Fakulta právnická
Západočeské univerzity v Plzni
Katedra právních dějin

mezinárodní kolokvium
Kodifikační geneze soukromého práva
a její myšlenkové zázemí
International Colloquium
Genesis of the codification of private law
and its intellectual background

INFORMATION:
Důležité termíny / Important deadlines
• Registrace, zaslání abstraktu / Submission deadline for registration form and abstracts is – 30/11
2010 (A. Rundová, V. Knoll)
• Oznámení o přijetí abstraktu k přednesení nebo publikování / You will be notified about acceptance
or rejection with an email from the organising commitee – 10/12 2010
• Zaslání příspěvku / Final Paper Ssubmission deadline is – 01/03 2011 (A. Rundová, V. Knoll)
Důležité informace / Dates and Venue
Místo konání kolokvia / Location
Fakulta právnická Západočeské Univerzity v Plzni
Sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň
University of West Bohemia, Fakulty of Law
Sady Petatricatniku 14, 306 14 Plzen, Czech Republic
Jazyk kolokvia / Languages:
Čeština, English (akceptovány jsou rovněž příspěvky ve slovenštině)
Konferenční poplatek/ Participation Fee:
1.600,- CZK or 60,- EUR
Platby z ČR:
Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4811530257/0100, variabilní symbol: 324014
Platby ze zahraničí/Payments from Abroad:
Beneficiary: Zapadoceska univerzita v Plzni, Univerzitni 8, 306 14 Plzen, Czech
Variable Symbol: VS 324014

Bank transfer to:
Komercni banka (SWIFTaddressCOMBCZPPXXX)
Komercni banka, a.s.
Na Prikope 33/cp. 969
114 07 Praha 1, Czech Republic
Account Number for CZK: 4811530257/0100, IBAN CZ8101000000004811530257
Account Number for EUR: 4845500267/0100, IBAN CZ0401000000004845500267
Poplatek zahrnuje / Participation fee includes:
· potvrzení o účasti / Certificate for the participation
· vstup na kolokvium / admission to all sessions of the colloquium
· přednesení příspěvku (10 min prezentace, 5 min diskuse) / the oral presentation of a paper (10
minutes for presentation and 5 minutes for discussion)
· publikaci příspěvku ve sborníku Acta historico-iuridica Pilsnensia / publication of a paper meeting
the stated requirements, in the Acta historico-iuridica Pilsnensia
· a printed copy of the Colloquium Programm
· coffee breaks
· vstup na společenské akce / free participation in planned social events
Stručný program / Brief schedule:
12.-14. ledna 2011/January 12-14, 2011
12. 1. 2011 příjezd účastníků, zahájení - 19:00 zahájení, společenské setkání vedení FPR ZČU (číše
vína)/ Opening of the Colloquium; Reception
13. 1. 2011 registrace, hlavní jednací den, večerní společenský program - exkurze Pivovar Pilsner
Urquell, posezení na Spilce / Registration, Main Colloquium Day, Social Evening
14. 1. 2011 zhodnocení, závěry, zakončení / Conclusions, closing of the Colloquium
Detailní program bude zaslán všem přihlášeným účastníkům do 5. 1. 2011
Detailed program of the colloquium shall be fully finalized additionally at a later date.
Ubytování / Accommodation:
(není hrazeno, not incl.)
Please do reserve your own accommodation.
Centrum města, nedaleko právnické fakulty
hotel
hotel
hotel
hotel
hotel

Continental: http://www.hotelcontinental.cz/
Central: http://www.central-hotel.cz/cz/
Slovan: http://hotelslovan.pilsen.cz/
Rous: http://www.hotelrous.cz/
Marriott: http://www.marriott.com/hotels/travel/prgpz-courtyard-pilsen/

Informace o městě Plzeň najdete na adrese: www.plzen-city.eu
For more information about the city of Pilsen, please visit: www.plzen-city.eu
Těšíme se na setkání s Vámi
We look forward to welcoming you at our University, in our beautiful city of Pilsen.
JUDr. Alena Rundová, Ph.D., LL.M.
KPD FPR ZČU (rundova at kpd.zcu.cz)
JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
KPD FPR ZČU (vknol at kpd.zcu.cz)

