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TÉMATICKÉ OKRUHY

Vážení kolegové, přátelé podlahových konstrukcí,

dovolujeme si Vás po roční přestávce opět pozvat na konferenci Podlahy. Ač je to k nevíře, Podlahy 2014
jsou již 8. ročníkem.

Kdo jste byli na některém z předchozích ročníků, víte co od této odborné akce čekat. Vy, komu se
pozvánka dostává do rukou poprvé, vězte, že konference Podlahy představuje prostor pro asi 20 až 30
přednášek z celé šíře oboru podlahových konstrukcí (viz tématické okruhy). Hovoří se o novinkách či
inovacích vyvinutých v uplynulém období nebo připravovaných pro blízkou budoucnost, o osvědčených
řešeních nejrůznějších požadavků a detailů, diskutuje se o normových ustanoveních a jejich případných
změnách a v neposlední řadě o častých nebo jinak významných chybách a poruchách podlah.

Jako vždy bude maximální důraz kladen na diskusi, protože jedinečnost konference spočívá právě
v možnosti prodiskutovat prezentovaná témata v širším fóru odborníků.

Využít bude možné i doprovodnou firemní prezentaci.
Konference bude akreditována v programech celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA.

V případě Vašeho zájmu o přednesení odborného příspěvku na konferenci nám prosím pošlete
přihlášku. Následující příležitost bude až v roce 2016.

Návrh podlahy, normalizace, věda a
výzkum
Betonové podlahové konstrukce včetně
průmyslových podlah
Podlahové potěry a mazaniny
Systémy suché výstavby
Podlahy s dřevěnými nášlapnými vrstvami
Keramické a kamenné dlažby včetně
lepicích hmot

Textilní podlahoviny
Teraco
Syntetické podlahoviny - nátěry,
plastbetony
Tepelné a akustické izolace
Podlahy na terasách, balkonech
a v exteriéru
Podlahové topení

POŘADATEL

BETONCONSULT, s.r.o.
Sídlo: V Rovinách 123, 140 00 Praha 4
IČ: 27366774
www.betonconsult.cz

SEKRETARIÁT KONFERENCE, KONTAKTY

BETONCONSULT, s.r.o.
Korespondenční adresa:
Na Veselí 45, 140 00 Praha 4

Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.

Ing. Petr Tůma, Ph.D.
e-mail: jiri.dohnalek@betonconsult.cz

e-mail: petr.tuma@betonconsult.cz
tel.: +420 724 080 924

ODBORNÍ GARANTI

Tel./fax: +420 244 401 879
e-mail: konference@konferencepodlahy.cz



Příjmení, jméno, titul: ........................................................................... ........................................

Firma: ............................................................................................ ...............................................

Korespondenční adresa: ............................................................................ ...................................

Fakturační adresa: ........................................................................................................................

IČO: .....................................................         DIČ: ........................... ...............................................

e-mail: ........................................................................................... ...............................................

Tel.:

Další účastníci, poznámky:......................................................................... ...................................

............................................................................................................. ........................................

Vložné pro 1 osobu (účast na konferenci, sborník, občerstvení). .
Přihlášení do 18. 8. 2014 vč.                                                            2.850,- Kč
Přihlášení po 18. 8. 2014                                                                  3.150,- Kč
Snížené vložné pro autora odborného příspěvku                         1.950,- Kč

účast na konferenci
účast na konferenci a přednesení odborného příspěvku

Název příspěvku: .................................................................................. ..........................

Stručná anotace: .................................................................................. ..........................

................................................................................................... ..................................................

.....................................................         mobil: .............................. .........................................

VLOŽNÉ

Mám zájem o:

Ceny jsou uvedeny bez DPH

1. Zrušit účast je možné písemně (e-mail/fax) před zahájením konference. Zrušení účasti více než
10 dní před zahájením konference nepodléhá poplatku. Při zrušení účasti 10 dní a méně před zahájením
činí storno poplatek 50% vložného. Při neúčasti přihlášeného nebo náhradníka se vložné nevrací. Jméno
náhradníka prosím avizujte v předstihu. V případě volných míst bude možné se přihlásit a uhradit vložné
v hotovosti při prezenci.

2. Účastník dává přihlášením se na konferenci společnosti Betonconsult, s.r.o. souhlas se
zasíláním informací o připravovaných vzdělávacích akcích. Tyto informace jsou podle zákona č. 480/2004
Sb. obchodním sdělením. Zasílání informací o připravovaných akcích je možné kdykoliv zrušit na adrese

.kurzy@betonconsult.cz

PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI
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ON-LINE PŘIHLÁŠKA: www.konferencepodlahy.cz

OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE

Kontaktní osoba: .................................................................................. .................................

Firma: ............................................................................................ ...............................................

Korespondenční adresa: ............................................................................ ...................................

