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ÚTERÝ 6. PROSINCE 2011

Předsednictví: Ing. Jiří Polák, CSc., výkonný ředitel,
CACIO,  Praha

Od 8.30 hod. Přivítání a výdej podkladů konference

9.00 hod.
Uvítací projev zástupce Institute for International Research a předsedy
konference

9.10 hod.

Kudy se budou ubírat budoucí kroky eGovernmentu?
• Zhodnocení současného vývoje a prognózy do budoucna
• Stanovené priority a cíle elektronizace – čeho se podařilo dosáhnout

a co nás ještě čeká?

Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt eGovernmentu,
Ministerstvo vnitra ČR, Praha

10.00 hod. Na kávu Vás zve společnost

10.20 hod.

Novinky v legislativě upravující eGovernment
• Novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné

správy
• Novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech

a autorizované konverzi dokumentů

Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M., soudní znalec,
Znalecká kancelář Prof. Smejkala – Smejkal & spol., Praha,
člen Legislativní rady vlády České republiky

11.00 hod.

Evropský akční plán eGovernmentu
a přes-hraniční služby elektronické veřejné správy
Mgr. Jiří Průša, ředitel odboru koncepce a koordinace ICT
ve veřejné správě, Ministerstvo vnitra ČR, Praha

11.45 hod.

Moderní infrastruktura – základ eGovernmentu
• Současné a budoucí požadavky na infrastrukturu
• Technologie a řešení pro moderní infrastrukturu

Ing. Tomáš Zloch, Product & Solution Manager,
HUAWEI Technologies (Czech) s. r. o., Praha

12.15 hod. Společný oběd

13.30 hod.

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
• Vyhodnocení současného projektu RUIAN
• IS katastru nemovitostí a IS územní identifikace
• Zhodnocení dosavadního zkušebního provozu
• Seznamte se harmonogramem činností!
• Jaké jsou problematické oblasti projektu?

Ing. Karel Štencel, místopředseda a ředitel sekce zeměměřictví
a katastru nemovitostí, Český úřad zeměměřický a katastrální,
Praha

13.50 hod.

Základní registr právnických osob, podnikajících
fyzických osob a orgánů veřejné moci
• Zhodnocení současného vývoje a plány do budoucna
• Komunikace s ROS
• Připojení AIS k systému ZR
• Jaké jsou problematické oblasti?
Ing. Stanislav Palas, ředitel odboru statistických registrů,
Český statistický úřad, Praha

14.05 hod.

Základní registr agend orgánů veřejné moci a některých
práv a povinností
• Jaké jsou praktické zkušenosti ostrého provozu?
• Přínosy vs. nedostatky systému
Účast přislíbil zástupce Odboru veřejné správy,
Ministerstvo vnitra ČR, Praha

14.20 hod.

Informační systém ORG v systému Základních registrů
• Legislativní rámec působnosti ÚOOÚ v systému ZR
• Principy ochrany osobních údajů v systému ZR
• ZIFO, AIFO – požadavky, principy tvorby
Ing. Antonín Šusta, náměstek předsedy pro informatiku
a základní identifikátory, Úřad pro ochranu osobních údajů,
Praha

14.35 hod. Přestávka na kávu

14.55 hod.

Jaké budou mít základní registry dopady?
Petr Říha, ředitel Odboru Hlavního architekta eGovernmentu,
Ministerstvo vnitra ČR, Praha

15.10 hod.

Propojení základních registrů – co nás čeká a nemine?
Jaké bariéry a výzvy se musí překonat?
• Jak sladit aktivity jednotlivých registrů – z hledisku postupu i času?
• V čem jsou spatřovány hlavní problémy?
• Vzájemná kompatibilita a integrace dat
• Organizace a koncepce propojování základních registrů
• Oprávnění přístupu a jeho zabezpečení
Ing. Stanislav Palas, ředitel odboru statistických
registrů, Český statistický úřad, Praha
Petr Říha, ředitel Odboru Hlavního architekta
eGovernmentu, Ministerstvo vnitra ČR, Praha
Ing. Karel Štencel, místopředseda a ředitel sekce zeměměřictví
a katastru nemovitostí, Český úřad zeměměřický a katastrální,
Praha
Ing. Antonín Šusta, náměstek předsedy pro informatiku
a základní identifikátory, Úřad pro ochranu osobních údajů,
Praha 
Účast přislíbil zástupce Odboru veřejné správy,
Ministerstvo vnitra ČR, Praha

15.35 hod.

