
 
Akreditovaná konference AUÚP ČR „Energetická krize“ 
30. - 31. 3. 2023, Gong - malý sál, Ostrava, Dolní Vítkovice 

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE: 

➢ Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 20, března 2023.  
➢ Preferujeme elektronické vyplnění přihlášky zde na webu. V odpověď na něj obdržíte e-mail 

s potvrzením přihlášky a pokyny k platbě. Pokud Vám e-mail nepřijde, pravděpodobně jste chybně 
zapsali svou e-mailovou adresu nebo Vám potvrzující mail spadl do spamu, v tom případě 
neodesílejte přihlášku znovu a nejdříve nás kontaktujte na info@urbanismus.cz 

➢ Do přihlášky uvádějte údaje o účastníkovi konference, pro další sdělení využijte poznámku. 

➢ Účastnický poplatek činí: 
     pro nečleny AUÚP ČR 2 950 Kč 
     pro členy AUÚP ČR 2 650 Kč 
     pro studenty prezenčního studia 900 Kč 
Přednášející poplatek nehradí, je však nutné, aby také provedli registraci formou elektronické 
přihlášky.   
Účastnický poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací konference. 

➢ Při neúčasti přihlášeného se účastnický poplatek nevrací. Je možné za sebe vyslat náhradníka. 

➢ Akreditace konference 
Konference je akreditována u MV ČR jako vzdělávací program pro úředníky samosprávných celků 
podle § 31 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů pod číslem AK/PV-104/2023. Pokud je účastník úředníkem podle tohoto 
zákona, musí tuto skutečnost vyznačit v přihlášce. Pro vystavení osvědčení o absolvování 
vzdělávacího programu, je nutné v přihlášce uvést datum a místo svého narození. Osvědčení 
obdrží účastníci po skončení konference u prezence. 

➢ Pořadatel:  
Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR 
Thákurova 7, 160 00 Praha 6 
IČ: 60163755 
AUÚP ČR není plátcem DPH 

➢ Platbu poukažte na účet AUÚP ČR: Česká spořitelna Praha 1, č.ú.1922930399/0800  
konstantní symbol: 0308 
variabilní symbol: při přihlášení na webu bude automaticky vygenerován a bude Vám zaslán v 
potvrzovacím e-mailu; pokud se přihlašujete papírovou přihláškou, uveďte své rodné číslo (nebo 
jinou číselnou identifikaci, kterou také vyplňte do přihlášky).   
Poplatek uhraďte nejpozději do jednoho týdne od přihlášení!  

➢ Organizační informace lze použít pro potřeby účetnictví k průkaznosti účetního záznamu; obsahují 
všechny potřebné informace o pořadateli konference. 
Vzhledem k tomu, že nejsme plátci DPH, nemůžeme vystavovat daňové doklady. 
Pokud potřebujete vystavit fakturu, kontaktujte paní Kateřinu Masnou; kontakt níže. 

➢ V případě vyčerpání kapacity sálu budete obratem vyrozuměni a platba Vám bude vrácena. Zřetel 
bude brán na pořadí došlých přihlášek a plateb. 

➢ Ubytování a stravování si účastníci zajišťují a hradí sami; v ceně konference jsou zahrnuty dva 
coffee breaky a raut v rámci společenského večera. 

➢ Případné další informace o konferenci podá Kateřina Masná: 
tel.: 224 357 926, 
mobil: 603 924 141 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz  
 

➢ Odesláním elektronické přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito informacemi. 
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