Fakturační adresa: ..................................................................... ...................................................

IČO: .....................................................         DIČ: ........................... ...............................................

e-mail: ........................................................................................... ...............................................

Tel.: .....................................................         mobil: .............................. .........................................

Balíček firemní prezentace a vložného 16.950,- Kč
(barevný inzerát a komerční příspěvek ve sborníku, přednesení komerčního příspěvku, vložení
propagačního materiálu do tašek pro účastníky, prezentace v prostorách konference, umístění
samostojného posteru v sále, umístění loga na  , vložné pro 3 osoby)

Černobílý inzerát formátu A5 uvnitř sborníku 2.000,- Kč
Barevný inzerát formátu A5 uvnitř sborníku 5.000,- Kč
Barevný inzerát formátu A5 na druhé straně obálky sborníku 9.000,- Kč
 Barevný inzerát formátu A5 na třetí straně obálky sborníku 8.000,- Kč
Barevný inzerát formátu A5 na zadní straně obálky sborníku 11.000,- Kč

Zařazení komerčně zaměřeného příspěvku do sborníku (max. 8 stran, černobíle) 3.500 Kč
Přednesení komerčně zaměřené přednášky v rozsahu 15 min. na konferenci 3.500,- Kč

 Jeden firemní propagační materiál (max. 300 g) 2.000,- Kč

Prostor o půdorysu 2x1 m včetně stolu a židle (+vložné pro 1 osobu) 6.500,- Kč

Účastník dává objednáním firemní prezentace společnosti Betonconsult, s.r.o. souhlas se zasíláním
informací o  akcích. Tyto informace jsou podle zákona č. 480/2004 Sb. obchodním sdělením. Zasílání
informací je možné kdykoliv zrušit na adrese .

MÁME ZÁJEM O PREZENTACI FIRMY FORMOU:

Partner konference:

Inzerce ve sborníku:

Komerční příspěvky a prezentace:

Vložení propagačních materiálů do tašek účastníků konference:

Prezentace v prostorách konání konference:

Počet komerčních přednášek bude omezen na max. tři v jednom dni.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

www.konferencepodlahy.cz

kurzy@betonconsult.cz

ON-LINE OBJEDNÁVKA: www.konferencepodlahy.cz
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TERMÍNY

13.6.2014
21.7.2014
18.8.2014
1.9.2014

uzávěrka přihlášek příspěvků ( )
uzávěrka sborníku ( )
uzávěrka přihlášek za snížené vložné
uzávěrka pro předání firemních propagačních materiálů

název, anotace
odborné příspěvky, inzeráty

ORGANIZAČNÍ INFORMACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY

TERMÍN KONFERENCE:
MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE:

 23.-24. 9. 2014
 Společenský sál Kulturního centra Novodvorská,

Novodvorská 151, Praha 4

1. Vyplněnou přihlášku na konferenci PODLAHY 2014 prosím zašlete poštou, faxem nebo
e-mailem na uvedená kontaktní spojení. Doporučujeme přihlášení pomocí on-line přihlášky,
kterou naleznete na webových stránkách konference .
Přihlášku Vám potvrdíme a na Vámi uvedenou e-mailovou adresu zašleme zálohovou fakturu.
Po připsání platby na účet Vám zašleme daňový doklad.

2. Při příležitosti konání konference bude vydán sborník příspěvků formátu A5. Ve sborníku
budou zveřejněny všechny přijaté odborné příspěvky. Příspěvky budou přípravným výborem
rozděleny do jednotlivých sekcí konference. Přesný program konference bude sestaven po
uzávěrce přihlášek příspěvků a bude zveřejněn na .

3. Vložné na konferenci nezahrnuje obědy ani ubytování. Tipy na ubytovací zařízení v okolí místa
konání konference jsou uvedeny na webových stránkách konference.

4. Veškeré podrobné informace o konferenci PODLAHY 2014 jsou uvedeny na webových
stránkách

5. Účastník dává přihlášením se na konferenci a/nebo objednáním firemní prezentace
společnosti Betonconsult, s.r.o. souhlas se zasíláním informací o připravovaných vzdělávacích
akcích. Tyto informace jsou podle zákona č. 480/2004 Sb. obchodním sdělením. Zasílání
informací o připravovaných akcích je možné kdykoliv zrušit na adrese .

www.konferencepodlahy.cz

www.konferencepodlahy.cz

www.konferencepodlahy.cz.

kurzy@betonconsult.cz

AKREDITACE KONFERENCE

Konference je přihlášená do programu Celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Bodové
hodnocení bude zveřejněno na www.konferencepodlahy.cz.

ODBORNÉ KURZY PRO STAVEBNICTVÍ

www.betonconsult.cz/kurzy

Kurzy jsou akreditovány v programech celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA.