Komunikační infrastruktura veřejné správy
• Jaké jsou priority KIVS?
• Zhodnocení současného vývoje a vize do budoucna
Ing. Vladimír Vošický, Ph.D., ředitel Odboru provozu
informačních technologií a komunikací,
Ministerstvo vnitra ČR, Praha

Objektivní sonda do elektronizace veřejné správy
– kde se nacházíme a kam míříme?

Registry = priorita českého eGovernmentu

Nepostradatelná součást fungování celého systému

Jak jsou na tom ostatní životní funkce eGona?

Panelová
diskuze
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STŘEDA 7. PROSINCE 2011

9.00 hod. Úvodní řeč předsedy konference

9.10 hod.

eJustice – „rychlejší, přívětivější a levnější soudnictví“
• Elektronický platební rozkaz

• Postup obchodního rejstříku v souvislosti s registry

• Zveřejňování soudního rozhodnutí

Mgr. František Korbel, Ph.D., náměstek ministra spravedlnosti
sekce legislativněprávní, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Praha

10.00 hod. Přestávka na kávu

10.20 hod.

Vize a realita eHealth – kdy dožene ČR zahraniční státy?
• Elektronická zdravotní dokumentace – krok správným směrem

v české legislativě

• Elektronická zdravotní knížka

• Trendy v elektronickém zdravotnictví aneb Cloud Computing

ve zdravotnictví

• mHealth – architektura služeb v rámci zdravotnických informačních
sítí

MUDr. Pavel Kubů, člen správní rady,
České národní fórum pro eHealth, o.s., Praha,
Intel Business Development Manager,
Healthcare Central & Eastern Europe, Praha

11.10 hod.

Budoucnost IIS státní pokladny
• Zhodnocení současného stavu a plány do budoucna
• Harmonogram projektu
• IISSP z hlediska nákladů

Účast přislíbil zástupce Ministerstva financí ČR, Praha

12.00 hod. Společný oběd

13.15 hod.

Národní geoportál INSPIRE a Archiv geoportál
• Jaké jsou novinky v projektu a plány do budoucna?
• Harmonogram jednotlivých činností
• Strategické cíle a realizační práce projektu „Vytvoření soustavy

geoportálů a datového úložiště v návaznosti na Portál veřejné správy“

Ing. Jitka Faugnerová, vedoucí projektové úlohy Geoportál,
CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, Praha
RNDr. Renáta Horáková, vedoucí projektu Archiv geoportál,
CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, Praha

14.00 hod. Přestávka na kávu

14.20 hod.

Projekt NIPEZ a jeho novinky
• Aktuální stav projektu Národní infrastruktury pro elektronické

zadávání veřejných zakázek
• Jaké jsou přínosy projektu?
• Standardizace a kategorizace komodit
• Systém elektronických tržišť, elektronických aukcí
• Nákladová stránka projektu

RNDr. Jiří Svoboda, ředitel odboru veřejných investic,
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha

15.10 hod.

Cloud computing a jeho využití ve veřejné správě
• Vize a cíle využití CC
• Využití a propojení s funkcemi eGovernmentu
• Budou naše data v bezpečí?

Referent kontaktován

15.40 hod. Ukončení konference

15.55 hod.

Datové schránky slaví 3. narozeniny
• Vyhodnocení využitelnosti ISDS
• Individuální uživatelský účet internetových služeb
• ISDS vs. Portál veřejné správy
• Komerční vs. veřejný sektor

Petr Stiegler, poradce pro oblast datových schránek,
Ministerstvo vnitra ČR, Praha

16.35 hod.

