
Vážený pane kolego/Vážená paní kolegyně,

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na organizační tým konference:
 JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D.: ondrasmid@seznam.cz, ondrej.smid@upol.cz,
 Mgr. Jitka Jordánová: jordanova.jitka@seznam.cz 

V Olomouci dne 25. 11. 2013

Na setkání se těší Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
vedoucí katedry 

přijměte prosím srdečné pozvání na IV. ročník mezinárodní vědecké 
konference, kterou Katedra občanského práva a pracovního práva Právnické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci pořádá dne 12. 2. 2014 v prostorách Právnické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci pod záštitou děkanky právnické fakulty prof. JUDr. 
Milany Hrušákové, CSc. 

Hlavním tématem tohoto ročníku konference bude „Majetková a nemajetková 
újma“, „Zastoupení účastníků řízení“ a „Rodičovská odpovědnost“. Dopolední program 
konference otevře plenární zasedání, v němž vystoupí významní odborníci zabývající 
se problematikou soukromého práva. V odpoledních hodinách budou probíhat 
jednání v tematicky zaměřených sekcích.

Jako tradičně jsou hlavními cíli konference především setkání mladých 
vědeckých pracovníků z tuzemských a zahraničních právnických fakult, zejména 
studentů doktorských studijních programů zaměřených na soukromé právo, a dále 
odborná diskuze na zvolená témata v rámci jednotlivých sekcí konference.

Vaše účast, stejně jako účast Vašich kolegů na konferenci bude srdečně 
vítána. Příspěvky z konference, které budou úspěšné v recenzním řízení, budou 
publikovány v recenzovaném periodiku - Acta Iuridica Olomucensia (AIO).

Přihlášky na konferenci je nutné doručit elektronicky na e-mail 
„ondrasmid@seznam.cz“ nejpozději do 2. 2. 2014. V případě velkého počtu 
přihlášených účastníků si pořadatelé vyhrazují právo vybrat k ústní prezentaci jen 
některé příspěvky. Příspěvky je nutné zaslat elektronicky na výše uvedenou e-mailovou 
adresu nejpozději do 17. 2. 2014.

Konferenční poplatek je stanoven ve výši 500,- Kč (20 EUR). Platby v CZK zašlete 
na účet č. 19-1096330227/0100, VS 997100094. Platby v EUR zašlete na účet č. 
43-3855090287/0100, VS 997100094; název banky: KB; pobočka: Olomouc, tř. Svobody 
14, 772 14 Olomouc, CZ; SWIT kód: KOMBCZPPxxx; IBAN: CZ9801000000433855090287.
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