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PROGRAM – PRACOVNÍ VERZE
Aktualizace k datu 2. 6. 2020 s výhradou dalších změn a úprav (přednáška 25 min. + diskuse 5 min.)
 08.45 – 09.50 Registrace, káva před zahájením programu
 10.00 – 12.00 (dopolední blok odborných přednášek)
 12.00 – 13.00 Přestávka s obědem
 13.00 – 15.00 (odpolední blok odborných přednášek)

Certifikace
Účast na odborném programu bude ve smyslu SP ČLK č. 16 zařazena do systému 
celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK, bude potvrzena certifikátem 
a ohodnocena přidělenými kredity.
E-certifikát obdrží každý registrovaný účastník do 7 dnů od skončení akce. 

Organizace 
Congress Prague s.r.o.

Odpovědní zástupci za organizační zajištění konference: 
Pavel Revický, GSM: 724 264 870, e-mail: pavel.revicky@congressprague.cz,  
Petra Skalová, GSM: 774 923 353, e-mail: petra.skalova@congressprague.cz 

Registrace a služby: 
Silvie Krejsková, tel.: 241 445 815, fax: 241 445 806, e-mail: office@congressprague.cz 

Registrace a účast na programu Podzimního pracovního dne 2020
•  Bezplatná registrace – při online registraci (doručení elektronického registračního 

formuláře) do 5. listopadu 2020 včetně.

•  Registrační poplatek 500 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby) – při on-line registraci 
(doručení elektronického registračního formuláře) od 6. listopadu 2020 a později,  
nebo při registraci na místě 28. listopadu 2020.

•  Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní 
akce jako partner nebo vystavovatel. Registrační poplatek nad rámec přidělených 
bezplatných vystavovatelských registrací činí 500 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby).

On-line registrační formulář najdete na www.ces-hep.cz  
nebo kongresovém portálu organizátora: www.congressprague.cz/ppd20  

Pozvánka
Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
jménem výboru České hepatologické společnosti ČLS JEP Vás srdečně zveme na akci 
Podzimní pracovní den ČHS 2020 do Brna, která se koná 28 listopadu 2020. 
Věříme, že přijmete naše pozvání a těšíme se na setkání s Vámi. 
S úctou,

 Prof. MUDr. Petr Husa, CSc. prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.,
 a MUDr. Libuše Husová, Ph.D., předseda ČHS ČLS JEP
 odborní garanti a koordinátoři programu 

Základní informace
Místo konání:  QUALITY HOTEL BRNO EXHIBITION CENTRE  

Křížkovského 20, 60300  Brno-střed 
konferenční sál ALFA – přízemí

  Hotel se nachází v bezprostřední blízkosti brněnského výstaviště  
několik málo minut od centra města.

Dostupnost: •  MHD – tramvají: č. 1, 5, 6 na Mendlovo náměstí,  
dále autobusem č. 84 na zastávku Velodrom. 
Viz www.dpmb.cz

 •  Autobusové linky: Praha – Brno a zpět (cca 2,5 hod.)  
Vnitrostátní i mezinárodní autobusová spojení 
www.studentagency.eu, www.elines.cz, www.tourbus.cz

 • Autem – placené parkoviště QUALITY HOTEL BRNO EXHIBITION CENTRE
Navigace: GPS 49°11‘3.7“N 16°34‘49.9“E 

Odborný program
Koordinátoři odborného programu:
Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., Klinika infekčních chorob, FN Brno,  
 Husa.Petr@fnbrno.cz 
MUDr. Libuše Husová, Ph.D.,  Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, 

libhus@cktch.cz

http://www.ces-hep.cz
http://www.congressprague.cz/ppd19
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GDPR
Odesláním elektronického registračního formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného 
tištěného registrač ní ho formuláře (včetně jeho scan kopie) dáváte souhlas společnosti Congress 
Prague, s. r. o.:
•  se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto registračním formuláři 

výhradně pro účel re gist race na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této 
vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdě lá va cích akcích organizovaných Congress 
Prague, s. r. o.,

•  s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k Vaší účasti 
na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, 
s. r. o., 

•  s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k Vaší účasti na této vzdělávací akci 
a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s. r. o.,

To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění 
a Obecného nařízení o ochra ně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation), 
celým názvem Nařízení Evropského parla men tu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osob ních úda jů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být 
adresováno a doručeno Congress Prague, s. r. o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den 
po dni doručení.

Berete na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu Vás nezbavuje odpovědnosti za splnění 
povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto registračního 
formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s. r. o.

V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické 
potvrzení. V případě, že takové potvrzení neobdržíte, kontaktujte, prosím, přímo organizátora 
této vzdělávací akce (office@congressprague.cz).
 


