
                                                             

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

dovolujeme si Vás pozvat na 11. ročník mezinárodní vědecké konference 

 

Olomoucké debaty mladých právníků 2017 
 

pořádané Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci 

pod záštitou děkanky JUDr. Zdenky Papouškové, Ph.D. 

 

 

v hotelu Akademie v Hrubé Vodě u Olomouce. 
 

 

Téma  11. ročníku: 

 

Právo jako diskurz 
 

 

Datum konání konference: 22. – 24. 9. 2017 

 

 
 

  



                                                             

   

Elektronickou přihlášku, která je k dispozici na http://odmp.upol.cz (lišta Přihláška), 

odešlete nejpozději do 21. 8. 2017. ODMP se každý rok těší hojné účasti, proto máte-li zájem 

zúčastnit se 11. ročníku, neváhejte a přihlaste se včas. Dovolujeme si vás upozornit,  

že v případě většího počtu zájemců bude rozhodovat čas přijetí kompletní přihlášky  

a uhrazení konferenčního poplatku. Kompletní přihláškou je taková přihláška, ve které jsou 

uvedeny veškeré požadované údaje, tedy i název příspěvku a anotace. Podání neúplné 

přihlášky bude považováno za nepřihlášení se na konferenci a takový účastník nebude 

vyzýván k doplnění přihlášky.  

 

Konferenční poplatek činí 1.500,- Kč nebo 60,- EURO (v ceně konferenčního poplatku 

NENÍ zahrnuto ubytování a stravování s výjimkou sobotního společenského rautu). 

Konferenční poplatek je nutné uhradit bankovním převodem na jeden z níže uvedených účtů 

(jeden pro platby v Kč, jeden pro platby v EURech). Hotovostní platby již nepřijímáme. 

Platbu je nutné provést do 21. 8. 2017. Jednou uhrazené poplatky nevracíme. Pokud 

chcete, aby Vám byla vystavena faktura na vysílající organizaci, prosíme, abyste  

do přihlášky dopsali také její IČ a DIČ. Každý účastník na místě konání konference obdrží 

potvrzení o provedené platbě a potvrzení o účasti na konferenci. 

 

KORUNOVÝ ÚČET 

č. účtu: 19-1096330227/0100 – KB, a.s. 

variabilní symbol: 997100161 

 

EUROVÝ ÚČET 

č. účtu: 43-3855090287/0100 - KB, a.s. 

IBAN: CZ9801000000433855090287 

SWIT kód: KOMBCZPPxxx 

variabilní symbol: 997100161 

 

Fakturační údaje fakulty: 

Právnická fakulta UP Olomouc 

tř. 17. listopadu 8 

771 11 Olomouc 

IČ: 61989592 

DIČ: CZ61989592 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V souvislosti s 11. ročníkem konference jsme pro Vás opět připravili bohatý program. Kromě 

odborných příspěvků a diskuzí bude možno se zúčastnit sobotního výletu do Olomouce,  

kde nás čeká projížďka městem historickou tramvají s výkladem o historii  

a zajímavostech města. Platba za projížďku historickou tramvají není součástí konferenčního 

poplatku, od zájemců o účast bude vybírán příspěvek 100,- Kč.  

 

Výstupem konference bude společný sborník ve formátu e-knihy. Pokyny pro zpracování 

příspěvků naleznete na http://odmp.upol.cz v záložce ODMP 2017 – Pokyny pro zpracování 

příspěvku a recenzního posudku. Příspěvek společně s recenzí Vašeho školitele nebo jiného 

odborníka odešlete na emailovou adresu olomouckedebaty@upol.cz nejpozději  

do 2. 10. 2017. Recenze musí obsahovat závěr, zda je příspěvek doporučován k publikaci, 

doporučován k publikaci po přepracování, nebo není doporučován k publikaci. Pokud 

http://odmp.upol.cz/
http://odmp.upol.cz/
mailto:olomouckedebaty@upol.cz


                                                             

   

příspěvek nebude dodán v podobě dle výše uvedených pokynů, bude účastník vyzván, aby 

příspěvek opravil nebo doplnil, neučiní-li tak v době stanovené organizačním týmem, nebude 

jeho příspěvek vybrán k publikaci. Příspěvky odevzdané po výše uvedeném termínu nebudou 

akceptovány k publikaci. 

 

Další informace o konferenci jsou dostupné na oficiální internetové adrese 

http://odmp.upol.cz 

 

 

Na Vaši účast se těší organizační tým konference: 

 

JUDr. Hana Vičarová Hefnerová   hana.vicarovahefnerova@upol.cz 

Mgr. Sabina Čamdžićová    sabina.camdzicova01@upol.cz  
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