
Fakulta dopravní ČVUT Praha pořádá odbornou mezinárodní konferenci na téma: 
 

  
 

 
 
 
 

 
Přírodní zdroje, doprava, energetika 

a udržitelný hospodá řský r ůst  
 
 

8. vědecká mezinárodní konference 
Fakulty dopravní ČVUT v Praze 

Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunik ací 

 

Pod záštitou: 

Prof. Ing. Petra Moose, CSc., 
děkana Fakulty dopravní ČVUT, 

 
Ing. Aleše Řebíčka, 

ministra dopravy České republiky 
a 

Mgr. Old řicha Vojí ře, Ph.D., 
předsedy Hospodářského výboru 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
 
 
Datum konání:   16. dubna 2008 
 
Místo konání:  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, zasedací sál č. 205 

Sněmovní 1, Praha 1 – Malá Strana 
  
Odborný garant:  Prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 
 
Organiza ční garant:  Ing. Zdeněk Říha, Ph.D. 
 
 
Kontakt, informace:    Ing. Zdeněk Říha, Ph.D. 

Fakulta dopravní ČVUT v Praze 
Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací 
Horská 3, 128 03  Praha 2 
Tel.:  +420 224 359 156 
Mobil: +420 732 719 818 
E-mail: riha@fd.cvut.cz 



Problematika konference:  
 
Konference se bude zabývat vazbami mezi dopravou, energetikou, přírodními zdroji a 
hospodářským růstem. Příspěvky budou rozděleny do následujících tématických okruhů:  
 

1. Přírodní zdroje 
 
2. Doprava a energetický systém 
 
3. Životní prost ředí, zemědělství 
 
4. Udržitelnost hospodá řského r ůstu 
 

V každém bloku bude dostatečný prostor věnován diskusi, ve které může vystoupit každý 
z účastníků konference. Program konference bude v průběhu března 2008 upřesněn. 
 
Vědecký výbor:  Bedřich Duchoň 

Josef Jíra 
Vlastimil Melichar 
Vlastislav Mojžíš 
Štefan Hittmár 
Jozef Gnap 
Petr David 
Jaroslav Opava 
Václav Cempírek 

 
Organiza ční výbor:     Zdeněk Říha 

Jan Tichý 
Jan Čížek 
Veronika Faifrová 
Petr Stejskal 
Marek Honců 
Karin Veselá 

 
Ubytování:  
 
Pro účastníky konference je zajištěno ubytování v hotelu Krystal***: 
 

� cena jednolůžkového pokoje / 1 noc: 
~  740 Kč (domácí účastníci) 
~ 1190 Kč (zahraniční účastníci) 

 
� cena dvoulůžkového pokoje / 1 noc:  

~  930 Kč (domácí účastníci) 
~ 1590 Kč (zahraniční účastníci) 

 
a v Novoměstském hotelu***: 
 

� cena jednolůžkového pokoje / 1 noc: 
~  1720 Kč (domácí účastníci) 
~  2140 Kč (zahraniční účastníci) 

 
� cena dvoulůžkového pokoje / 1 noc:  

~  2070 Kč (domácí účastníci) 
~  2600 Kč (zahraniční účastníci) 



 
Ceny jsou včetně DPH a zahrnují snídani. 
 
Účastníci si ubytování hradí sami při příchodu na recepci hotelu.  
 
Adresa hotelu: Hotel Krystal, J. Martího 2/407, 160 41 Praha 6 – Veleslavín 
Dopravní spojení: Metro A (st. Dejvická), dále tram. č. 20, 26 (stanice Nad Džbánem) 
 
Adresa hotelu: Novoměstský hotel, Řeznická 4, 110 00 Praha 1 
Dopravní spojení : Metro B, stanice Národní třída n. Karlovo náměstí anebo tram č. 3, 9, 14, 
24, stanice Vodičkova 
 
Mapa místa ubytování: 

Novoměstský hotel, Řeznická 4, 110 00 Praha 1 

  



Hotel Krystal, J. Martího 2/407, 160 41 Praha 6 – Veleslavín 

 
Mapa místa konání konference: 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Praha 1 – Malá Strana 



Přihláška na konferenci:  
 
Níže uvedenou přihlášku k účasti na konferenci vyplňte a zašlete společně s avízem o platbě 
na kontaktní adresu do 28. března 2008. Při prezenci na konferenci prosíme ještě 
o předložení  kopie výpisu s provedenou úhradou vložného. 
 
Zasílání p říspěvků: 
 
Příspěvky zasílejte v předepsané podobě (viz Pokyny pro text příspěvku) do 28. března 
2008 na níže uvedenou kontaktní adresu v elektronické podobě buď na CD (DVD) nebo 
přímo e-mailem. Jejich náplň musí navazovat na uvedená témata konference. 
 
