannerů k zavěšení do sálu (do sídla organizačního garanta v Děčíně)
• dodání prezentací partnerů k promítání v sále
7. listopadu 2011 (do 13:00)
• dodání materiálů do tašek a bannerů k zavěšení do sálu do KC Aldis Hradec Králové
(pouze po předchozí domluvě)

8. - 9. listopadu 2011
• konání akce

MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ KONFERENCE
Místem konání akce je Hradec Králové, konferenční centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, www.aldis.cz,
GPS: Loc: 50°12‘55.76“N,15°49‘44.48“E. Akce se koná 8. - 9. listopadu 2011. Pořadatel si vyhrazuje právo
změny data nebo místa konání akce. O případné změně budou účastníci informováni na některý z jimi
předaných kontaktních údajů.

UBYTOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
Ubytování účastníků s výjimkou přednášejících autorů nekomerčních odborných příspěvků pořadatel nezajišťuje. Ubytovat se můžete za zvýhodněnou cenu v hotelu ALESSANDRIA Hradec Králové, tel.
495 777 111, email recepce@alessandria.cz, po naplnění kapacity hotelu využijte některý z níže uvedených hotelů a ubytoven. Objednávky ubytování zasílejte přímo do Vámi vybraného hotelu.

UBYTOVACÍ KAPACITY
Hotel a jeho kategorie

Adresa

Telefon

**** Hotel
U královny Elišky

Malé nám. 117
500 02 Hradec Králové

+420 495 518 052 +420 495 518 872

Fax

E-mail a URL
reception@eliska.euroagentur.cz
www.euroagentur.cz

**** Hotel Grand

Čs. Armády 295
500 03 Hradec Králové

+420 491 614 700 +420 491 619 106

grandhk@grandhk.cz
www.grandhk.cz

**** Penzion a restaurant Tomkova 11/180
U České koruny
500 02 Hradec Králové

+420 495 540 490 +420 495 540 480

info@uceskekoruny.com
www.uceskekoruny.com

**** Penzion
Černý kůň

Pražská 88/77
500 04 Hradec Králové

+420 495 512 913 +420 495 512 930
+420 777 331 016

info@cernykun.cz
www.cernykun.com

*** Amber Hotel
Černigov

Riegrovo nám. 1494
500 02 Hradec Králové

+420 495 814 111 +420 495 521 998
+420 495 814 289

cernigov@cpihotels.cz
www.cpihotels.cz

*** Hotel Alessandria

Třída SNP 733
500 03 Hradec Králové

+420 495 777 111 +420 495 542 874
+420 495 777 112

recepce@alessandria.cz
www.alessandria.cz

*** Penzion
Nové Adalbertinum

Velké Náměstí 32
500 01 Hradec Králové

+420 495 063 111 +420 495 063 405

adalbertinum@diecezehk.cz
www.adalbertinum.diecezehk.cz

*** Penzion
U svatého Lukáše

Úzká 208
500 03 Hradec Králové

+420 495 518 616 +420 495 511 652

info@usvateholukase.com
www.usvateholukase.com

UBYTOVACÍ
KAPACITY
VII.
roèník celostátní
Hotel a jeho kategorie
Adresa
odborné
konference
*** Penzion a statek
Krňovice 1

