
Kalkulace nákladù souvisejících s konferencí konanou ve dnech 23.10.2007 a� 
24.10.2007 s názvem �Ekonomické aspekty procesù v ozbrojených silách�. 
 
Vá�ený úèastníku konference, 
 
Vzhledem ke skuteènosti, �e pøi konání konference není vybírán úèastnický poplatek, 
a �e existuje stávající systém hospodaøení se zdroji v rámci Univerzity obrany, je 
nezbytné vzít na vìdomí náklady, které s Va�í úèastí na konferenci souvisí.   
 
Náklady na ubytování a stravování si hradí ka�dý úèastník z vlastních 

zdrojù.  
V pozvánce uvedený organizaèní výbor konference zabezpeèí na základì údajù 

uvedených v pøihlá�ce na konferenci mo�nost ubytování (dle po�adavku) a stravování 

(obìd 23.10.2007 a 24.10.2007).  
Pro zahranièní úèastníky je zabezpeèováno strava v rozsahu snídanì-obìd-veèeøe vèetnì 

ubytování v�dy podle upøesnìní rozsahu pobytu. 
 
Pøi pøíle�itosti konání konference jsou poøádány související akce, které mohou pøispìt 

k zdárnému prùbìhu konference a zejména mohou poslou�it k vzájemnému poznání 

úèastníkù konference. Jedná se o Spoleèenský veèer dne 23.10. 2007 od 17,00 hod. dle 
ní�e uvedené informace a poznávací výletù � okruh è.1 a è.2 pro den 24.10.2007 od 
14,00 hod., opìt podle ní�e uvedené informace. 
 
Souhrnná informace o jednotlivých druzích nákladù pro úèastníky 

konference. Ve�keré dále uvedené ceny v Kè jsou vèetnì DPH. 
 

1. Ubytování: 

Domácí a zahranièní úèastníci: 
 ubytovna Tuèkova 1 lù�ko/noc 87,50 Kè, (1� = 27,60 Kè) tj. 3,20�, 
 ubytovna Dobrovského (omezený poèet) 1 lù�ko/noc 165,- Kè, (1� = 27,60 Kè) 

tj. 6,00�. 
 

2. Stravování: 

a) Domácí úèastníci: 
 1x obìd 74,-Kè/osoba. 

 
b) Zahranièní úèastníci:  

 snídanì 71,- Kè/ osoba, (1� = 27,60 Kè) tj. 2,60�/osoba, 
 obìd 74,- Kè /osoba, (1� = 27,60 Kè) tj. 2,70�/osoba, 
 veèeøe 56,- Kè /osoba, (1� = 27,60 Kè) tj. 2,10�/osoba. 

  
3. Spoleèenský veèer 

a) Program: 

Prùbìh spoleèenského veèera je naplánován ve vinném sklepì �U JEÒOURA� (viz 

www.ujenoura.cz) dle následujícího èasového programu: 
 17,00 hod. odjezd z Brna, místo Hrnèíøská ul. vedle budovy Kounicova 

65 (Rohlík).  
 18,00 hod. pøíjezd vinný sklep � Pru�ánky - Nechory. 
 18,10 hod. � 22,00 hod. (23,00 hod.) Spoleèenský veèer � volná zábava 

s poho�tìním viz poho�tìní è.1,  
 pøedpokládaný odjezd do Brna ve 22,10 hod. (23,10 hod.), 
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 pøíjezd do Brna asi v 23,00 � 23,15 hod. (24,00-24,15 hod.), místo 

Hrnèíøská ul. vedle budovy Kounicova 65 (Rohlík). 
 
b) Doprava na místo konání spoleèenského veèera a zpìt je zabezpeèena autobusem 
(miniautobusem). 
c) Poho�tìní � objednáno podle poètu úèastníkù. Na www.ujenoura.cz oznaèeno è. 1 

(Nechorské): 
 Nechorský gulá�, knedlík, 
 degustace láhvových vín s výkladem, 
 slané chu�ovky, 
 zabíjaèková specialita, 
 oblo�ené studené mísy, 
 po dobu pobytu v zaøízení volná konzumace - sudové víno, pivo, limo, 

káva. 
 

d) Náklady související se spoleèenským veèerem - poho�tìním hrazeným ka�dým 

z úèastníkù jsou ve vý�i ceny poho�tìní celkem 402,- Kè/osoba, (pøi 1� = 27,60 Kè) 

tj. 14,60 �/osoba.  
Ka�dý úèastník, který si objednal úèast na Spoleèenském veèeru obdr�í doklad proti 
zaplacení èástky 402,- Kè dne 23.10.2007 pøi prezenci na konferenci (mezi 9,00-9,30 
hod.) jako vstupenku na tuto akci. 
e) Úèast na spoleèenském veèeru je nezbytné závaznì si objednat 

v souvislosti se zasláním pøihlá�ky na konferenci a to nejpozdìji  

do 10.10. 2007.  
Pozdìj�í pøijetí objednávky k úèasti na spoleèenském veèeru bude realizováno pouze za 

pøedpokladu volných míst.  
 

4. Poznávací výlet okruh è.1. � pro zahranièní úèastníky 

Jedná se o organizovanou prohlídku hradu �pilberk s anglicky mluvícím prùvodcem dle 

organizaèních pokynù, které budou pøedány pøihlá�eným úèastníkùm dne 23.10.2007 

pøi prezenci na konferenci (mezi 9,00-9,30hod.). Pøihlá�ku na poznávací výlet lze podat 

dne 23.10.2007 u prezence konference. 
Cena poznávacího okruhu je pøedpokládána ve vý�i vstupného 100,- Kè/osoba tj. cca 

3,70 �/osoba, èástka bude vybírána pøed odjezdem na poznávací okruh. Pøedpokládaný 

odjezd ve 14,00 hod. dne 24.10.2007. Návrat je pøedpokládán do 18,00 hod. dne 

24.10.2007.  
 

5. Poznávací výlet okruh è.2 �pro domácí úèastníky 

Jedná se o organizovanou prohlídku hradu �pilberk s èesky mluvícím prùvodcem dle 

organizaèních pokynù, které budou pøedány pøihlá�eným úèastníkùm dne 23.10.2007 

pøi prezenci na konferenci (mezi 9,00-9,30hod.). Pøihlá�ku na poznávací výlet lze podat 
dne 23.10.2007 u prezence konference. 
Cena poznávacího okruhu je pøedpokládána ve vý�i vstupného 100,- Kè/osoba tj. cca 

3,70 �/osoba, èástka bude vybírána pøed odjezdem na poznávací okruh. Pøedpokládaný 

odjezd ve 14,00 hod. dne 24.10.2007. Návrat je pøedpokládán do 18,00 hod. dne 

24.10.2007.  
 
 
 
V Brnì dne 10.9.2007                                                  Organizaèní výbor konference 
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