Digitalizace a archivace dokumentů
– jak zajistit bezpapírovou kancelář?
• Jaké hlavní výhody DMS přináší? Zjednodušení, standardizace,

efektivita práce s dokumenty, přehlednost…
• Nároky a předpoklady implementace DMS
• Digitalizace dokumentů a zpracování přírůstků
• Nastavení oběhu dokumentů a úrovně schvalování
• Architektura infrastruktury a způsob organizace ukládání dat

Referent kontaktován

17.05 hod. Shrnutí prvního dne konference předsedou

17.10 hod. Následuje koktejl

Nové kroky ve významných projektech elektronizace
veřejné správy

Zaveďte přehlednost do kanceláří Vašich úřadů…

S kým se setkáte na naší konferenci

• se zástupci ministerstev a vlády

• s hejtmany

• s primátory a starosty

• s řediteli státních úřadů, úřadů veřejné správy
a samosprávy

• s řediteli a vedoucími odboru IT/IS

• s informatiky

• se správci sítí a správci internetu

• se zástupci hardware/software dodavatelů
a systémových integrátorů

• se zástupci poradenských společností

KOKTEJL
Na závěr prvního dne konference Vás IIR srdečně zve
na skleničku vína. Využijte této příležitosti k neformální

výměně názorů s kolegy v příjemné atmosféře.
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Seminář I:

Předsednictví: RNDr. Ing. Jiří Peterka, nezávislý publicista,
Praha

9.00 hod. Zahájení semináře

Novinky v legislativě upravující archivnictví
a spisovou službu
• Novela zákona o archivnictví a spisové službě – jaké změny nás

čekají od 1. 7. 2012?
• Nové vzdělávací programy pro pracovníky zabezpečující správu

dokumentů v 21. století
• Elektronická spisová služba MV ČR – od zpuštění IS DS

do současnosti. 
• Krátkodobé a střednědobé uložení digitálních dokumentů

v elektronické spisové službě.

Ing. Oskar Macek, Vedoucí oddělení řízení a metodiky
spisové služby, el. zpracování archiválií a archivních
evidencí, Ministerstvo vnitra ČR, Praha

10.10 hod. Přestávka na kávu

10.30 hod. Národní digitální archiv – součást strategie
Smart Administration
• Zhodnocení současného projektu a plány do budoucna
• Co se do současnosti podařilo a v čem jsou spatřovány největší

překážky?
• Nákladové hledisko projektu a financování projektu z fondů EU
Jiří Bernas, vývojový pracovník systému výpočetní techniky,
Národního archivu České republiky, Praha

11.30 hod. Elektronické podpisy a časová razítka
– nástroje na prokazování platnosti dokumentů
• Časová razítka a elektronické podpisy z legislativního hlediska
• Jaké změny přináší Rozhodnutí Komise č. 2011/130/EU
• Jaké změny navhuje chystaná novela zákona o el. podpisu
• Řešení autenticity dokumentů v digitální podobě
RNDr. Ing. Jiří Peterka, nezávislý publicista, Praha

12.30 hod. Společný oběd

13.30 hod. Elektronizace vnitřních procesů Krajského
úřadu Jihočeského kraje
• Elektronizace vnitřních procesů – teorie a praxe,

aneb „elektronizace po jihočesku“
• Desatero projektového manažera
• Efektivnost vynaložených nákladů
Ing. Petr Vobejda, vedoucí odboru informatiky,
Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

14.15 hod. Přestávka na kávu

14.35 hod. Archivace a digitalizace v praxi
Referent kontaktován

16.00 hod. Závěr semináře

Archivace, digitalizace
a ověřování elektronických
dokumentů
PONDĚLÍ 5. PROSINCE 2011, 9.00 – 16.00 hod.

Seminář II:

Předsednictví: RNDr. Ing. Jiří Peterka, nezávislý publicista, Praha

9.00 hod. Zahájení semináře
Datové schránky třetím rokem v provozu aneb
Zhodnocení vývoje a jejich budoucnost
• Trendy ve využívání datových schránek – od minulosti

do současnosti
• Portál datových schránek – co se o něj očekává? Jak se liší od PVS?
• Seznamte se se statistikou přenosu dat prostřednictví ISDS
• Jaké problémy lze spatřovat při používání datových schránek?
• Přihlašování jednorázovými hesly – jako jsou varianty?
• Aditivní služby datových schránek
• Jak vypadá využití datových schránek za hranicemi naší republiky?

