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Záštitu udìlili:

Ing. Jiøí Koliba, øeditel Státního fondu rozvoje bydlení
Mgr. Tomáš Chalupa, ministr �ivotního prostøedí

Pøihlášeno do programu
celo�ivotního vzdìlávání ÈKAIT.

Napøípravìkonference 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,
Asociaceenergetickýchauditorù, Svaz zkušebenprovýstavbuadalší

BYTOVÉHO FONDU
A STAVEB OBÈANSKÉ VYBAVENOSTI



ÚVOD
Již VIII. ročník celostátní odborné konference REGENERACE BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI se za-

měří nejenom na obnovu stávajícího bytového fondu a staveb občanského vybavenosti, ale i na problematiku nových objektů. 
Zabývat se budeme především cestami k naplnění nízkoenergetického standardu dotčených budov, splnění požadavku na 
téměř nulovou spotřebu energií i specifiky rekonstrukce historických staveb.

Vyhlášené tématické okruhy reagují na skutečnost, že schválením novely zákona č. 406/2000 Sb. o usporách energií a pro-
váděcí vyhlášky č. 148/2007 Sb. má české stavebnictví jasně definované energetické parametry, které musí budovy splňovat v 
nastávajících nejbližších časových horizontech. 

Dosavadní energetické úspory se zatím dosahovaly díky osvícenosti některých investorů. Legislativní změna však vyžaduje i 
změnu pohledu na stávající zavedená řešení. Je realné nebezpečí, že v této době bude snaha uplatňovat řešení, která z hlediska 
krátkodobého efektu naplní literu zákona, ale z hlediska celého životního cyklu stavby se ukáží jako nevyhovující.Domnívám se, 
že kvalita prováděných prací bude spolurozhodujícím aspektem ke skutečnému naplnění legislativních cílů.

Diskutované problémy jistě zaujmou jak odborníky v dané oblasti, tak stavební firmy, projektanty, investory, vlastníky objektů, 
zástupce bytových družstev i zástupce měst a obcí. V posledních dvou letech se této konference zúčastnilo více jak 900 osob.

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 a Ná-
rodní 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 pora-
denská střediska kde se přímo vlastníci domů mohou bezplatně poradit a svůj záměr prodiskutovat se specialisty.

Vyzýváme odbornou veřejnost ke spolupráci na přípravě programu konference, zvláště k zaslání anotací příspěvků kore-
spondujících s tematickými okruhy letošního ročníku.

Více informací včetně důležitých termínů a možnosti prezentace získáte na internetových stránkách www.regeneracebyto-
vehofondu.cz nebo mobilním čísle organizačního garanta p. Bezoušky +420 724 915 231.

Na shledání již poosmé 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. 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; Český svaz 
stavebních inženýrů, prezident)
Ing. Jiří Koliba (Státní fond rozvoje bydlení, ředitel)
Ing. Vít Vaníček (Svaz českých a moravských bytových družstev, předseda)
Ing. Václav Vimmr, CSc. (STÚ-K a. s., ředitel)

POŘADATEL KONFERENCE
CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a. s. PRAHA  www.csias.cz
Pražská 16, 102 21  Praha tel.: +420 281 017 445

ORgANIzAčNÍ zAjIšTěNÍ KONFERENCE
Miroslav Bezouška  GSM: +420 724 915 231 www.organizacni.cz
Albánská 23/386, 405 02  Děčín fax: +420 271 751 122
Číslo účtu CZK: 2700219096/2010 e-mail: info@regeneracebytovehofondu.cz



VyhLášENé TémATICKé OKRuhy
zajištění nízkoenergetického standardu při opravách a rekonstrukcích objektů
Naplnění požadavků evropské legislativy v oblasti energetických úspor
Specifika rekonstrukcí veřejných budov a staveb občanské vybavenosti
Specifika rekonstrukcí památkově chráněných a historických staveb
Pasivní domy a domy s téměř nulovou potřebou energie v oblasti bytové výstavby    
a veřejných budov
Optimalizace tepelně-technických vlastností obvodových plášťů s přihlédnutím k jejich výrobní 
a provozní energetické náročnosti
Výzkum a vývoj v dané oblasti
Legislativní vývoj, dotační tituly a státní podpora, možnosti financování

mÍSTO A TERmÍN KONáNÍ KONFERENCE
Místem konání akce je Hradec Králové, konferenční centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, www.aldis.cz, 

GPS: Loc: 50°12‘54.151“N,15°49‘44.757“E. Pořadatel si vyhrazuje právo změny data nebo místa konání 
akce. O případné změně budou účastníci informováni na některý z jimi předaných kontaktních údajů.

