Velvyslanectví České republiky v Rakousku a Hospodářská komora Rakouska
Vás srdečně zvou na

první společné setkání
českých a rakouských firem ve Vídni
s ekonomem

Tomášem Sedláčkem
pátek, 9. března, 2012
15:00 – 17:00
Velvyslanectví České republiky
Penzingerstrasse 11-13
1140 Vídeň

Rakousko patří mezi jednoho z nejvýznamnějších obchodních partnerů
České republiky. Rádi bychom Vám nabídli možnost setkat se jak s
rakouskými firmami tak i se zástupci českých firem, které již s Rakouskem
úspěšně obchodují. Hlavním hostem setkání bude český ekonom Tomáš
Sedláček.
Vyžijte této příležitosti navázat v příjemné atmosféře nové obchodní
kontakty.

Těšíme se na Vás !

Zahájení

Dr. Jan Koukal
Velvyslanec České republiky v Rakousku
Keynote Speaker

Tomáš Sedláček, PhD
ekonom
Do we really have a crisis?
The economy of good and evil - what lies beneath

Tomáš Sedláček (geb. 1977)
Vystudoval teoretickou ekonomii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy,
kde obdržel titul PhDr. a vyznamenání děkana. Zde přednáší filosofii, ekonomii a
dějiny ekonomických teorií. Za diplomovou práci o etice a ekonomii získal
Hlávkovu cenu.
Je stipendistou Yale University, která ho v roce 2006 ve svém Yale Economic
Review zařadila mezi pětici mladých perspektivních ekonomů (Young Guns: 5 Hot
Minds in Economics).
V letech 2001 až 2003 pracoval jako ekonomický poradce Václava Havla. V roce
2004 přijal post expertního poradce ministra financí, kde se věnoval reformám a
snižování schodku veřejných rozpočtu. Založil Ekonomický klub, je členem
programového výboru nadace Fórum 2000 a členem poradních či dozorčích rad
mnoha dalších neziskových organizací. V současné době pracuje jako hlavní
makroekonomický stratég ČSOB.
V lednu 2009 se stal členem Národní ekonomické rady vlády (NERV), poradního
orgánu premiéra sestávajícího z deseti vybraných ekonomů, kteří pro vládu
připravují protikrizová opatření.

Po prezentaci Vás zveme na malé pohoštění, kde budete mít možnost
pokračovat v diskusi s přednášejícím i dalšími účastníky setkání.

Přihláška
první společné setkání
českých a rakouských firem
ve Vídni
9.3. 2012, 15:00-17:00
Velvyslanectví České republiky, Penzingerstrasse 11-13, 1140 Vídeň

Ano, mám zájem se setkání účastnit

Jméno:..........................................................................................................................
Firma:...........................................................................................................................
Adresa:........................................................................................................................
Telefon:........................................................................................................................
E-Mail:..........................................................................................................................

Přihlášky prosím posílejte nejpozději do 6. března 2012
faxem: +4318942846
Emailem: commerce_vienna@mzv.cz

Velvyslanectví České republiky
Obchodně-ekonomický úsek
Penzingerstrasse 11-13, 1140 Vídeň
U-Bahn: U4 – stanice Schönbrunn nebo Hietzing
S-Bahn: 58, 52, 60,10 – zast. Penzingerstrasse

