DÉJEUNER-DÉBAT avec
Monsieur Robert PELIKÁN
Ministre de la Justice
Mardi 10 mai 2016 à 12h
Hotel Jalta, Václavské náměstí 45, salle de congrès Mucha
M. Robert Pelikán (1979) est issu d'une famille de juristes. Diplômé de la Faculté de droit de l’Université Charles
à Prague, il a commencé sa carrière au sein du cabinet d’avocats Císař, Češka, Smutný, puis du cabinet anglais
Linklaters. En 2009, il a cofondé le cabinet d’avocats Vrána & Pelikán. Après son entrée dans la fonction publique
en 2014, il a suspendu son activité d‘avocat. Sous la bannière du parti ANO 2011, après un passage comme
directeur juridique du Ministère des Finances, il accède en mars 2015 à la fonction, suprême pour un juriste, de
Ministre de la Justice.
Quelles sont les particularités, les défis et les enjeux de ce nouveau métier, au spectre si varié, les tribunaux, le
milieu pénitentiaire, la politique pénale, la lutte contre la corruption, les formes nouvelles de criminalité, la
coopération internationale, mais aussi les aspects quotidiens de la vie civile et commerciale, la sécurité juridique,
les récentes réformes législatives ? La balance est-elle toujours le meilleur symbole ?
Robert Pelikán nous fera part de son expérience, dans un débat qui sera animé par François Veit (avocat – PRK
Partners).
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: Robert PELIKÁN
Ministr spravedlnosti
Úterý 10. května 2016 ve 12h
Hotel Jalta, Václavské náměstí 45, sál Mucha
Robert Pelikán (1979) pochází z právnické rodiny. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze,
profesní kariéru zahájil v advokátní kanceláři Císař, Češka, Smutný, následně pracoval pro anglickou právní
kancelář Linklaters. V roce 2009 spoluzaložil advokátní kancelář Vrána & Pelikán. Po vstupu do veřejné správy v
roce 2014 výkon advokacie pozastavil. Poté co krátce působil jako ředitel právní sekce Ministerstva financí ČR,
byl v březnu 2015 pověřen nejvyšší funkcí, o niž může právník usilovat, a stal se ministrem spravedlnosti, kde
dnes působí za hnutí ANO 2011.
V čem je toto nové zaměstnání zvláštní, jaké jsou jeho výzvy a co od člověka vyžaduje práce zahrnující tak
rozmanité spektrum jako jsou soudy, vězeňské prostředí, trestněprávní politika, boj proti korupci, nové formy
kriminality, mezinárodní spolupráce, ale i každodenní aspekty občanského a obchodního soužití, právní jistoty,
nedávné legislativní reformy? Jsou váhy stále nejlepším symbolem pro spravedlnost?
Pan Robert Pelikán se s námi podělí o své zkušenosti v debatě, kterou bude moderovat François Veit (advokát –
PRK Partners).
Simultánní překlad je zajištěn. Poplatek činí 1 200 Kč za osobu pro členy a 2 000 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.