Telefon

Fax

E-mail a URL

+420 495 592 239
+420 602 458 239

info@statekukynosu.cz
www.statekukynosu.cz

www.csias.c

REGENERACE
BYTOVÉHO FONDU
U Kynosů

503 46 Hradec Králové

** Hotel Garni

Na Kotli 1147
502 96 Hradec Králové

+420 495 763 600 +420 495 262 591

recepce@hotelgarni.cz
www.hotelgarni.cz

Penzion MIKAS

S. K. Neumanna 487
500 00 Hradec Králové

+420 724 341 383 +420 495 530 972

penzion@mikas.cz
www.mikas.cz

Hotelový dům
Academia

Heyrovského 1177
500 03 Hradec Králové

+420 495 511 175 +420 495 512 468

havlova@hotelovydum.cz
www.hotelovydum.cz

Penzion
nad Oborou

Nad Oborou 5
503 41 Hradec Králové

+420 495 221 375
+420 733 151 481

info@pno.cz
www.pno.cz

BYTOVÉ
DOMY
A OBJEKTY
OBÈANSKÉ VYBAVENOSTI
Hotel Stadion
Komenského 1214
+420 495 514 664
hotel.stadion@abdgroup.cz
500 02 Hradec Králové +420
733 959 083
www.hotel-stadion.cz
POSTAVENÉ PANELOVOU
I TRADIÈNÍ
TECHNOLOGIÍ
Boromeum Rpod záštitou:
Špitálská 183
+420 495 580 344 +420 226 013 650 info@boromeum.cz
poøádané
500 01
Hradec Králové
www.boromeum.cz
- ezidence
øeditele Státního fondu
rozvoje
bydlení
- Městské
Mgr. Tomáše
Chalupy,
ministra
�ivotního
prostøedí
Lázně
Eliščino nábř. 842
+420 495 404 444 +420 495 404 435 mestske.lazne@snhk.cz
– ubytovna

500 02 Hradec Králové

www.snhk.cz

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI KONFERENCE
		
8.
- 9. listopad
2011
mediální
partneři Hradec Králové
KC
Aldis,

Zaøazeno do programu celo�ivotního
vzdìlávání ÈKAIT s ohodnocením 2 body.
Na pøípravì konference spolupracují:

Centrum stavebního in�enýrství, a. s., Státní fond rozvoje bydlení, Ministerstvo �ivotního prostøedí
ÈR, Státní fond �ivotního prostøedí, ÈKAIT, ÈSSI, Svaz èeských a moravských bytových dru�stev,
spolupracující
organizace auditorù, Svaz zkušeben pro výstavbu a další
Asociace
energetických

Registrační list - závazná OBJEDNÁVKA účasti před odesláním si zhotovte kopii
VII. ročník celostátní odborné konference

REGENERACE BYTOVÉHO FONDU

Termín a místo konání: 8. a 9. listopadu 2011, KC Aldis Hradec Králové, Eliščino nábřeží 375
Organizační
Miroslav Bezouška, Albánská 23/386, 40502 Děčín (adresa pro zasílání přihlášek)
zajištění akce:
GSM: +420 724 915 231 email: info@regeneracebytovehofondu.cz
fax: +420 271 751 122 www.organizacni.cz
Titul, jméno a příjmení účastníků: účastník „A“
účastník „B“
účastník „C“
účastník „D“
Organizace:
Oddělení-divize-závod-pracoviště:
Kontaktní adresa vč. PSČ:
					
IČ - DIČ:
Kontaktní osoba (je-li odlišná od účastníka):
Telefon:				
Mobil:			
Email (nutno uvést pro zaslání potvrzené přihlášky a zálohové faktury):
Číslo účtu z kterého bude uhrazeno vložné:
Fakturační adresa je-li odlišná od kontaktní adresy:

OBJEDNÁNÍ SLUŽEB
Zaškrtněte
účastníka
A B C D
A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

				

Fax:

Zde zvolte rozsah služeb pro jednotivé účastníky konference
Ceny s DPH, zaokrouhleny na celé koruny
Cena za jednotku

Položka

účastnický poplatek oba dny konference (neplatí pouze čestní hosté
nebo přednášející) sborník příspěvků na CD v ceně
účastnický poplatek jen na první den konference (neplatí pouze čestní
hosté nebo přednášející) sborník příspěvků na CD v ceně
zvýhodněný účastnický poplatek pro členy ČKAIT, ČSSI a AEA,
doktorandy a nevýdělečné studenty na oba dny, sborník příspěvků
na CD v ceně
tištěný sborník přednášek (bez účasti na akci)
tištěný sborník přednášek (současně k zaplacenému vložnému)
oběd 1. den akce
oběd 2. den akce
sborník přednášek na CD
večerní diskusní setkání přednášejících a účastníků akce		
(cena včetně rautu a dopravy z hotelu)

