
                              

Two weeks before the elections for the European Parliament, we have the distinct pleasure of inviting you to 
an economic debate with two candidates from major Czech political parties.  
 
DEBATE LUNCHEON WITH Luděk NIEDERMAYER and Pavel TELIČKA  
Monday 12th May 2014 at 12:30 p.m., Restaurant Mlýnec, Novotného lávka 199/9, Prague 
 
Luděk Niedermayer: Former Vice-Governor of the Czech National Bank; mathematician; economist; former 
adviser for Deloitte; and TOP09 candidate for the EU Parliament. 
 
Pavel Telička: Chief negotiator during the Czech mission for EU accession; Czech Ambassador to the EU and EU 
Commissioner; partner in a consulting firm for EU Affairs; and ANO candidate for the EU Parliament. 
 
Questions: 
How should financial institutions be regulated in the future?  
Is tax harmonization a job for European institutions? What is the future of the free movement of workers on 
the EU market?  
What do the speakers think about environmental policy, especially in relation to energy policy?  
The security policy attitude of the EU; is it adequate for the current situation in the Ukraine?  
How should be developed inter-nation relations in the EU and towards the United States in relation to the 
Transatlantic Trade and Investment Partnership?  (TTIP). 
 
The debate will be moderated by Jan Klesla, Staff Writer at Hospodářské noviny, expert on law and European 
policy.  
The debate will be conducted in English only.  
The entrance fee is CZK 1000 + VAT per person for members and CZK 2000 + VAT for non-members.  
An invoice will be sent to you after the event. In case of cancellation, please inform us before 7

th
 of May the 

event at the latest, otherwise we will have to invoice you for the whole entrance fee.  
For more information, please contact Lucie Zralá zrala@ccft-fcok.cz, 224 833 090. 
 
Je nám potěšením Vás dva týdny před volbami do Evropského parlamentu pozvat na ekonomickou debatu 
s dvěma kandidáty hlavních českých politických stran. 
 
DEBATNÍ OBĚD S Luďkem NIEDERMAYEREM a Pavlem TELIČKOU  
Pondělí 12. 5, 2014 v 12:30, Restaurant Mlýnec, Novotného lávka 199/9, Praha 
 
Luděk Niedermayer: bývalý viceguvernér České národní banky, matematik, ekonom, bývalý poradce pro 
Deloitte a kandidát TOP09 do Evropského parlamentu. 
 
Pavel Telička: hlavní vyjednavač pro vstup ČR do EU, český velvyslanec v EU a evropský komisař, partner 
v konzultantské firmě zaměřené na problematiku EU a kandidát za stranu ANO do Evropského parlamentu. 
 
Otázky: 
Jak by v budoucnosti měly být regulovány finanční instituce?  
Mají daňovou harmonizaci řešit evropské instituce? Jaká je budoucnost volného pohybu pracovní síly na trhu 
EU?  
Co si řečníci myslí o environmentální politice, hlavně v souvislosti s politikou energetickou?  
Je bezpečnostní politika EU adekvátní vzhledem k současné situaci na Ukrajině?  
Jak by měly být rozvíjeny mezinárodní vztahy v rámci EU a vzhledem ke Spojeným státům v souvislosti s 
Transatlantickým obchodním a investičním partnerstvím?  (TTIP) 
 
Debatu bude moderovat Jan Klesla, redaktor Hospodářských novin, expert na právo a evropskou politiku.  
Debata bude vedena pouze v angličtině.  
Účastnický poplatek je 1000 Kč + DPH za osobu pro členy a 2000 Kč + DPH pro nečleny.  
Fakturu Vám zašleme po konání akce. Zrušení přihlášení je možné do 7. 5. 2014. V opačném případě Vám 
budeme fakturovat poplatek v plné výši.  
Pro více informací a přihlášení kontaktujte Lucii Zralou zrala@ccft-fcok.cz, 224 833 090. 