Jednací jazyky:  
 
Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. 
 
Poplatky:  
 
Účastnický poplatek (vložné) činí: 2 000 Kč (učitelé SŠ 1000 Kč) 
 
Poplatek zahrnuje: organizaci celé konference 
   občerstvení 
   sborník příspěvků v tištěné i elektronické podobě 
 
Vložné zasílejte na účet číslo:      19 - 3322370227 / 0100 vedený u Komerční banky 
Variabilní symbol platby:              4408003  
 
Úhradu vložného proveďte do:       28. března 2008  
 
Fakulta dopravní ČVUT je plátcem DPH. Daňový doklad bude vystaven automaticky.  
 
 
Další informace:  
 
Další informace o konferenci, tato pozvánka a přihláška jsou k dispozici na webových 
stránkách Ústavu ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací: 
 
 
 

http://k613.fd.cvut.cz 
 

         



Pokyny pro text příspěvku: 
 

HLAVNÍ  NADPIS (16 b., tu čné, centrované) 
 

Jméno a příjmení autora (14 b., tučné, centrované) 
Název organizace, adresa  

telefon, e-mail (12 b., centrované) 
 
1. ANGLICKÝ ABSTRACT V ČETNĚ NÁZVU V ANGLICKÉM JAZYCE (12 B., 

TUČNÉ, VELKÁ PÍSMENA, TIMES NEW ROMAN) 

Stručné shrnutí (5 – 7 řádek) příspěvku v anglickém jazyce. (12 b., Times New Roman) 
 
2. NADPIS KAPITOLY (12 B., TU ČNÉ, VELKÁ PÍSMENA, TIMES NEW ROMAN) 

 
2.1. Nadpis podkapitoly (12. b., tučně, Times New Roman) 
 

Text příspěvku: 
 
Zpracování textu bude mít tyto parametry: (12 b., Times New Roman, obyčejné, 

zarovnání do bloku). Text referátu je nutno vytvořit v elektronické formě, nejlépe v textovém 
editoru Microsoft WORD. Text celého referátu musí být psán písmem Times New Roman. 
Velikost písma je 12 bodů, styl Normální. Velikost stránky A4, tj.: 297 x 210 mm. Velikost 
všech okrajů je stanovená na 2,5 cm ze všech stran, bez rozlišení okraje u hřbetu. 

  
Pro formát odstavce platí následující: 

- odsazení první řádky 1,25 cm, 
- řádkování jednoduché 
- bez mezery nebo prázdné řádky před začátkem odstavce 
- zarovnání do bloku. 
 
 
3. ZÁVĚR  
 
      
4. LITERATURA 
 
[1]  NOVÁČEK, A .: Externality v dopravě, Logistika 1/1995, str. 46 
 
 
5. ČESKÁ ANOTACE PŘÍSPĚVKU 
 

Stručné shrnutí obsahu příspěvku v českém jazyce. 



Závazná přihláška k účasti na konferenci: 
 

Přírodní zdroje, doprava, energetika a udržitelný hos podá řský r ůst 
 

 
Jméno a příjmení: 
 
……………………………………………. 
 
Název školy / organizace:    
 
………………………………………………………………............. 
 
Kontaktní adresa, telefon, e-mail: 
 
………………………………………………................................... 
………………………………………………………….................... 
.…………………………………………………………................... 
 
Do sborníku zašlu příspěvek:    □ ano   □ ne 
 
 
Mám zájem o vystoupení se svým příspěvkem v rámci programu konference: 
 
        □ ano   □ ne 
 
Název příspěvku:    
 
…………………………………………………………………………. 
 
 
Rezervace ubytování □ 15.4. – 16.4. 2008  

 □ 16.4. – 17.4. 2008 
 
Požadovaný hotel □ CDMS Krystal 

□ Novoměstský hotel 
 
Požadovaný pokoj □ jednolůžkový 

□ dvoulůžkový 
 
 
 
 
         ............................. 

podpis 



 

 

Název a adresa příjemce avíza: 

ČVUT Fakulta dopravní 
Horská 3 
128 03 Praha 2 

AVÍZO O PLATB Ě 

Splatné dne: 28. března 2008 

Dávám příkaz na úhradu vložného s těmito údaji: 

počet osob celkem Kč variabilní konstantní specifický 

Zaplaceno za osoby: 
(Jméno a příjmení) 

V _____________ dne ___________ 

19-3322370227/0100

podpis a razítko 

4408003 0308 

na vrub účtu 

ve prospěch účtu číslo 

IČO: 
 
DIČ: 

Organizace a její sídlo: 