1.400 Kč
850 Kč
1.000 Kč
450 Kč
350 Kč
175 Kč
175 Kč
150 Kč
790 Kč

Po přijetí Vaší přihlášky zasíláme e-mailem zálohovou fakturu a platební údaje. Daňový doklad bude
zaslán po připsání úhrady na účet 227535499/0300.
Přihláška je ke stažení ve formátu Word na stránkách
www.regeneracebytovehofondu.cz. Můžete ji zaslat
e-mailem na info@regeneracebytovehofondu.cz či faxem na číslo +420 271 751 122 nebo poštou na adresu
Organizační.cz, Miroslav Bezouška, Albánská 23/386,
405 02 Děčín.
Datum, podpis (razítko) objednatele

Přihláška účasti pro členy BD a SVJ 		
VII. ročník celostátní odborné konference

před odesláním si zhotovte kopii

REGENERACE BYTOVÉHO FONDU

Termín a místo konání:
Pořadatel akce:
Organizační
zajištění akce:

8. a 9. listopadu 2011, KC Aldis Hradec Králové, Eliščino nábřeží 375
Centrum stavebního inženýrství a. s. Praha
Miroslav Bezouška, Albánská 23/386, 40502 Děčín (adresa pro zasílání přihlášek)
GSM: +420 724 915 231 email: info@regeneracebytovehofondu.cz
fax: +420 271 751 122 www.regeneracebytovehofondu.cz
Titul, jméno a příjmení účastníků: účastník „A“
účastník „B“
Název BD nebo SVJ:						
IČ:
Kontaktní osoba:
Kontaktní adresa vč. PSČ:

Telefon:				
Mobil:			
Email (nutno uvést pro zaslání potvrzené přihlášky a zálohové faktury):

OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

				

Fax:

Zde zvolte rozsah služeb pro jednotivé účastníky konference
Ceny s DPH, zaokrouhleny na celé koruny

ZaškrtnětePoložka
účastníka
A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

Cena za jednotku

účast na konferenci, oba dny, sponzorovaný vstup pro maximálně
2 osoby z 1 BD nebo SVJ (podmínkou je vyplnění celé přihlášky včetně
dotazníku) nabídka účasti zdarma neplatí pro BD a SVJ které už mají
zároveň zatepleno a vyměněná okna
tištěný sborník přednášek
sborník přednášek na CD
oběd 1. den akce
oběd 2. den akce
večerní diskusní setkání přednášejících a účastníků akce		
(cena včetně rautu a dopravy z hotelu)

PLÁNUJETE USKUTEČNIT TYTO PRÁCE			
výměna oken
rekonstrukce střechy
další práce (uveďte jaké)

ZDARMA

450 Kč
150 Kč
175 Kč
175 Kč
790 Kč

označte křížkem X

zateplení domu
rekonstrukce balkonů (lodžií)

JIŽ MÁTE VYŘÍZENO / ZPRACOVÁNO 			

označte křížkem X

energetický audit
projektovou dokumentaci		
panelový dům
dotaci z programu PANEL
stavební povolení (ohlášení)		
zděný dům
smlouvu o dílo s dodavatelem
smlouvu s bankou o poskytnutí úvěru
kdy plánujete zahájení prací (rok číslem):
počet bytových jednotek:
Po přijetí Vaší přihlášky zasíláme e-mailem zálohovou fakturu a platební údaje. Daňový doklad bude zaslán po připsání úhrady na účet
227535499/0300. Ubytování pořadatel nezajišťuje, na serveru www.regeneracebytovehofondu jsou ke stažení informace o ubytování.
Odesláním této přihlášky organizátorovi prohlašuji, že jsem informace
v ní obsažené uvedl/la pravdivě. V případě uvedení nepravdivých informaci po vyzvání organizátora neprodleně uhradím vložné v plné výši
1.400 Kč včetně DPH za každou zúčastněnou osobu poplatky za všechny
další objednané služby. Odesláním přihlášky akceptuji všeobecné obchodní podmínky - jejich plné znění uvedeno na www.organizacni.cz , s výjimkou ustanovení o poplatku za hotovostní platbu ve výši 150 Kč.
Odeslání této přihlášky organizátorovi souhlasíte v souladu se zákonem
o ochraně osobních informací s předáním uvedených údajů společnosti
Centrum stavebního inženýrství, a. s. Účastí na konferenci nevzniká účastníkům povinnost využít nabídky Centra stavebního inženýrství, a. s.

