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 Profily řečníků 

 

Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 

Vedoucím Zastoupení Evropské komise v ČR je od 1. září 2010. Jan Michal pracuje v Evropské 

komisi od srpna 2009. Před nástupem do čela Zastoupení v ČR působil v Generálním sekretariátu 

EK jako poradce ředitele pro vztahy s Radou. Podílel se především na přípravě jednání Rady EU a 

Coreperu 1 a 2 a na starosti měl agendu akcí G8/G20. Do července 2009 pracoval na Ministerstvu 

zahraničních věcí ČR, naposledy jako ředitel odboru OSN (2007-09 a 2002-03) a jako zástupce 

stálého představitele ČR v NATO a ZEU (2003-07). Dříve působil též jako diplomat v Nizozemsku a 

při OSN v New Yorku. Vystudoval mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK (1996) a 

ekonomii na Vysoké škole ekonomické (1992).  

 

Karel Havlíček, předseda představenstva, Asociace malých a 

středních podniků a živnostníků ČR 

Vystudoval stavební fakultu na ČVUT, v roce 1998 obhájil titul MBA na PI BS při Manchester 

Metropolitan University a v roce 2004 potom titul Ph. D. na VŠE, kde se v roce 2013 i úspěšně 

habilitoval. V roce 1990 založil firmu ElCom, kterou o 10 let později přiřadil do průmyslové skupiny 

malých a středních firem SIN DAT, kde v letech 2001 až 2007 působil nejdříve jako ředitel obchodu, 

od 2007 je v této společnosti generálním ředitelem a spolumajitelem. Dlouhodobě spolupracuje s 

největší tuzemskou soukromou ekonomickou univerzitou, na Vysoké škole finanční a správní 

zastává pozici děkana Fakulty ekonomických studií. V 90. letech spoluzaložil Asociaci malých a 

středních podniků, řadu let byl jejím místopředsedou a od roku 2010 je jejím předsedou. Je aktivní v 

mnoha tuzemských i zahraničních výborech, s vládními i evropskými činiteli trvale spolupracuje v 

oblasti hospodářské politiky zaměřené na malý a střední byznys.  

 

Vilém Semerák, ekonom CERGE-EI 

Po studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze, London School of Economics and Political Science 

a Karlově univerzitě (IES a CERGE-EI) získal v roce 2003 titul Ph.D. na VŠE. Vyučuje na Karlově 

univerzitě a pražské pobočce New York University,  působí také jako výzkumník v rámci CERGE-EI 

a myšlenkového centra IDEA. Specializuje se na problematiku zahraničního obchodu, ekonomické 

transformace a zejména na vývoj čínské ekonomiky; opakovaně působil v Číně (Shandong 

Economic University, East China Normal University). 
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Partneři debaty:  Mediální partneři debaty: 

 

Miroslav Zámečník, poradce prezidenta HK ČR  

V roce 1984 vystudoval VŠE v Praze. Později se věnoval studiu na Georgetown University ve 

Washingtonu, obor zahraniční vztahy. Od roku 2001 působí jako konzultant v oblasti finanční 

restrukturalizace a reorganizace insolventních podniků, firemních fúzi a akvizic. V roce 2009 byl 

členem a později předsedou dozorčí rady Českých aerolinií. Jako člen Národní ekonomické rady 

vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Druhým oborem jeho specializace je 

problematika zdravotních systémů, financování a ekonomiky zdravotnictví. Těmto tématům se 

věnuje také jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů a přednáší v ČR i zahraničí. 

V minulosti byl například vedoucím Centra pro ekonomickou analýzu v kanceláři prezidenta Václava 

Havla, vyjednávačem Středoevropské zóny volného obchodu, zástupcem ČR ve Světové bance 

a náměstkem ředitele Konsolidační banky. 

 

Helena Horská, ředitelka ekonomického výzkumu, Reiffeisenbank 

Helena Horská absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a postgraduální program na 

Institutu světové ekonomiky v Kielu. Titul doktorka ekonomie získala na Vysoké škole ekonomické v 

roce 2004. V roce 2001 získala titul "Mladý ekonom roku" udělovaný Českou společností 

ekonomickou. Od roku 2001 pracovala jako analytik finančních trhů. V červnu 2013 se stala hlavní 

ekonomkou Raiffeisenbank.  

 

Alena Mastantuono, ředitelka, CEBRE 

Vystudovala Filozofickou fakultu na Palackého universitě a Ekonomicko-správní fakultu na 

Masarykově universitě a strávila několik měsíců na universitách v Lille a Rennes. Diplomovou práci 

o důchodové reformě psala ve výzkumném ústavu makroekonomických studií a mezinárodních 

financí v Nice. Absolvovala stáž na Generálním ředitelství Lidské zdroje v Evropské komisi. 

Působila na Ministerstvu financí ČR, kde se věnovala přípravám ČR na předsednictví v Radě EU. 

Pravidelně publikuje o různých aspektech EU a přednáší na Vysoké škole finanční a správní v 

Praze. Alena na CEBRE působí od října 2007, nejprve ve funkci zástupkyně ředitele, od půlky února 

2012 ve funkci ředitelky. 


