DÉJEUNER-DÉBAT avec
M. Petr Nečas
Premier ministre du gouvernement de la République tchèque
Mardi 23 novembre 2010 à 12h45
Restaurant Mlýnec, Novotného lávka 9, Praha 1
Diplômé de la Faculté de Sciences Naturelles de l’Université à Brno, docteur en physique, Petr Nečas a
exercé les fonctions de vice-ministre de la Défense puis quatre ans plus tard, a été nommé vice-président
de l’ODS. Ministre du Travail et des Affaires sociales en 2006 et vice-premier ministre, Petr Nečas est
devenu après la chute du gouvernement Topolánek leader de la liste de l’ODS pour les législatives de
2010. Il a été nommé premier ministre le 28 juin 2010.
Le gouvernement de Petr Nečas a obtenu un mandat fort de la part des électeurs pour réaliser des
réformes structurelles très attendues. Dans quel délai va t-il les proposer ? La lutte anti-corruption est-elle
une priorité ? Quelles sont les intentions du gouvernement dans le processus d’intégration européenne ?
Le Premier ministre est-il favorable à une adoption rapide de l’Euro ?
Le débat sera animé par François Veit.
Une traduction simultanée sera assurée. Le prix de la participation est fixé à 1200 CZK par personne pour les membres
et à 2000 CZK pour les non-membres.
Les droits d’entrée seront facturés après le déjeuner. En cas d´annulation, merci de nous contacter au plus tard deux
jours avant l´événement. Dans le cas contraire, nous serions obligés de facturer la réservation au tarif plein en vigueur.

DEBATNÍ OBĚD
náš host: Petr Nečas
Předseda vlády České republiky
úterý 23. listopadu 2010 ve 12:45
restaurace Mlýnec, Novotného lávka 9, Praha 1
Petr Nečas ukončil v roce 1988 studium fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity J.E. Purkyně v Brně,
tématem jeho doktorské práce byla plazmová fyzika. Členem ODS se stal v roce 1991 a o rok později
poslancem Parlamentu ČR za ODS, kde se zaměřoval na otázky NATO a obrany. V září 1995 byl
jmenován prvním náměstkem ministra obrany, o čtyři roky později byl zvolen místopředsedou ODS. V roce
2006 byl jmenován ministrem práce a sociálních věcí a místopředsedou vlády. Po odstoupení Mirka
Topolánka se stal volebním lídrem ODS ke sněmovním volbám v roce 2010. Do funkce premiéra jej
prezident jmenoval 28. června 2010.
Vláda Petra Nečase získala od voličů silný mandát k provedení zásadních reforem. Jaký bude jejich
harmonogram? Zůstane boj s korupcí pouhým předvolebním sloganem i pro současnou vládu, nebo je Petr
Nečas připraven podniknout razantnější kroky? Bude předseda vlády usilovat o větší či omezené zapojení
ČR do evropského integračního procesu a bude prosazovat rychlé přijetí eura v ČR?
Debatu bude moderovat François Veit.
Simultánní překlad je zajištěn. Poplatek činí 1 200,00 Kč pro členy a 2 000,00 Kč pro nečleny.
Úhradu účastnického poplatku Vám budeme fakturovat po konání debatního oběda. Zrušení přihlášek přijímáme do
dvou dnů před termínem konání akce, poté Vám budeme nuceni účtovat storno ve výši 100% účastnického poplatku.