Datum, podpis (razítko) objednatele

FOTOGALERIE ROČNÍKU 2010

 Loňských 512 účastníků obsadilo
jak prostor sálu…
 ...tak balkony.

 Uřídit skoro 40 přednášejících a plný sál
posluchačů - náročný úkol pro odborného
garanta Ing. Petra Kučeru, CSc....

 … a další členy přípravného výboru 		
za předsednickým stolem.

 Na odborné dotazy účastníků jsou partneři
a vystavovatelé řádně připraveni a dobře
naladěni…

 ...vědí proč, zájem účastníků o informace
je velký...

 ... a předávání materiálů a informací se nese
v přátelské odborné atmosféře.

 Po náročném první dni je čas na společný
přípitek…

 ...a neformální výměnu názorů a zkušeností.

 Ale ne dlouho do noci, druhý den nás čekala
další várka přednášek, a posluchači opět
zaplnili sál.

OBCHODNÍ PODMÍNKY - zkrácené znění

(plné znění ke stažení na www.regeneracebytovehofondu.cz)

Účastnický poplatek (vložné) zahrnuje účast na akci, drobné občerstvení, minerální vodu v celém
průběhu akce. Stravování a další služby lze doobjednat. Při platbě v hotovosti v místě konání akce
se vložné zvyšuje o 150 Kč včetně DPH. Při neúčasti přihlášeného nebo náhradníka se účastnický
poplatek nevrací.

PREZENTACE V PŘEDSÁLÍ

				

Položka

Ceny bez DPH

Měrná jednotka Cena za jednotku

prostor 2x1 m se stolem 80x80 cm, 2 židle
samostatný stůl 80x80 cm
El. přípojka 1 fáze 16 A
židle navíc
1 m2 volné plochy (pro stánek, expozici, výstavku)

set
ks
ks
ks
m2

PR - INZERCE VE SBORNÍKU					
Položka

PR příspěvek ve sborníku akce (max. 4 strany textu včetně obrázků)
podklady v elektronické formě

5.000 Kč
3.500 Kč
700 Kč
300 Kč
4.000 Kč
Ceny bez DPH

Měrná jednotka Cena za jednotku

set

5.300 Kč

INZERCE VE SBORNÍKU (velikost strany 292 x 205 mm)
Položka

Ceny bez DPH

Měrná jednotka Cena za jednotku

barevný inzerát na předposlední stránce obálky
barevný inzerát v redakčních stranách
černobílý inzerát na konci sborníku
sleva při 2 a více inzerátech v 1 sborníku

1 strana
1 strana
1 strana

DISTRIBUCE FIREMNÍCH MATERIÁLŮ			

10.000 Kč
8.000 Kč
3.000 Kč
25%
Ceny bez DPH

Pevně spojené stránky prezentačních materiálů, firemní publikace, brožury do formátu A4, vkládání
do tašek účastníkům (při počtu účastníků menším než 400 osob bude cena snížena o 1000 Kč, dobropisováno po uskutečnění akce).
Položka

Měrná jednotka Cena za jednotku

1 materiál do 100 g
1 materiál od 101 g do 250 g
1 materiál od 251 g do 500 g

ks
ks
ks

REKLAMNÍ PANELY K UMÍSTĚNÍ GRAFICKÉ REKLAMY

4.000 Kč
5.000 Kč
6.000 Kč
Ceny bez DPH

Slouží k nalepení nebo vyvěšení reklamních materiálů (posterů, článků, fotografií, apod.).
Položka

