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Záměr konference 
 

Ústředním tématem je, podobně jako v minulých ročnících, uplatnění tradičních 
i moderních technik a metod zkoumání struktury materiálů při řešení příčin výrobních 
a provozních vad a havárií strojních dílů a konstrukcí. Akce je možností pro setkání 
pracovníků z oblasti materiálového výzkumu a zkušebnictví z České a Slovenské 
republiky, zapojení mladých odborníků do vědecké komunity a pro vzájemnou 
výměnu zkušeností z výzkumné praxe v dnešních podmínkách. 
 

Hlavní tematické okruhy 
 

- Řešení výrobních a provozních problémů metodami materiálografie a fraktografie. 

- Nové techniky a metodiky v metalografii. 

- Uplatnění metalografie ve svařování. 

 
Místo konání: Mariánské Lázně, hotel Krakonoš  

 
Termín konání: 2. - 4. června 2020 
 

Další podrobnosti jsou uvedeny v 2. cirkuláři. 
 
 

Nabídka pro partnery a vystavovatele 
 
Nabídka pro partnery 
Generální partner  25 000 Kč bez DPH 

• výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy v salónku hotelu Krakonoš 

• účastnický poplatek za 2 zástupce firmy 

• umístění loga v místě konání akce 

• umístění loga firmy na internetové stránce konference 

• umístění loga firmy v tištěném programu konference 

• inzerce/reklama ve sborníku (1 barevná strana A5) 

• přednesení odborného příspěvku na konferenci (10 minut) a jeho uveřejnění 
v tištěném sborníku (4 strany) a v elektronické formě sborníku (rozsah je 
možné rozšířit) nebo firemní přednáška v délce 25 minut 

 
Partner 15 000 Kč bez DPH 

• výstavní plocha 2 m2 v rámci doprovodné výstavy v salónku hotelu Krakonoš 

• účastnický poplatek za 1 zástupce firmy 

• umístění loga v místě konání akce 

• umístění loga firmy na internetové stránce konference 

• umístění loga firmy v tištěném programu konference 
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• přednesení odborného příspěvku na konferenci (10 minut) a jeho uveřejnění 
v tištěném sborníku (4 strany) a v elektronické formě sborníku (rozsah je 
možné rozšířit) nebo firemní přednáška v délce 15 minut 

 
 
Nabídka pro vystavovatele 10 000 Kč bez DPH 
• výstavní plocha 2 m2 v rámci doprovodné výstavy 
• účastnický poplatek za 1 zástupce firmy 
 
Cena za každý další m2 výstavní plochy činí 2 500 Kč bez DPH. 
Další osoba na stánku – viz odstavec Účastnický poplatek 
 
Další nabídka pro firmy (ceny jsou uvedeny bez DPH): 
Inzerce/reklama ve sborníku (1 barevná strana A5) 3 000 Kč 
Firemní přednáška v délce 15 minut 10 000 Kč 
 
Blok prezentací firem proběhne ve středu 3. 6. 2020 v dopoledních hodinách. 
 
Pokud Vás naše nabídka zaujala nebo máte jakékoliv dotazy k podmínkám 
partnerství a výstavy, neváhejte nás prosím, kontaktovat. 
 

 

Účastnický poplatek 
 

 do 30. 4. 2020 od 1. 5. 2020 

Účastník 4 500 Kč 5 000 Kč 

Člen pořádající organizace 
(VZÚ Plzeň, FS ČVUT v Praze, ČSNMT, IA ČR) 

4 000 Kč 4 500 Kč 

Student Ph.D. a senior (s aktivní účasti) 3 000 Kč 3 500 Kč 

Doprovázející osoba (není účastník konference) 
jen obědy a společenský večer v hotelu Krakonoš 

1 700 Kč 2 000 Kč 

 
Poplatek zahrnuje: účast na programu, doprovodné výstavě firem, tiskové materiály 
a publikace příspěvku, pronájem sálu a techniky, občerstvení o přestávkách, obědy 
během konference (2. 6. až 4. 6.), společenský večer 3. 6. a DPH ve výši 21 %. 
 
Včasný účastnický poplatek platí v případě připsání platby na účet organizátora 
nejpozději 30. 4. 2020. 
 
Účastnický poplatek je možné uhradit bankovním převodem ve prospěch níže 
uvedeného účtu nebo platební kartou. Platební link bude zaslán e-mailem na 
vyžádání. 
 