DŮLEŽITé TERmÍNy
5. září 2012 
• uzávěrka přihlášek příspěvků do programu konference
 přihlášky příspěvku ke stažení na www.regeneracebytovehofondu.cz
• uzávěrka přihlášek partnerských programů konference (hlavní partner, partner konference)
 

11. září 2012
• zasedání přípravného výboru konference (sestavení programu)
  

9. října 2012
• 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
 

7. listopadu 2012 (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
 

8. listopadu 2012
• uzávěrka přihlášek účastníků konference
 

12. listopadu 2012 (13:00 - 14:00)
• dodání materiálů do tašek a bannerů k zavěšení do sálu do KC Aldis Hradec Králové 
 (pouze po předchozí domluvě)
 

13. listopadu 2012
• konání I. dne konference
• večerní diskusní setkání účastníků konference
 

14. listopadu 2012
• konání II. dne konference

Mediální partneøi

regeneracebytovehofondu
www.

.cz



REgISTRAčNÍ LIST - ZáVAZNá OBJEDNáVKA ÚČASTI před odesláním si zhotovte kopii

VIII. ročník celostátní odborné konference

REgENERACE ByTOVéhO FONDu A STAVEB OBčANSKé VyBAVENOSTI
Termín a místo konání:   13. a 14. listopadu 2012, 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“
(u členů ČKAIT a ČSSI členské číslo) 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:   Fax:
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                         Ceny s DPH, zaokrouhleny na celé koruny

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)

Cena za jednotku

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 CZK 2700219096/2010, EUR ze SR 2700219096/8330.

Přihláška je ke stažení ve formátu Word na stránkách 
www.regeneracebytovehofondu.cz. Můžete ji zaslat 
e-mailem na info@regeneracebytovehofondu.cz či fa-
xem na číslo +420 271 751 122 nebo poštou na adresu 
Organizační.cz, Miroslav Bezouška, Albánská 23/386, 
405 02 Děčín.

Datum, podpis (razítko) objednatele

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

Zde zvolte rozsah služeb pro jednotivé účastníky konference



projektovou dokumentaci  
panelový dům   zděný dům
smlouvu s bankou o poskytnutí úvěru
 počet bytových jednotek:

PŘIhLášKA účASTI PRO čLENy BD A SVj     před odesláním si zhotovte kopii

VIII. ročník celostátní odborné konference 

REgENERACE ByTOVéhO FONDu A STAVEB OBčANSKé VyBAVENOSTI
Termín a místo konání:   13. a 14. listopadu 2012, KC Aldis Hradec Králové, Eliščino nábřeží 375
Pořadatel akce: Centrum stavebního inženýrství a. s. Praha
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.regeneracebytovehofondu.cz
Titul, jméno a příjmení účastníků: účastník „A“
 účastník „B“
Název BD nebo SVJ:      IČ:
Kontaktní osoba:
Kontaktní adresa vč. PSČ: 

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

OBjEDNáNÍ SLuŽEB                         Ceny s DPH, zaokrouhleny na celé koruny

Položka

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)

Cena za jednotku

zDARmA
 
 
 

450 Kč
150 Kč
175 Kč
175 Kč
790 Kč

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 zú-
častněnou 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. 

PLáNujETE uSKuTEčNIT TyTO PRáCE     označte křížkem X

výměna oken
rekonstrukce střechy
další práce (uveďte jaké)

zateplení domu
rekonstrukce balkonů (lodžií)

jIŽ máTE VyŘÍzENO / zPRACOVáNO      označte křížkem X

energetický audit
stavební povolení (ohlášení)
smlouvu o dílo s dodavatelem
kdy plánujete zahájení prací (rok číslem):

Po přijetí Vaší přihlášky zasíláme e-mailem zálohovou fakturu a platební údaje. Daňový doklad bude zaslán po připsá-
ní úhrady na účet CZK 2700219096/2010, EUR ze SR 2700219096/8330. Ubytování pořadatel nezajišťuje, na serveru 
www.regeneracebytovehofondu jsou ke stažení informace o ubytování.

