
 
 

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2019  - NABÍDKA INZERCE, REKLAMY, PREZENTACE 
V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU 
 
Slovo předsedy České hepatologické společnosti ČLS JEP 
 
je mi potěšením, že Vás stejně jako v uplynulých dvou letech mohu i na počátku roku 2019 pozvat k účasti 
v projektu Akademie ČHS ČLS JEP a Nadačního fondu ČHS ČLS JEP. 
V roce 2019 proběhne již třetí ročník Akademie ČHS, hlavními partnery tohoto vzdělávacího projektu jsou 
společnosti Gilead Sciences a AbbVie. Organizaci akce zajišťuje agentura Congress Prague. 
Cílem Akademie ČHS je přiblížit hepatologii jako dynamicky se rozvíjející obor mladým lékařům a vzbudit v nich 
zájem o relativně malý, ale perspektivní obor. Tento cíl se snažíme naplnit formou celoročního vzdělávacího 
kurzu, sestávajícího ze šesti dvoudenních bloků. Odborný program všech bloků sestavili jejich odborní garanti 
jako samostatné akce postgraduálního vzdělávání, jejichž nedílnou součástí budou ukázky některých 
specializovaných výkonů či provádění vyšetřovacích metod. 
Dle možností se přirozeně počítá i s aktivní účastí frekventantů Akademie tak, aby měli opravdovou možnost se 
s jednotlivými výkony blíže seznámit, či si je i vyzkoušet. Nově je zařazen blok věnovaný výlučně problematice 
porfyrií, jehož partnerem je společnost Orphan Europe Recordati Group. 
Organizačním, ale především odborným garantem celé Akademie ČHS 2018 je kolegium Akademie ve složení: 
prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc., prof. MUDr. Petr 
Husa, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, CSc., MBA., MUDr. Jan Šperl, CSc. a MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D. 
Jednotlivé výukové bloky Akademie budou akreditovány podle standardních pravidel ČLK. Každý účastník bloku 
obdrží po ukončení programu certifikát o účasti. Zájemci se mohou hlásit na jednotlivé bloky podle svého 
výběru. Frekventanti, kteří z nabízeného celkového počtu šesti bloků absolvují v průběhu roku 2019 alespoň 
čtyři, obdrží navíc diplom o absolvování celého ročníku Akademie.  
 
Termíny, místa konání a odborní garanti jednotlivých bloků 
 
B1 (28. – 29. 3.)  Doc. MUDr. Jan Šperl, CSc., Klinika hepatogastroenterologie, IKEM Praha 
B2  (26. – 27. 4.)  MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., II. interní gastroenterologická klinika FN a LF UK  
   Hradec Králové 
B3  (31.5. – 1. 6.)  Prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., VFN Praha + ÚVN Praha + IKEM Praha (Blok  
   věnovaný výlučně porfyriím) 
B4  (21. – 22. 6.)  Prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., IV. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze 
B5  (20. – 21. 9.)  Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., Klinika infekčních chorob, FN Brno 
B6  (22. – 23. 11.)  Prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha  



 
Kdo se může Akademie ČHS zúčastnit  
Akademie ČHS je určena pro lékaře. Účast v roce 2019 není omezena žádným oborovým, kvalifikačním či 
věkovým kritériem. Počet účastníků v každém bloku Akademie ČHS 2019 určuje odborný garant. 
Předpokladem je podání elektronické přihlášky do Akademie ČHS 2019, podané prostřednictvím on-line 
registračního formuláře dostupného na www.ces-hep.cz. Podmínkou přijetí přihlášky je zaplacení registračního 
poplatku. 
 
Účastník Akademie ČHS 2019 – člen ČHS ČLS JEP (podmínkou je členství v ČHS ČLS JEP nejpozději k 1. 1. 2019). 
Podmínkou přijetí je uhrazení registračního poplatku 3.000 Kč za šest bloků Akademie 2019 nebo 1.000 Kč za 
každý jednotlivý blok Akademie 2019. Ostatní náklady účasti v Akademii ČHS 2019 mu budou hrazeny 
z prostředků NF ČHS ČLS JEP. 
 
Účastník Akademie ČHS 2019 – nečlen ČHS ČLS JEP 
Podmínkou přijetí je uhrazení registračního poplatku 3.000 Kč za šest bloků Akademie 2019 nebo 1.000 Kč za 
každý jednotlivý blok Akademie 2019 a uhrazení souhrnné průměrné ceny dalších služeb souvisejících s účastí 
v Akademii ČHS 2019 ve výši 6.000 Kč za šest bloků Akademie 2019 nebo 1.000 Kč za každý jednotlivý blok 
Akademie 2019. 
 