 
Bankovní informace potřebné k převodu poplatku na účet konference 
Účet vedený u Komerční banky a.s.,  
 Dejvická 52, 160 59 Praha 6 – Dejvice, Česká republika,  
Název účtu:  ČVUT v Praze – Fakulta strojní,  
 Technická 4, 166 07 Praha 6 – Dejvice 
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IČO / DIČ: 68407700 / CZ68407700 
 
Číslo účtu/kód banky: 19-5505030267/0100 
IBAN: CZ 4201 000 000195505030267 
SWIFT = BIC:  KOMBCZPPXXX 
Variabilní symbol: 840 840 2003 
Do poznámky pro příjemce uveďte prosím jméno/a účastníka/ů. 
 
Upozornění: Všechny bankovní poplatky hradí účastník konference (týká se plateb ze 

zahraničí). 
 
Daňový doklad 
Daňový doklad bude účastníkům konference zaslán e-mailem do 14 dnů od přijetí 
platby. Daňový doklad předem (popř. zálohový list) bude zaslán jen na vyžádání. 
 

 

Závazné přihlášky 
V závazné přihlášce vyplňte, prosím, pečlivě všechny údaje (včetně 
správné fakturační adresy, IČO a DIČ) a zašlete ji na kontaktní adresu 
nejpozději do 28. února 2020. Co nejčasnější termín přihlášení vítán. 
Možnost on-line přihlášení na  http://www.metalografie.vzuplzen.cz . 

 

 

Zaslání příspěvků 
Konečný termín zaslání příspěvků do konferenčního sborníku je 
30. 4. 2020. Příspěvky zasílejte ve formě „camera-ready“ (slouží pro 
kontrolu) a v elektronické formě (soubor -.docx a -.pdf) na kontaktní 
adresu v rozsahu maximálně 6 stran podle pokynů a vzoru uvedeného na 
webové stránce konference. Pro elektronický sborník je možné zaslat 
navíc i další rozšířenou verzi příspěvku, která nebude uveřejněna 
(v tištěném sborníku). Žádáme všechny autory o dodržení výše 
zmíněného termínu, jinak nelze zaručit, že příspěvek bude do sborníku 
zahrnut.  

 

Kontaktní místo – sekretariát konference 
 

 

Josef Kasl 
VZÚ Plzeň, Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň 

tel.: +420 371 430 760, e-mail: kasl@vzuplzen.cz 

informace a přihláška na 
http://metalografie.vzuplzen.cz 

 

 

 

 

http://www.metalografie.vzuplzen.cz/
mailto:kasl@vzuplzen.cz
http://metalografie.vzuplzen.cz/
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Závazná přihláška na 15. konferenci 

PŘÍNOS METALOGRAFIE PRO ŘEŠENÍ VÝROBNÍCH PROBLÉMŮ 
2. – 4. červen 2020, Mariánské Lázně 

 
Firma: …………….…………………................................................................................ 

Jméno zástupce: ……………………………...............................................................…. 

Adresa: ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Tel.: ………………… E-mail: ……………………………………. 

Bankovní spojení: …………………………………………………………………............. 

IČO: …………………….  DIČ: ……………………. 
 
Máme zájem o firemní výstavku   ano ne 
 
Máme zájem o reklamu ve sborníku   ano ne 
Počet stran 
 
Máme zájem být generálním partnerem konference ano ne 
 
Máme zájem být partnerem konference  ano ne 
 
Počet a jména zúčastněných zástupců firmy 
 
 
Požadujeme rezervaci ubytování v hotelu Krakonoš pro naše zástupce:  

ano ne 
 
Poznámka k ubytování a případně ke stravování: 
 
 
 
 
Konferenční poplatek zaplaťte do 31. 5. 2020 prostřednictvím příkazu k úhradě.  

 
Odešlete (případně vyplňte na www-stránce http://metalografie.vzuplzen.cz )  

do 28. února 2020 na adresu: 
Josef Kasl, VZÚ Plzeň, Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň 

fax: +420 371 430 760, e-mail: kasl@vzuplzen.cz 

 

 
Datum: …………………………… 

 
 

……..………………………………………… 
podpis, razítko 

http://metalografie.vzuplzen.cz/
mailto:kasl@vzuplzen.cz