Zde zvolte rozsah služeb pro jednotivé účastníky konference

A B

A B

A B

A B

A B

A B

Zaškrtněte 
účastníka

Datum, podpis (razítko) objednatele



FOTOgALERIE PŘEDCházEjÍCÍCh ROčNÍKŮ

	… a další členy přípravného výboru   
 za předsednickým stolem.

	 Sestavení programu a řízení konference 
 s více než 40 přednáškami je úkolem pro  
 odborného garanta Ing. Petra Kučeru, CSc.

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

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

	 Konferenci každoročně navštěvují stovky  
 účastníků. Během posledních dvou let 
 se jich zůčastnilo více než 900 



KOmERčNě-ODBORNé VySTOuPENÍ V PROgRAmu KONFERENCE
Položka

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

Cena za jednotku

10.000 Kč
Měrná jednotka

20 min.

PREzENTACE V PŘEDSáLÍ            Ceny bez DPH

Položka

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) 

Cena za jednotku

5.000 Kč
3.500 Kč

700 Kč
300 Kč

4.000 Kč

Měrná jednotka

set
ks
ks
ks

m2

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

	 Po náročném prvním dni je čas na společný  
 přípitek…

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.

	 ...a neformální výměnu názorů a zkušeností. 	Ale ne dlouho do noci, druhý den nás čekají  
 další přednášky, a posluchači opět   
 zaplní sál.



PR - INzERCE VE SBORNÍKu           Ceny bez DPH

Položka

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

Cena za jednotku

5.300 Kč
 

Měrná jednotka

set
 

INzERCE VE SBORNÍKu (velikost strany 292 x 205 mm)       Ceny bez DPH

Položka

barevný inzerát na poslední stránce obálky  
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

Cena za jednotku

12.000 Kč
10.000 Kč

8.000 Kč
3.000 Kč

25%

Měrná jednotka

1 strana
1 strana
1 strana
1 strana

DISTRIBuCE FIREmNÍCh mATERIáLŮ         Ceny bez DPH

Položka

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

Cena za jednotku

4.000 Kč
5.000 Kč
6.000 Kč

Měrná jednotka

ks
ks
ks

Pevně spojené stránky prezentačních materiálů, firemní publikace, brožury do formátu A4, vkládání 
do tašek účastníkům (při počtu účastníků menším než 300 osob bude cena snížena o 1000 Kč, dobro-
pisováno po uskutečnění akce).

REKLAmNÍ PANELy K umÍSTěNÍ gRAFICKé REKLAmy       Ceny bez DPH

Položka

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

Cena za jednotku

2.000 Kč
 

1.500 Kč

Měrná jednotka

ks
  

ks

INzERCE VE SBORNÍKu PŘÍSPěVKŮ
K uvedené akci bude vydán sborník příspěvků. Nabízíme v něm možnost inzerce, přijímáme hoto-

vá 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.

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



NABÍKA PARTNERSKé FIREmNÍ PREzENTACE        Ceny bez DPH

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

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

*Poznámky:
VIP vstup obsahuje účast na akci, vstup do VIP prostor, oběd, večerní diskusní setkání, 

tištěný sborník
Prezentační materiály (závěrečná pozvánka, web, inzerce v médiích, sborník)  

Jednotlivé stránky materiálů distribuovaných do tašek musí být pevně  
spojeny (svázány, sešity)

Reklamní deska nebo  čtverec o rozměrech 1x1 m2 nebo obdélník o rozměrech 
plachta pro Partnera akce 2 m šíře x 0,5 m výška

Cena za jednotku

49.000 Kč
 
 
 
 
 

 
 

 

19.000 Kč
 
 
 
 
 
 
 
 

ORgANIzAčNÍ zAjIšTěNÍ AKCE
Miroslav Bezouška
Albánská 23/386, 405 02  Děčín
číslo účtu CZK: 2700219096/2010
číslo účtu EUR (ze SR): 2700219096/8330
GSM: +420 724 915 231
fax: +420 271 751 122
e-mail: info@regeneracebytovehofondu.cz
www.organizacni.cz


