
Právo jako důležitý lokální faktor v

Význam v České republice a v Německu

Globální hospodářská soutěž je také soutěží právních řádů. 
Právo zajišťuje stabilitu a je centrálním hospodářským faktorem.

Kdy: čtvrtek, 18. dubna 2013 v 18.00 hodin

Kde: Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze 
Vlašská 19, 118 01 Praha 1 

17:45 hod. registrace účastníků

18:00 hod. Zahájení a úvodní slovo
Dr. Ingo VON VOSS, vyslanec 
Německo v Praze
Franz Peter ALTEMEIER, advokát, jednatel spolku německých advokátů (DAV), 
vedoucí oddělení mezinárodních vztahů, Berlín 
Dr. Ernst GIESE, advokát, předseda DAV
střední a východní Evropě, Praha 

18:15 hod. „Law – Made in Germany“
Prof. Dr. Hanns-Christian SALGER, LL.M., advokát, člen řídícího výboru konsorcia pro 
mezinárodní právní styk DAV, Frankfurt nad Mohanem

18:30 hod. Rozhodčí řízení v
Jens BREDOW, advok
(DIS), Kolín nad Rýnem

18:45 hod. Rekodifikace práva v České republice
Prof. Dr. Aleš GERLOCH, děkan právnické fakulty Karlovy univerzity, Praha

19:00 hod. Právní jistota v České republice
Lucie VORLÍČKOVÁ
průmyslové komory, Praha 

19:15 hod. Pódiová debata
moderátor: Dr. Ernst GIESE, advokát, předseda DAV
advokacie ve střední a východní Evropě, Praha 

19:45 hod. recepce

21:00 hod. konec semináře

Seminář bude simultánně tlumočen do českého a německého jazyka. 

Seminář se koná ve spolupráci s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo, Česko
průmyslovou komorou, DAV-Sdružením příznivců nezávis
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Zahájení a úvodní slovo
Dr. Ingo VON VOSS, vyslanec a zároveň zástupce velvyslance Spolkové republiky 
Německo v Praze
Franz Peter ALTEMEIER, advokát, jednatel spolku německých advokátů (DAV), 
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Made in Germany“
Christian SALGER, LL.M., advokát, člen řídícího výboru konsorcia pro 

mezinárodní právní styk DAV, Frankfurt nad Mohanem

Rozhodčí řízení v Německu
Jens BREDOW, advokát, generální tajemník Německé instituce pro rozhodčí řízení 
(DIS), Kolín nad Rýnem

Rekodifikace práva v České republice
Prof. Dr. Aleš GERLOCH, děkan právnické fakulty Karlovy univerzity, Praha
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