Vážená paní, vážený pane,
spolupracující advokátní kanceláře Ambruz
& Dark/Deloitte Legal si vás dovolují pozvat
na setkání partnerů a mediálních partnerů
ankety Zákon roku u příležitosti příprav
4. ročníku této ankety.

2012
ZÁKON ROKU
pro business

Kdy: pondělí 15. října 2012 – od 14:00 do 17:00
Kde: Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, 2. poschodí
Program:
1. Zhodnocení dosavadního vlivu Zákona roku na společenskou diskusi ke kvalitě legislativního prostředí
pro podnikatele v ČR
2. Brainstorming ke změnám v organizaci Zákona roku (např. rozšíření nominační fáze, rozšíření okruhu
partnerů a mediálních partnerů, diskuse nad podmínkami zapojení partnerů a mediálních partnerů)

Těšíme se na naše podnětné setkání!
Za pořadatele ankety:
Tomáš Babáček, advokát Ambruz & Dark/Deloitte Legal
David Pilař, marketingový manažer Ambruz & Dark/Deloitte Legal

Pozvaní účastníci:
Stávajíci partneři ankety:

Další pozvaní účastníci:

• Eva Usai Blumental, ředitelka Clients and Markets, Deloitte

• Michal Bobek, JinéPrávo.cz

• Pavlína Kalousová, členka Leadership týmu, Byznys pro společnost

• Lenka Bradáčová, prezidentka Unie státních zástupců

• Hannes Lachmann, vedoucí oddělení firemní komunikace
Česko-německá obchodní a průmyslová komora

• Petra Janíčková, výkonná ředitelka, Britská obchodní komora

• Lukáš Mikula, obchodní ředitel vydavatelství C.H. Beck

• František Korbel, náměstek ministra spravedlnosti ČR

• Luděk Niedermayer, ředitel Deloitte Advisory

• Petr Kučera, vedoucí ekonomické rubriky, Aktuálně.cz

• Eva Svobodová, generální ředitelka, Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ČR

• Jan Kysela, Právnická fakulta UK v Praze

• Jan Zikeš, tajemník Konfederace zaměstnaneckých
a průmyslových svazů ČR

• Michal Růžička, šéfredaktor, CSR Fórum

Stávajíci mediální partneři ankety:

• Jan Januš, šéfredaktor, Právní rádce

• Tomáš Lichovník, prezident Soudcovské Unie ČR
• Lucie Vrbová, manažerka komunikace, Americká obchodní komora
• Monika Zahálková, výkonná ředitelka, Czech Institute of Directors

• Martin Jašminský, zástupce šéfredaktora, Hospodářské noviny
• Jan Klesla, redaktor, Hospodářské noviny
• Aleš Vojíř, zástupce šéfredaktora, Ekonom
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