
OBJEDNÁVKA - SOUHRNNÁ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  
 

Zašlete elektronickou poštou na e-mailovou adresu konference (hmp@ih.cas.cz) 
 

 
Název instituce a poštovní i elektronická adresa pro korespondenci: 

 

 

 

IČO:   

DIČ:  

Číslo objednávky instituce (je-li ze strany objednatele požadováno):  

Název instituce a adresa pro fakturaci:  

 
 
 
Číslo účtu / bankovní kód:  
 
Na konferenci Hydrologie malého povodí 2023 (30. 5. - 1. 6. 2023), Novotného lávka 5, Praha 1 
přihlašujeme / objednáváme účast pro uvedené pracovníky: 
 
 Jména účastníka s tituly 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
 
Počet účastníků  à 4 600,- Kč Celkem Kč  

 
Pozn.: Pořadatel konference ČVTVHS není plátcem DPH 

 

datum razítko a podpis 
  



POKYNY K REGISTRACI A ÚHRADĚ REGISTRAČNÍHO POPLATKU 

Na základě objednávky - souhrnné závazné přihlášky zaslané elektronicky na e-mailovou 

adresu konference (hmp@ih.cas.cz) bude na uvedenou adresu zaslána faktura - daňový 

doklad pro plátce. Objednávku - souhrnnou závaznou přihlášku lze zaslat pro jednoho 

nebo více účastníků z jedné organizace najednou. Objednávku - souhrnnou závaznou 

přihlášku lze samozřejmě poslat současně se závaznou přihláškou individuální, která je 

nutná pro přípravu programu konference a sborníku příspěvků. 

Registrační poplatek činí 4 600,- Kč / 1 osobu. 

V ceně je zahrnut sborník plných recenzovaných příspěvků, který bude připraven ke dni 

registrace v elektronické formě na přenosném USB disku. Dále jsou v ceně zahrnuty náklady 

na organizaci, konferenční materiály, občerstvení v průběhu konference, raut 30. 5. 2023, 

obědy 31. 5. a 1. 6. 2023 a exkurze do Muzea Karlova mostu. 

Poplatek lze uhradit na základě zaslané faktury převodním příkazem na číslo účtu 

organizátora (Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z. s., Novotného lávka 5, 

CZ 116 68 Praha 1) vedeného u Komerční banky Praha 1 (Komerční banka a.s., Spálená 

108/51, 110 00 Praha 1) 48830011/0100, variabilní symbol 202033xxx (poslední trojčíslí bude 

uvedeno na faktuře, která bude zaslána po obdržení objednávky). 

SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ3001000000000048830011  

IČO: 00538752 

Platba v hotovosti na místě není možná. 

Doplňující údaje pro platby ze zahraničí 

Information on the bank where you can pay the registration fee: 
The official name of the bank: Komerční banka a.s. 
Full address: Komerční banka a.s. 
Spálená 108/51 
CZ 110 00 Praha 1, Czech Republic 
Account name: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost 
Account number: 48830011/0100 CZK 
IBAN: CZ 3001000000000048830011 
SWIFT: (BIC)KOMBCZPPXXX 
Variable symbol: 202033xxx (last three numbers will be given at the invoice that will be sent 
after obtaining an order). 
 
Information on the recipient: 
Name: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z. s. 
Full address: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z. s. 
Novotného lávka 5 
CZ 116 68 Praha 1, Czech Republic 
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