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Čl. I
Preambule

Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů Aca-
demia Film Olomouc (dále jen „AFO“ nebo „festival“) je 
tuzemským festivalem populárně-vědeckého filmů s tra-
dicí od roku 1966 vytvářenou při Univerzitě Palackého 
v Olomouci (dále jen „UP“). Současnou funkcí festivalu je 
mapovat světové dění na poli populárně-vědecké audio-
vize, přispívat k veřejné komunikaci vědy a sehrávat roli 
prestižní kulturní akce nejen v rámci regionu.

Čl. II
Cíl a účel AFO

1.  Hlavním cílem a účelem AFO je zprostředkovat pře-
hled o aktuální produkci a trendech v oblasti populár-
ně-vědeckého filmu a komunikaci vědy pomocí dalších 
audiovizuálních médií. 

2.  Program festivalu tvoří zejména:
a)  projekce soutěžních filmů,
b)  projekce nesoutěžních filmů,
c)  aktivity realizované v rámci industry sekce (určené 

pro filmové profesionály a popularizátory vědy),
d)  festivalová videotéka DOC.Port,
e)  odborné a tvůrčí semináře,
f)  další doprovodný program

3.  Do soutěží mohou být přihlášena audiovizuální díla 
(dále jen „filmy“), přičemž podmínky jsou uvedeny 
v aktuálním formuláři Podmínky přihlášení filmu, kte-
rý každoročně schvaluje Programová rada AFO. For-
mulář je zveřejněn na webových stránkách festivalu 
AFO www.afo.cz. 

Čl. III
Termín vyhlášení a konání AFO

1.  Vyhlašovatelem a organizátorem AFO je Univerzita Pa-
lackého v Olomouci.

2.  Pro uspořádání jednotlivých ročníků AFO UP uzavírá 
smlouvy se třetími osobami. 

3.  UP vyhlašuje termín konání AFO vždy v kalendářním 
roce předcházejícím rok jeho konání, a to nejpozději 
do 31. 12. 

4.  Hlavním místem konání AFO je Olomouc. Další do-
provodné aktivity AFO probíhají celoročně a mohou 
probíhat na celém území České republiky, jakož i v za-
hraničí. 

Statut 
Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů 

Academia Film Olomouc

Čl. IV
Orgány AFO

1.  Prezidentem AFO (dále jen „prezident“) je rektor UP.
2.  Prezident jmenuje a odvolává ředitele AFO (dále jen 

„ředitel“).  Ředitel je jmenován na období celého kalen-
dářního roku, v němž příslušný ročník AFO probíhá, 
může však být jmenován i na období delší. Ředitel zod-
povídá za svoji činnost prezidentovi.

3.  Ředitel jmenuje na návrh Programové rady AFO po-
roty soutěží uvedených v Podmínkách přihlášení filmu 
(ve smyslu Čl. II, odstavce 3 tohoto statutu). Každá fa-
kulta UP může nominovat svého zástupce do Student-
ské poroty AFO. 

4.  Výkonným orgánem AFO je organizační tým sestavo-
vaný a vedený ředitelem. 

5.  Ředitel z hlediska organizačního a ekonomického ze-
jména zajišťuje:
a)  sestavení Organizačního řádu AFO, který má cha-

rakter vnitřní normy UP, 
b)  sestavení organizačního týmu na základě Organi-

začního řádu, 
c)  přípravu a průběh AFO, 
d)  činnost organizačního týmu,
e)  informuje prezidenta o všech skutečnostech, které 

by mohly nepříznivě ovlivnit organizaci a průběh 
AFO,

f)  odpovídá za sestavení a dodržení rozpočtu AFO,
g)  fundraisingové aktivity a sestavení rozpočtu, dále 

zodpovídá za řádné hospodaření se získanými fi-
nančními prostředky a jejich vyúčtování,

6.  Další pravomoci a odpovědnost ředitele prezident blíže 
vymezí ve jmenovacím dekretu a v pracovní smlouvě či 
v dohodě o změně pracovní smlouvy ve smyslu odst. 1 
tohoto článku. 

7.  Prezident je oprávněn v případě potřeby písemně po-
věřit jinou osobu s pracovním zařazením přímo sou-
visejícím s organizací AFO k výkonu svých pravomocí 
v rozsahu vymezeném zmocněním. 

8.  Další individuální orgány jsou podle potřeby přísluš-
ného ročníku AFO ustanoveny organizačním řádem, 
v němž je mimo jiné vymezeno jejich řízení, oprávnění 
a povinnosti jejich členů, přičemž organizační řád musí 
být vydán vždy nejpozději do 31. 10. kalendářního roku 
předcházejícího roku konání příslušného ročníku AFO, 
pro který mají být příslušné změny ve struktuře orga-
nizačního týmu AFO a v činnostech jeho členů nabýt 
účinnosti.
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Čl. V
Uzavírání smluv a dohod se třetími osobami

1.  Veškeré smlouvy a dohody související s AFO uzavírá 
se třetími osobami prezident festivalu na návrh ředi-
tele. Prezident rovněž podepisuje žádosti o poskytnutí 
finančních prostředků od třetích osob za účelem pod-
pory organizace AFO.

2.  K úkonům uvedeným v odstavci 1 může prezident pí-
semně pověřit jiného zaměstnance UP.

Čl. VI
Poroty a ceny AFO

1.  Poroty jednotlivých soutěží a statutární ceny jsou urče-
ny v Podmínkách přihlášení filmu aktuálního ročníku 
AFO.

2.  Prezident a ředitel festivalu mohou udělit nestatutární 
ceny festivalu AFO. 

Čl. VII
Závěrečná ustanovení

1.  Touto hlavní normou se ruší hlavní norma UP č. B1-
08/2-HN Statut mezinárodního festivalu Academia 
film Olomouc ze dne 7. října 2008. 

2.  Tato hlavní norma nabývá platnosti dnem jejího pod-
pisu rektorem UP a účinnosti dnem jejího zveřejnění 
na úřední desce UP, tj. druhým dnem od nabytí plat-
nosti.

V Olomouci dne 13. prosince 2013

                                                                                                                           Prof. RNDr., Miroslav Mašláň, CSc., v. r.
                                 rektor UP