Součástí registračního poplatku je DPH ve výši platné sazby. 
Součástí ceny ostatních služeb je DPH ve výši platné sazby. 
 
Elektronickou přihlášku do všech šesti bloků Akademie ČHS 2019 bude možné vyplnit a odeslat zde, od 15. 
ledna 2019. 
Vzhledem ke kapacitně limitovanému počtu frekventantů v ročníku Akademie ČHS 2019 (orientačně maximálně 
15 míst) budou přihlášky frekventantů přijímány v pořadí podle data doručení. Při souběhu doručených 
přihlášek bude rozhodovat kolegium Akademie ČHS. 
Registrace přihlášek do všech šesti bloků Akademie ČHS 2019 bude ukončena 1. března 2019, při naplnění 
kapacity dříve. 
Elektronickou přihlášku do jednotlivého bloku akademie 2019 je nezbytné odeslat nejpozději 5 dnů před 
termínem konání bloku zde. Přijetí je limitováno počtem účastníků v každém bloku Akademie ČHS. Přijetí do 
ročníku Akademie ČHS 2019, nebo přijetí do vybraného bloku Akademie ČHS 2019 bude každému 
frekventantovi písemně potvrzeno a současně obdrží od organizátora Akademie ČHS všechny další potřebné 
informace a instrukce. Registrace a přijetí do Akademie ČHS 2019 je platné zaplacením registračního poplatku 
a souvisejících paušálních nákladů. Zrušit účast v celém ročníku Akademie 2019, se zárukou vrácení 
registračního poplatku bude možné do 2. března 2019, při zrušení po tomto termínu už zaplacený registrační 
poplatek vrácen nebude. 
Zrušit účast v jednotlivém bloku Akademie 2019 se zárukou vrácení registračního poplatku bude možné 
nejpozději 5 dnů před začátkem bloku, při zrušení po tomto termínu už zaplacený registrační poplatek vrácen 
nebude. 
 
Informace o hotelovém ubytování a dalších službách a organizační detaily Akademie ČHS 2019 najdete zde.  
 
Informace o Akademii ČHS 2019 budou na stránkách www.ces-hep.cz průběžně aktualizovány a doplňovány.  
 
Vážení kolegové, 
věřím, že Vás projekt Akademie ČHS 2019 zaujme a že tento zájem se odrazí na počtu podaných přihlášek. 
Těším se na shledání s Vámi a doufám, že letošní ročník Akademie ČHS  bude neméně tak úspěšný, jako ročníky 
předchozí a bude znamenat další zkvalitnění postgraduálního vzdělávání, které bude významně ovlivňovat 
rozvoj hepatologie v budoucích letech! 
 
Mnoho úspěchů v novém roce 2019,  
 
Prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.  
Předseda ČHS ČLS JEP 
 
Vážení kolegové, přátelé a partneři české hepatologie, 

http://www.ces-hep.cz/
http://www.ces-hep.cz/


věřím, že Vás projekt Akademie ČHS 2019 zaujme a že jej podpoříte.  
Těším se na spolupráci s Vámi.  
Současně Vám předkládáme kompletní nabídku možnosti inzerce, reklamy a prezentace v rámci jednotlivých 
nebo všech vzdělávacích bloků Akademie ČHS 2019.  
Chci Vám předem poděkovat za Vaši podporu a ubezpečit Vás, že poskytnuté prostředky v plném rozsahu 
použijeme pro přípravu odborného programu Akademie  ČHS 2019 jako vzdělávacího projektu v rámci 
postgraduálního vzdělávání, která bude významně ovlivňovat rozvoj hepatologie v budoucích letech. 
 
S úctou,  
 
Prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.  
Předseda ČHS ČLS JEP 
 
 
POZVÁNÍ K ÚČASTI, NABÍDKA MOŽNOSTÍ INZERCE, REKLAMY, PREZENTACE 
 

Závazná pravidla pořadatelů 

1. Pořadatelem vzdělávací akce (dále jen „Akademie ČHS 2019) je Česká hepatologická společnost ČLS JEP, organizační 
složka ČLS JEP, s podporou partnerů (dále jen „pořadatel“). 