Přednášejí: Ing. L. Bukovský; Doc. Ing. J. Bydžovský, CSc.; Doc. Ing. J. Dohnálek, CSc.; Mgr. A. Eppinger;
Ing. K. Franc; Ing. H. Geiplová; Ing. J. Hromádko; Ing. P. Hrůza; Mgr. Ing. D. Jedinák; Dr. E. Justa; JUDr. L.
Klee, Ph.D., LL.M., MBA; Mgr. T. Kruták; Ing. J. Labuda; Doc. Ing. D. Makovička, Dr.Sc.; Ing. J. Margoldová,
CSc.; Ing. M. Mazurová; Mgr. H. Mufová; JUDr., Ph.Dr. J. Plos; Ing. M. Pavlová; Ing. J. Picek; Ing. P. Ptáček,
Ph.D.; Ing. V. Pumpr, CSc.; Ing. R. Schejbal; Ing. M. Smutek, Ph.D.; Ing. V. Šanda; D. Školová; Bc. V. Štork;
Ing. T. Tayerle; JUDr. V. Tögel; Ing. P. Tůma, Ph.D.; JUDr. D. Uhlíř; Doc. Ing. M. Vašek, CSc.; Ing. J. Zelenka;
Ing. J. Zmek

GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE STAVEBNICTVÍ

JAK SPRÁVNĚ PROJEKTOVAT A PROVÁDĚT PODLAHY V BYTOVÉ A OBČANSKÉ VÝSTAVBĚ

JAK SPRÁVNĚ PROJEKTOVAT A PROVÁDĚT PRŮMYSLOVÉ PODLAHY

LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI STAVEB PO NOVELE
STAVEBNÍHO ZÁKONA

ODPOVĚDNOST A ODMĚŇOVÁNÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ VE SPOLEČNOSTECH
PODNIKAJÍCÍCH VE STAVEBNICTVÍ PO ZMĚNÁCH LEGISLATIVY

POHLEDOVÉ BETONY

PRACOVNÍ PRÁVO VE STAVEBNICTVÍ A JEHO ZMĚNY OD 1.1.2014

PROJEKTOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ S OHLEDEM NA VZNIK TRHLIN

PROVÁDĚNÍ A KONTROLA SANACÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

REKLAMACE A SPORY VE STAVEBNICTVÍ PO ZMĚNĚ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU OD 1.1.2014

SMLOUVY O DÍLO VE STAVEBNICTVÍ PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

STAVBYVEDOUCÍ - KOMPETENCE, PRÁVA, POVINNOSTI

DODAVATEL (ZÁJEMCE, UCHAZEČ) V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ
PRÁCE A NA DODÁVKY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S TĚMITO PRACEMI

STAVEBNÍ ZÁKON A PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY PO NOVELE ÚČINNÉ OD 1.1.2013

VADY A PORUCHY STAVEB - POUČENÍ Z CHYB: BETONOVÉ KONSTRUKCE

VADY A PORUCHY STAVEB - POUČENÍ Z CHYB: OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

VLASTNICTVÍ NEMOVITOSTÍ A DALŠÍ VĚCNÁ PRÁVA PO ZMĚNÁCH OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU A KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA OD 1.1.2014

Obecné zásady a základy teorie, platné tuzemské a zahraniční normy, metody měření

Podlahové potěry, suché skladby podlah, podlahové krytiny: návrhy a realizace, vady

Časté vady a poruchy průmyslových podlah, prevence vad

Novela stavebního zákona, odpovědnost projektanta

Zákon o obchodních korporacích přináší revoluční změny v odpovědnosti a odměňování stat. orgánů

Požadavky a technické podmínky, provádění, příklady vad a jejich příčiny, reklamace, sanace

Nový občanský zákoník a jeho vliv na pracovní právo, změny a zásady pracovního práva

Objemové změny betonu, metody výpočtu šířky trhlin, normy, vliv trhlin na vodotěsnost, sanace trhlin

Sanace betonových a železobetonových obytných a inženýrských konstrukcí

Zkušenosti z praxe, odpovědnost za vady, pojištění rizik, úloha znalce ve sporu

Smlouva o dílo z pohledu právníka a autorizované osoby: postupy, zkušenosti, příklady z praxe

Odpovědnosti a práva stavbyvedoucího podle platné právní úpravy

Příprava stavební zakázky, základy smlouvy o výstavbě, průběh výstavby

Důležité pojmy stavebního zákona, přípustné úlevy a zjednodušení

Konkrétní případy z praxe, cílem kurzu je poučit se z chyb, které se na stavbách vyskytují

Konkrétní případy z praxe, cílem kurzu je poučit se z chyb, které se na stavbách vyskytují

Zásadní dopady nového občanského zákoníku a katastrálního zákona na vlastnictví nemovitostí
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