Měrná jednotka Cena za jednotku

panel hladký bílý pro lepení materiálů			
ks
samolepící nebo oboustranně lepicí páskou 97cm šířka, 210 cm výška 		
panel textilní pro zavěšení materiálů			
ks
pomocí špendlíků, využitelná plocha 97 cm šířka, 120 cm výška

2.000 Kč
1.500 Kč

INZERCE VE SBORNÍKU PŘÍSPĚVKŮ
K uvedené akci bude vydán sborník příspěvků. Nabízíme v něm možnost inzerce, přijímáme hotová data o rozměrech strany 292 mm výška 205 mm šířka. Jedná se o čistý rozměr bez ořezu. Žádáme
o dodržení bílého okraje 3 mm dovnitř formátu. Data přijímáme ve formátu PDF, CDR, po dohodě
v dalších.

Individuální formy prezentace
Individuální prezentaci lze dohodnout telefonicky, e-mailem nebo osobně s organizátorem akce.

Organizační zajištění akce
Miroslav Bezouška
Albánská 23/386, 405 02 Děčín
Číslo účtu CZK: 227535499/0300
GSM: +420 724 915 231
fax:
+420 271 751 122
Email: info@regeneracebytovehofondu.cz
www.organizacni.cz

NABÍKA PARTNERSKÉ FIREMNÍ PREZENTACE		

Ceny bez DPH
Cena za jednotku

Položka

hlavní partner akce
• 5x VIP vstup na akci (obsahuje účast na akci, vstup do VIP prostor pro přednášející
a partnery, oběd, účast na večerním diskusním setkání, sborník přednášek na CD i
tištěný)
• Umístění loga do rozměru 2m2 v čele sálu včetně výroby nosiče loga(plachta nebo
vlajka)
• Umístění loga v pozvánkách k akci a sborníku, umístění barevného loga v dalších
prezentačních materiálech spojených s akcí i na webu www.regeneracebytovehofondu.
cz
• Distribuce prezentačních materiálů do formátu A4 a hmotnosti 100 g do tašek
účastníků
• Celostránkový barevný inzerát umístěný před textovou částí sborníku
• Prezentace na velkoplošné projekci v přestávkách mezi bloky v hlavním jednacím sále
(Power point, 40 sekund rotace)
• Výstavní prostor 6m2 ve foyer konferenčního centra
• 2x stůl a 2x židle jako součást výstavního prostoru
• Sleva 25% z ceníkových cen položek skupiny prezentace v předsálí

49.000 Kč

partner akce
• 2x VIP vstup na akci (obsahuje účast na akci, vstup do VIP prostor pro přednášející
a partnery, oběd, účast na večerním diskusním setkání, sborník přednášek na CD i
tištěný)
• Umístění loga do rozměru 1m2 v prostoru sálu včetně výroby nosiče loga (plachta
nebo vlajka) (standardní rozměry čtverec 1x1 m, nebo obdélník 2 m šíře x 0,5 m
délka)
• Umístění loga v pozvánkách k akci a sborníku, umístění barevného loga v dalších
prezentačních materiálech spojených s akcí i na webu www.regeneracebytovehofondu.
cz
• Distribuce prezentačních materiálů do formátu A4 a hmotnosti 50 g do tašek
účastníků
• Prezentace na velkoplošné projekci v přestávkách mezi bloky v hlavním jednacím sále
(Power point, 15 sekund rotace)
• Výstavní prostor 2m2 ve foyer konferenčního centra
• 1x stůl a 2x židle jako součást výstavního prostoru
• Sleva 15% z ceníkových cen položek skupiny prezentace v předsálí

19.000 Kč

*Poznámky:
VIP vstup
Prezentační materiály

Reklamní deska nebo
plachta pro Partnera akce

obsahuje účast na akci, vstup do VIP prostor, oběd, večerní
diskusní setkání, tištěný sborník
(závěrečná pozvánka, web, inzerce v médiích, sborník)
Jednotlivé stránky materiálů distribuovaných do tašek musí být
pevně spojeny (svázány, sešity)
čtverec o rozměrech 1x1 m2 nebo obdélník o rozměrech
2 m šíře x 0,5 m výška

