
 57. Mezinárodní konference o olejích a tucích 1.cirkulář 

 

Česká společnost chemická 

Odborná skupina pro tuky, detergenty a kosmetickou chemii  

a  

Ústav mléka, tuků a kosmetiky  

Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 

 
si Vás dovolují pozvat na 

 

57. Mezinárodní konferenci o olejích a tucích 
 

dne 15. - 17. 5. 2019 

 

hotel Atom, Velkomeziříčská 640/45, 674 01 Třebíč 
 

https://hotelatom.cz 
 

 

 

  
 

Program konference je tradičně zaměřen na výměnu informací v oblasti výživy, chemie, 

analytiky a technologie tuků a olejů. Zahájení předpokládáme večeří ve středu 15. 5. 2019 a 

ukončení v pátek 17. 5. 2019 dopoledne. 

 

Přihlášky příspěvků zasílejte na e-mail: marketa.bercikova@vscht.cz 

 

 

https://hotelatom.cz/
mailto:marketa.bercikova@vscht.cz


 57. Mezinárodní konference o olejích a tucích 1.cirkulář 

 

 

Termíny: 
 

a) uzávěrka programu konference je 5. dubna 2019 

b) uzávěrka přihlášek účasti na konferenci je 18. dubna 2019 

 

c) 2. cirkulář s organizačními pokyny a s „Odborným programem“ bude zaslán nejpozději do 

12. dubna 2019 s přiloženým vzorem pro publikaci ve sborníku. 

 

Z konference bude vydán recenzovaný sborník s ISBN.  



 57. Mezinárodní konference o olejích a tucích 1.cirkulář 

Organizace konference: 

 

Ubytování a stravování zajistíme na základě vyplněné „Závazné přihlášky“.  

Zájemce o přednesení příspěvku prosíme rovněž o vyplnění „ Přihlášky přednášky“.  

 

Účastnický poplatek zahrnuje ubytování, stravu, náklady na sborník a režijní náklady a činí:  

 

dvoulůžkový pokoj 4400 Kč 

jednolůžkový pokoj 4800 Kč 

       

Poplatek uhraďte v období 1. 4.2019 až 30. 4. 2019 na účet:  

Česká spořitelna, Praha 1;  

majitel účtu: Česká společnost chemická se sídlem Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1  

číslo účtu: 1922952379; kód banky 0800; konstantní symbol 308 

variabilní symbol: 1619 + vždy uvádějte jméno účastníka, při hromadné platbě 

název organizace 

 

V případě potřeby vystavení daňového dokladu je nutné uvést následující údaje: 

 u fyzických osob 

jméno, příjmení, přesnou adresu; datum narození; výše částky, kterou jste uhradili, den, kdy 

byla uhrazena a pod jakým variabilním symbolem 

 

 u právnických osob 

přesnou fakturační adresu, IČO a DIČ, číslo účtu; kdy platba byla uhrazena, v jaké výši a pod 

jakým variabilním symbolem 

 

Doklad o zaplacení vložného na konferenci obdrží každý účastník elektronicky. 

 

V případě komerčně zaměřené přednášky je poplatek za propagaci 10.000 Kč na výše uvedený 

účet. 

 

 

Vyplněné formuláře „Přihláška přednášky“ prosíme zaslat nejpozději do 5. 4. 

2019, „Závazná přihláška“ nejpozději do 18. 4. 2019 elektronicky na adresu:  

 

marketa.bercikova@vscht.cz 
Ing. Markéta Berčíková, Ph.D. 

VŠCHT Praha  

Ústav mléka, tuků a kosmetiky - 322 

Technická 3 

166 28 Praha 6 
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