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ÚVod
Dovoluji si Vás pozvat na již 11.ročník konference Otvorové výplně stavebních konstrukcí, která se koná dne 18.–19.října 2016. Otvorové výplně jsou 

jedním z nejvíce problematických míst nejen u rekonstrukcí, ale i novostaveb. Proto se  zde  budeme zabývat problémy  OV od návrhu a vyhodnocování 

nabídek až po jejich zabudování. Důležitou součástí bude renovace stávajících OV  a jejich příslušenství.

Přijímání přihlášek příspěvků již bylo zahájeno. termín ukončení je 27. 6. 2016!
Na shledanou již po jedenácté v Hradci Králové!

odbornÝ Garant
TECHNICKÝ A ZKuŠEbNí ÚSTAV STAVEbNí PRAHA, s.p.

VÝZKuMNÝ ÚSTAV POZEMNíCH STAVEb - CERTIFIKAČNí SPOLEČNOST, s.r.o. Praha

PříPraVnÝ VÝbor semináře

PřednáŠKoVÉ bloKy (PřednáŠená tÉmata)

bytoVá druŽstVa a sVJ
Účast na konferenci po oba dny, sponzorovaný vstup pro maximálně 2 osoby z 1 bD nebo SVJ (podmínkou je vyplnění celé přihlášky), nabídka účasti 

zdarma neplatí pro bD a SVJ, která už mají vyměněná okna.

ČasoVÝ HarmonoGram
27. ČerVna 2016
uzávěrka přihlášek (anotací) příspěvků - přihlášky příspěvku ke stažení na www.stavokonzult.cz

uzávěrka partnerských programů prezentace (generální partner, hlavní partner)

30. ČerVna 2016
Zasedání čestného přípravného výboru semináře - VÝbĚR ANOTACí

do 5. září 2016
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 stáhnutí na www.stavokonzult.cz)

do 7. říJna 2016
Dodání materiálů do tašek účastníků, loga do sálu, do sídla pořadatele Ústí nad Labem

17. říJna 2016 (do 14:00)
Příprava semináře, poslední možnost dodání materiálů a příprava prezentace v předsálí v hotelu Tereziánský dvůr

Ing. Alexander Šafařík - Pštrosz - TZÚS Praha, s.p.
Ing. Lubomír Keim, CSc. - VÚPS Certifikační společnost, s.r.o.
Ing. Štěpánka Lubinová - Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí
Ing. Šárka Janoušková - IC ČKAIT

Ing. Jiří Stránský - Akreditovaná laboratoř IKATES
Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. - Fakulta Stavební ČVuT Praha
Ing. Jan Klečka - Metrostav a.s.
Ladislav Platil - Atelier STuDIO - THERM
Ing. Roman Šubrt - Energy Consulting Service, s.r.o.

1. aktuální novinky v normách a směrnicích
2. základní požadavky na výplně otvorů a jejich hodnocení
 • Hodnocení vad a poruch výplní otvorů při znalecké činnosti
 • Vstupní dveře z hlediska bezpečnosti
 • Provádění vnějších parapetů
3. montáž oken, práva a povinnosti účastníků výstavby (sz,noz)
 • Nakládání s veřejnými financemi při výběru oken
4. ověřování vlastností zabudovaných výplní otvorů
 • Přejímka oken a úloha projektanta v procesu – závaznost norem

5. Větrání a vnitřní prostředí budov
6.  okna a životní prostředí 
7.  renovace a údržba otvorových výplní včetně jejich 

příslušenství
 • Stárnutí oken – ztráta vlastností
8. stínicí technika
 • Stavební připravenost



Kontaktní adresa:

Titul, jméno a příjmení účastníků:

reGistraČní list ÚČastníKů aKce (záVazná obJednáVKa ÚČasti)

název akce: celostátní odborný seminář x. ročník, 
 otVoroVÉ VÝPlně staVebnícH KonstruKcí
termín konání:  18. - 19. října 2016
místo konání:  EuroAgentur Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336, Hradec Králové
Pořadatel akce:  Stavokonzult, Rudé Armády 60, 403 01 Dolní Zálezly, IČ: 42436214
 lucie růžičková: GSM: 777 769 712, e-mail: lucie.ruzickova@stavokonzult.cz