Čím se může Česká republika inspirovat?
• Jaký vývoj lze očekávat do budoucna?
Referent kontaktován
10.00 hod. Přestávka na kávu

10.20 hod. Seznamte se s právními paragrafy
upravující ISDS
• Novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech

veřejné správy
• Novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech

a autorizované konverzi dokumentů
Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M., soudní znalec,
Znalecká kancelář Prof. Smejkala – Smejkal & spol., Praha,
člen Legislativní rady vlády České republiky

11.40 hod. Elektronické podpisy a časová razítka
– nástroje na prokazování platnosti dokumentů
• Časová razítka a elektronické podpisy z legislativního hlediska

• Jaké změny přináší Rozhodnutí Komise č. 2011/130/EU
• Jaké změny navrhuje chystaná novela zákona o el. podpisu
• Problematika ověřování a pravosti dokumentů
• Nebezpečí kolizních dokumentů
RNDr. Ing. Jiří Peterka, nezávislý publicista, Praha

12.40 hod. Společný oběd

13.40 hod. Zajistěte bezpečnost pro Vaší datovou schránku!
• Pravidla a zásady pro bezpečnou práci s datovými schránkami
• Lze zajistit dokonalou ochranu osobních údajů v rámci

komunikace přes PDS?
• Vyšší stupeň bezpečnosti při přístupu k datovým schránkách

pomocí doplňkové služby
Ing. Radek Smolík, Managing Director, eTRENDS s.r.o.,
Stříbrná Skalice

14.20 hod. Přestávka na kávu

14.40 hod. Propojitelnost datových schránek
s ostatními procesy
• Návaznost datových schránek na základní registry
• Propojitelnost PDS s CzechPOINTy, eObčanky, eVolby
Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt eGovernmentu,
Ministerstvo vnitra ČR, Praha

15.40 hod. Datové schránky v advokacii
• Zkušenosti a nejčastější problémy s provozem datové schránky
• Datová schránka pro advokátní kanceláře jako povinnost
JUDr. Tomáš Sokol, partner, Advokátní kancelář
Brož & Sokol & Novák, Praha

16.20 hod. Práce s informacemi ve zdravotnictví
a datové schránky
MUDr. Milan Cabrnoch, předseda správní rady,
České národní fórum pro eHealth, o. s., Praha

17.00 hod. Závěr semináře

Datové schránky v praxi
ČTVRTEK 8. PROSINCE 2011, 9.00 – 17.00 hod.
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Partner konference

Huawei Technologies 
Je technologickou společností se sídlem v čínském Shenzhenu, která zaujímá vedoucí posta vení
v poskytování řešení telekomunikačních sítí nové generace pro operátory po celém světě. Jedná
se o zákaznicky orientovanou společnost zaměřenou na poskytování inovativních produktů, služeb
a řešení, pružně reagující na potřeby svých zákazníků.

Huawei Technologies je dodavatelem špičkových produktů pro širokopásmové sítě (NGN, DSL,
MSAN), mobilní (GSM/GPRS, UMTS, CDMA, LTE, ...) i optické sítě (WDM, GPON, ...), dále vyrábí
zařízení pro přenos dat (IP routery, switche), hlasu (IP PBX, IP telefony, gatewaye, ...), nabízí řešení

pro kontaktní centra, videokonference, telepresence, je aktivní na poli serverů, storage produktů či kontejnerových datových
center, vyvíjí software pro správu sítě a další nadstavbové aplikace (Intelligent Network). Záběr společnosti je značný a stále
se rozrůstá. Díky tomu je společnost Huawei schopna nabídnout E2E řešení pro téměř jakéhokoliv zákazníka, a to jak
z oblasti operátorského světa, tak i z oblasti korporátní a státní sféry.

Informace o společnosti Huawei v kostce:
• společnost vznikla v roce 1988 v čínském Shenzhenu,
• v současnosti má přes110 000 zaměstnanců,
• více než 50 000 zaměstnanců Huawei se podílí na vývoji a výzkumu v 17 vývojových centrech společnosti po celém světě,
• Huawei se v posledních letech pohybuje na předních místech v počtu udělených patentů v oblasti komunikačních

technologií,
• společnost Huawei působí ve více než 140 zemích včetně České republiky a poskytuje služby 45 z 50 největších světových

telekomunikačních operátorů,
• celkový obrat v roce 2010 dosáhl 28 mld. USD,
• obrat české pobočky Huawei v roce 2010 dosáhl 1,64 mld. CZK,
• společnost poskytuje komplexní profesionální služby a všestrannou podporu zákazníkům v režimu 24/7.