2. Organizátorem je Congress Prague (dále jen „organizátor“) a pořadateli zodpovídá za realizaci těchto Závazných 
pravidel a je povinen se jimi řídit. 

3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na konferenci musí být závazně potvrzeny do 15. března 2019. 

4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen „závazná objednávka“) provede organizátor tak, 
aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 15. dubna 2019 formou 
zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez 
náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele. 

5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů.  Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel delší 
lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle 
odst. 3. těchto Závazných pravidel.   

6. Vyúčtování a dofakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení Akademie 
ČHS 2019. 

7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 
0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení. 

8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích 
pořadatelů.  

9. Všechny platby, uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele, musí být provedeny bankovním převodem. 
10. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatelů, není 

dovoleno v době konání konference, v místě konání konference zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo 
separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti 
firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatelů.   

Pravidla pro objednávání 
Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.   
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Objednávku zašlete na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí 
I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office@congressprague.cz.  Objednávky jsou vyřizovány 
v pořadí podle data doručení. Závazná objednávka musí být objednatelem potvrzena nejpozději do 15. března 2019. 
Objednávka doručená po tomto termínu již nebude z důvodu Závazných pravidel pořadatele přijata. 

 
 
 

 
 
 

O B J E D N Á V K A 
Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.   

 

   

mailto:office@congressprague.cz


OBJEDNAVATEL (název firmy, sídlo, adresa) Telefon, fax, e-mail IČ, DIČ 

 
 

 

Bankovní spojení Jméno a podpis odpovědného zástupce 
 

V souladu se Závaznými obchodními podmínkami  z á v a z n ě   o b j e d n á v á m e  následující prezentaci v rámci 
Akademie ČHS 2019) 

(výběr vyznačte v příslušné kolonce) 
 

REKLAMA V RÁMCI INTERNETOVÉ PREZENTACE AKADEMIE ČHS 2019   
Parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB 

Termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu symposia, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení  
objednávky a podkladů 

  úvodní stránka ČHS 2019, dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný 
objednavatelem  

3.000 Kč 

REKLAMA V RÁMCI TIŠTĚNÉHO SYLABUSU PŘEDNÁŠEK AKADEMIE ČHS 2019   
Parametry pro dodání elektronických podkladů: formát A5, A6, na šířku, barva, CMYK, 300 dpi, fonty převedené do křivek, 5 mm na 
spad 

Termín pro dodání tiskových dat: průběžně, nejpozději 15. března 2019 

  vnitřní stránka (A6: 148 x 105mm; na šířku) 3:000 Kč 

  vnitřní stránka (A5: 148 x 210mm) 5.000 Kč 

PLOCHA PRO REKLAMNÍ BANNER V RÁMCI AKADEMIE ČHS 2019, DISTRIBUCE REKLAMNÍCH MATERIÁLŮ 
Termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 15. března 2019 
 plocha pro umístění reklamního banneru  v prostoru registrace plocha banneru max. 2 m2 3.000 Kč 

 plocha pro umístění reklamního banneru v kongresovém sále plocha banneru max. 2 m2  5.000 Kč 

 distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům v rámci registrace  
parametry a pravidla: formát A4, max. 5 listů    

2.000 Kč 

Ceny nezahrnují DPH dle příslušné sazby. 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
1. Oprávněným pro vyřizování objednávek podle těchto obchodních podmínek je Congress Prague, organizátor 

konference.   
2. Tyto podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele. 
3. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem doručení organizátorovi zakládá 

objednávka závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky 
jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.  

4. Plocha pro inzerci nebo reklamu nesmí být pronajímána ani jinak postoupena třetí osobě. 
5. Cenu objednané inzerce a expozice uhradí objednatel na základě dodané faktury organizátora nejpozději 

do 15. dubna 2019.  
6. Zruší-li objednatel svou účast na akci:  

 do 16. března2019, činí stornovací poplatek 50 % z ceny objednaných účastí;  

 od 17. března 2019 a později, činí stornovací poplatek 100 % z ceny objednaných účasti; 
7. O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu objednaných účastí. 
8. Organizátor je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané 

účasti. V případě zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci (vis major), uvědomí o tomto organizátor 
bezodkladně objednatele. Ke dni oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a 
objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn zadržet proti vyúčtování odpovídající část již 
uhrazených plateb za účelem úhrady již naběhlých nákladů. 

9. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR. 