Jméno kontaktní osoby je-li odlišná od účastníka:

Organizace:

Oddělení-divize-závod-pracoviště:

PSČ:

IČ: DIČ:

Z
Telefon: Fax:

C

Číslo účtu z kterého bude uhrazeno vložné:

Email: (nutno uvést, přijde na něj potvrzení přijetí přihlášky)

Mobil:

Fakturační adresa je-li odlišná od kontaktní adresy:



obJednání sluŽeb

Položka  
objednané 
množství  

počet osob           

cena 
za 

jednotku

Účastnický poplatek oba dny akce (vložné) platí všichni mimo čestných hostů/přednášejících. 2 040 Kč

Účastnický poplatek první den akce (vložné) platí všichni mimo čestných hostů/přednášejících. 1 320 Kč

Snížený účastnický poplatek (vložné) pro doktorandy a nevýdělečné studenty denního studia škol, cena zahrnuje 
účast na akci a občerstvení, při prezenci se dokládá index.

1 200 Kč

Snížené vložné pro členy ČKAIT, ČSSI, AEA, ČKA a SVST (oba dny) 1 200 Kč

Sborník přednášek bez účasti na akci 450 Kč

Sborník přednášek (současně k zaplacenému vložnému) 350 Kč

Sborník CD bez účasti 202 Kč

Sborník CD (současně k zaplacenému vložnému) 150 Kč

Oběd 1. den akce 175 Kč

Oběd 2. den akce 175 Kč

Večerní neformální diskusní setkání přednášejících a účastníků semináře. 
(cena včetně rautu)

1 080 Kč

Ceny jsou uváděny vč. DPH

Po přijetí Vaší přihlášky zasíláme e-mailem zálohovou fakturu a platební údaje.
Daňový doklad bude zaslán po připsání úhrady na účet 4500002027/8040. 

Datum a podpis objednatele:

Přihláška je ke stažení ve formátu Word na stránkách www.stavokonzult.cz. 
Můžete ji zaslat emailem na lucie.ruzickova@stavokonzult.cz nebo poštou na adresu pořadatele akce.

Vložné zahrnuje: účast na konferenci, drobné občerstvení, minerální vodu v celém průběhu akce. Stravování a další služby 
lze doobjednat. 
Vložné nezahrnuje: případné náklady na parkování či ubytování v hotelu. 
Při platbě v hotovosti v místě konání akce se vložné zvyšuje o 300 Kč včetně dPH. 
storno: zrušit účast a příp. další objednané služby je možno pouze písemně. do 14. 9. 2016 činí stornovací 
poplatek 50 %. Po 1. 10. 2016 činí stornovací poplatek 100 %. Při neúčasti přihlášeného nebo náhradníka se 
účastnický poplatek nevrací.

ubytoVání (nutná VČasná rezerVace)
ubytování si účastníci zajišťují sami. 
Možnost využít nabídky hotelu:

euroagentur Hotel tereziánský dvůr
Jana Koziny 336, 500 00 Hradec Králové
Telefon: 495 505 111, email: reception@terezianskydvur.euroagentur.cz . www.euroagentur.cz

www.tzus.cz
www.tzus.euwww.stavokonzult.cz



Prezentace firem - Předsálí

Stůl 80 x 80 cm + 2 židle ks 5 000 Kč 6 050 Kč 

Stůl 80 x 80 cm ks 4 200 Kč 5 082 Kč

El. přípojka 1 fáze 16 A ks 700 Kč 847 Kč

židle navíc ks 300 Kč 363 Kč

1 mb šířky vlastního propagačního panelu bm 4 000 Kč 4 840 Kč

1m2 volné plochy pro vystavení exponátů, pro stavbu prezentačního stánku m2 4 500 Kč 5 445 Kč

mediální partneři

Partneři akce
Generální partner  
85 000 Kč bez dPH

Hlavní partner         
55 000 Kč bez dPH

Partner                       
25 000 Kč bez dPH

Volný vstup 10 osob 5 osob 3 osoby
vstup do VIP salonku 
(občerstvení po celý den)