Více informací naleznete na http://www.huawei.cz

Seminář III (CA1161):

9.00 hod. Zahájení prvního dne semináře

Legislativa upravující bezpečnost eGovernmentu
11.20 hod. Přestávka na kávu

11.40 hod. eSecurity a Corporate ICT Governance
• Definování bezpečnosti eGovernmentu ve Vládě
• Rozvoj a správa bezpečnostní politiky
• Určení a identifikace kritických prvků ICT infrastruktury
• Možnosti obrany proti kybernetickým útokům
Referent kontaktován

12.40 hod. Společný oběd

13.40 hod. Identifikace klíčové rizikové oblasti Vaší
komunikační sítě
• Založení IT bezpečnostní politiky vedení a dodržování
• Provádění bezpečnostních auditů systémů a sítí
• Stanovení si schopné reakce na incidenty a identifikace oblastí

pro zlepšení
• Informační bezpečnost a organizační rizika
• Identifikace klíčových rizikových oblastí a výzev
Andrea Kropáčová, sdružení CESNET, z.s.p.o., Praha

16.00 hod. Závěr semináře

9.00 hod. Zahájení druhého dne semináře

9.10 hod. Cloud computing a zabezpečení dat
• Zabezpečení dat v systémech provozovaných v cloudu

• Jak zajistit bezpečnost citlivých dat – lze se chránit proti hackerům
a leakerům?

MUDr. Pavel Kubů, člen správní rady,
České národní fórum pro eHealth, o.s., Praha,
Intel Business Development Manager,
Healthcare Central & Eastern Europe, Praha
10.20 hod. Přestávka na kávu

10.40 hod. Bezpečnost datových schránek a co pro ni
můžete udělat Vy
• Bezpečnost a integrita dat v Informačním systému datových

schránek
• Možnosti přihlášení do datových schránek a jejich porovnání

z hlediska bezpečnosti
• Zabezpečení proti zasílání nevyžádané pošty
• Archivace zpráv zaslaných datovou schránkou
Michal A. Valášek, hlavní softwarový architekt,
Altairis, s.r.o., Praha
12.00 hod. Společný oběd

13.00 hod. Dlouhodobá úschova digitálních dokumentů
• Problematika časově omezené platnosti certifikátů pro vytváření

elektronických podpisů a časových razítek
• Dlouhodobá úschova digitálních dokumentů v českém právním řádu
• Použití časových razítek a tvorba důvěryhodného archivu
• Kdy nastane The End of the World As We Know It?
Michal A. Valášek, hlavní softwarový architekt,
Altairis, s.r.o., Praha
14.00 hod. Přestávka na kávu

14.20 hod. CSIRT/CERT
• Metodika týmů a místa jejich sdružování
• Propojení CSIRT/CERT týmů na veřejnou správu
• Technologie DNS
• Jak funguje v České republice zabezpečení domén?
• Co mohou zapříčinit potenciální útoky?
Ing. Martin Peterka, provozní ředitel, CZ.NIC, z.s.p.o., Praha
Mgr. Ondřej Filip, MBA, výkonný ředitel, CZ.NIC, z.s.p.o., Praha
16.00 hod. Závěr semináře

Bezpečnost v eGovernmentu
29. – 30. LISTOPADU 2011, 9.00 – 16.00 hod.

Úterý 29. listopadu 2011

Středa 30. listopadu 2011
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Titul konference: eGovernment 2011, kód konference: C1161

Konference se nemohu zúčastnit, objednávám
dokumentaci ke konferenci v ceně 3.990,– Kč + DPH

V případě, že pro Vaše přihlášení nepoužijete
formulář IIR, uveďte, prosím, následující mailcode:

ODSTOUPENÍ
Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme ma nipulační po -
platek ve výši 3.000,– Kč. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem
konference bude splatný celý účastnický poplatek. Samoz řej mě, že za stou -
pení účastníka je možné. Po řadatel konference si vyhrazuje z naléhavých
důvodů právo na změ ny programu. Pro gram vytištěn dne 15. 9. 2011.

TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE
Konference: eGovernment 2011
Úterý 6. prosince 2011, 8.30 – 17.10 hod., následuje koktejl
Středa 7. prosince 2011, 9.00 – 15.40 hod.
Seminář I: Archivace, digitalizace a ověřování elektronických dokumentů
Pondělí 5. prosince 2011, 9.00 – 16.00 hod.
Seminář II: Datové schránky v praxi
Čtvrtek 8. prosince 2011, 9.00 – 17.00 hod.
Seminář III: Bezpečnost v eGovernmentu
Úterý 29. listopadu 2011, 9.00 – 16.00 hod.
Středa 30. listopadu 2011, 9.00 – 16.00 hod.
Hotel/ubytování: Ubytování a parkování není zahrnuto v účastnickém po -
platku. Pro účastníky konference nabízíme možnost využití omezeného kon -
tin gentu pokojů za speciální cenu v hotelu, ve kterém se konference koná.
Tento kontingent je možné využít při rezervaci nejpozději 4 týdny před za -
čát kem konference. Prosíme, rezervaci proveďte přímo v hotelu s odvolá ním
na Vaši účast na konferenci IIR:
OREA Hotel Pyramida, Bělohorská 24, 169 01 Praha 6
tel.: +420 233 102 271, fax: +420 233 102 200
e-mail: rezervace@hotelpyramida.cz, www.hotelpyramida.cz

Využijte náš atraktivní slevový systém!
 při přihlášení 2 účastníků obdržíte 10% slevu
 při přihlášení 3 účastníků obdržíte 20% slevu
 při přihlášení 4 a více účastníků obdržíte 30% slevu

VÁŠ KONTAKT NA NÁS
Přihláška: konference@konference.cz +420 222 074 555
Obsah konference: Ing. Lenka Srchová lenka.srchova@konference.cz +420 222 074 508
Změny adresy/marketing: Soňa Valentová, DiS. sona.valentova@konference.cz +420 222 074 514
Partnerství & výstavnictví: BcA. Anna Matoušková anna.matouskova@konference.cz +420 222 074 520

PROSÍME, VYPLŇTE ÚDAJE PRO REGISTRACI

příjmení křestní jméno
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telefon fax

e-mail
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telefon fax

e-mail

firma

IČ

DIČ

ulice/poštovní přihrádka

město/PSČ

počet zaměstnanců v podniku

oblast podnikání

Přeji si dostávat informace e-mailem

Přeji si dostávat informace e-mailem

Přeji si dostávat informace e-mailem

Ano, závazně se přihlašuji na: konferenci

seminář I                 seminář II                 seminář III (CA1161)

Ano, závazně se přihlašuji na: konferenci

seminář I                 seminář II                 seminář III (CA1161)

Ano, závazně se přihlašuji na: konferenci

seminář I                 seminář II                 seminář III (CA1161)

Registrace a cena pro soukromý sektor: zvýhodněná: do 15. 11. 11 základní: od 16. 11. 11
konference nebo seminář III (CA1161) 19.995,– Kč + DPH 21.995,– Kč + DPH
seminář I 11.995,– Kč + DPH 13.195,– Kč + DPH
seminář II – jednotná cena 9.995,– Kč + DPH
Cena pro státní úřady a samosprávu: zvýhodněná: do 15. 11. 11 základní: od 16. 11. 11
konference nebo seminář III (CA1161) 9.995,– Kč + DPH 11.995,– Kč + DPH
seminář I 6.995,– Kč + DPH 7.995,– Kč + DPH
seminář II – jednotná cena 3.995,– Kč + DPH

ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Účastnický poplatek zahrnuje dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanoven na osobu za:

Po obdržení Vaší přihlášky dostanete do 14 dnů písemné potvrzení o přihlá še ní. Uvedenou částku poukažte, prosím, po obdržení faktury na uvedené konto
v České re pub lice. Prosíme – uveďte bezpodmínečně na stvrzenku o zaplacení: variabilní symbol, jméno účastníka a firmy a kód konference C1161. Uvede-
nou částku zaplaťte, prosím, před za čátkem konference. Přístup na konferenci může být umožněn jen tehdy, došla-li platba na naše konto. Při zaplacení účast -
nic kého poplatku později než 14 dní před za čát kem konference Vás prosíme o před ložení kopie dokladu o zaplacení v konferenčním sekretariátu.

WEBC1161