  

Sborník 10 ks 5 ks 3 ks
Logo v sále 4 m2 2 m2 2 m2

Logo na prezentačních materiálech   

Distribuce materiálu účastníkům 250 g 100 g 100g

Prezentace v předsálí 
3x stůl + 2 židle, 

el. přípojka, 
5 m2 - volného prostoru

2x stůl+ 2 židle, 
el. přípojka, 

2 m2 - volného prostoru 

stůl + 2 židle, 
el. přípojka

Velkoplošná projekce reklamy 
v přestávkách

  

Příspěvek v průběhu akce  

inzerce ve sborníku
barevný inzerát na vnitřní straně 

obálky
barevný 
inzerát

černobílý
inzerát



VystouPení V ProGramu aKce

Komerčně odborné vystoupení do 20-ti minut 
(omezený počet vystoupení, přednostně hlavní partneři)

20 minut 10 000 Kč 12 100 Kč

inzerce sborníK (VeliKost strany 292 x 205 mm)

PR příspěvek ve sborníku akce (max. 4 strany textu včetně obrázků) podklady v elektronické formě 5 300 Kč 6 413 Kč

PR příspěvek ve sborníku akce (max. 4 strany textu včetně obrázků) současně s komerčním vystoupe-
ním v programu akce (cena nezahrnuje komerční vystoupení)

3 800 Kč 4 598 Kč

inzeráty Ve sborníKu (záKladní formát = VeliKost strany 292 x 205 mm)

barevný inzerát na poslední stránce obálky, 1 strana 10 500 Kč 12 705 Kč

barevný inzerát na druhé stránce obálky, (1. vnitřní strana sborníku) 1 strana 10 500 Kč 12 705 Kč

barevný inzerát na předposlední stránce obálky, 1 strana 9 000 Kč 10 890 Kč

barevný inzerát v redakčních stranách, 1 strana 8 000 Kč 9 680 Kč

černobílý inzerát na konci sborníku, 1 strana 2 500 Kč 3 025 Kč

výroba inzerátu na zakázku dohodou

při 2 a více inzerátech v 1 sborníku sleva 15%

distribuce firemnícH materiálů

pevně spojené stránky prezentačních materiálů, firemní publikace, brožury do formátu a4, vkládání do tašek účastníkům

1 materiál do 100 g (do počtu 350 kusů) ks 3 000 Kč 3 630 Kč

1 materiál od 101 g  do 250 g ks 4 000 Kč 4 840 Kč

1 materiál od 251 g do 500 g ks 5 000 Kč 6 050 Kč

každý další materiál ks 3 000 Kč 3 600 Kč

Vkládání materiálu v počtu větším než 350 kusů, příplatek k základní ceně 1 000 Kč 1 210 Kč

umístění loGa firmy V sále běHem Konání aKce

logo 2x1m na plachtě včetně výroby (podklady v elektronické podobě, COREL, EPS, AI vše v křivkách), 
plastový nosič po akci přechází do vlastnictví objednatele

2 m2 6 500 Kč 7 865 Kč

umístění hotového loga (deska, banner - plachta), pouze po předchozí domluvě 2 m2 3 500 Kč 4 235 Kč

Prezentace v předsálí
Do předsálí jednacího sálu konference lze umístit stoly, židle, prezentační stojany, dataprojektory a pro-
mítací plátna či další prezentační pomůcky. V předsálí je zároveň umístěn stůl s občerstvením. Pořadí jed-
notlivého umístění bude korespondovat s datem objednávky a úhrady objednaného prostoru. Prostorové 
možnosti jsou omezeny.

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
Lze dohodnout telefonicky či osobně na uvedeném kontaktním spojení.


