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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).  

 

Alexander Riedl, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah 

a technologie 

Alexander Riedl je zástupcem vedoucího oddělení "znalostní báze" na generálním ředitelství 

Evropské komise pro komunikační sítě, obsah a technologie. Jeden z jeho aktuálních projektů je 

Velká koalice pro digitální pracovní místa, iniciativa mnoha zúčastněných stran, která řeší nesoulad 

mezi nabídkou a poptávkou po kvalifikovaných pracovnících v digitální ekonomice. Ekonom, 

pracoval v soukromém sektoru (mediální a telekomunikační společnosti). Do Evropské komise 

nastoupil v roce 2004. Nejprve pracoval v oblasti dodržování pravidel hospodářské soutěže a 

vědeckého poradenství k tvorbě politiky. 

 

Svatoslav Novák, prezident ICT Unie 

Svatoslav Novák stojí v čele ICT Unie od jejího vzniku v lednu 2010. Předtím byl dlouholetým 

předsedou Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS). Promoval na VUT 

Brno, elektrotechnické fakultě. Od roku 1983 pracoval v technicko-provozních funkcích 

v telekomunikacích. V roce 1991 se stal ředitelem divize společnosti MICOS s.r.o. a zastával funkci 

předsedy Okresní hospodářské komory v Prostějově. V roce 1994 se stal náměstkem ministra 

hospodářství odpovědným za poštu, telekomunikace a informatiku. V letech 1994-95 zastával funkci 

předsedy správní rady Eurotel s.r.o. Od r. 1995 do 1999 byl generálním ředitelem SPT Telecom. 

K jeho koníčkům patří výtvarné umění, zejména malířství a design, a také sport - sjezdové lyžování 

a tenis. 
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Ondřej Neumajer, odborný konzultant strategie digitálního 

vzdělávání do roku 2020 MŠMT 

Vystudoval pedagogickou fakultu na Technické univerzitě v Liberci a v roce 2007 obhájil titul Ph. D. 

na Univerzitě Karlově v Praze se zaměřením na didaktiku informační a technické výchovy. V letech 

2000 až 2004 působil jako zástupce ředitele Modřanské ZŠ s RVJ. Následně tři roky působil jako 

projektový manažer a odborný pracovník odboru Státní informační politiky ve vzdělávání 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Do roku 2011 zastával funkci náměstka ředitele 

Výzkumného ústavu pedagogického a vedl jeho IT oddělení. Od roku 2012 pracuje jako analytik, 

lektor ICT a odborný konzultant vzdělávání. 

 

Jan Mühlfeit, prezident Microsoft Europe  

Absolvent ČVUT, obor Elektronické počítače. Později absolvoval exekutivní programy na Wharton, 

London School of Economics a Harvard University. Zodpovídá za reprezentaci Microsoft 

Corporation a styky s vládami, podniky, klíčovými partnery a akademickou sférou, jak po celé 

Evropě, tak i na globální úrovni. Ve společnosti Microsoft působí od roku 1993, během sedmi let v 

české a slovenské pobočce zastával různé vedoucí pozice včetně pozice generálního ředitele. V 

roce 1994 obdržel cenu Microsoft President’s Award for Excellence. V roce 2000 byl jmenován 

ředitelem regionu východní Evropa a po dvou letech byl povýšen na pozici viceprezidenta. V letech 

2005-2006 zastával pozici viceprezidenta zodpovědného za řízení vztahů s veřejnou správou v 

Evropě, na Středním východě a v Africe (EMEA). V roce 2006 byl jmenován viceprezidentem EMEA 

pro korporátní a vládní strategii. Od roku 2007 zastává funkci Chairman Europe.  

 

Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské komory ČR 

Zdeněk Somr vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Od doby vzniku 

Hospodářské komory v roce 1993 byl jejím prezidentem a tuto funkci vykonával až do roku 2002. 

Nyní je činný jako viceprezident HK a předseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a 

Agrární komoře České republiky. Kromě toho je členem Národní rady pro kvalifikace, 

monitorovacího výboru operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, předsedou 

Sektorové rady služeb a také členem Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání MŠMT.  
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Partneři debaty:  Mediální partneři debaty: 

 

Jan Wagner, nezávislý konzultant a publicista 

Šéfredaktor České školy, editor řady dalších webů a nezávislý konzultant pro aplikaci ICT ve 

vzdělávání. Studoval nejprve MFF UK v Praze, poté přešel na VŠST v Liberci, kde absolvoval v 

oboru ASŘ výrobních procesů. Později ještě postgraduálně studoval na VŠE v Praze. Pracoval 

nejprve jako operátor na sálových počítačích v PVT Praha, po absolutoriu VŠ pak jako programátor, 

analytik, šéf IT a účtáren, po převratu i jako ekonomický náměstek, od roku 1991 je na volné noze s 

občasnými pedagogickými či IT správcovskými úvazky na ZŠ, SGŠ a gymnáziu . Od roku 1994 psal 

pro řadu časopisů jako CHIP, Win, Computer, Connect! a další, od roku 1998 publikoval převážně 

online na webech Svět Namodro, Živě, LUPA a dalších. Je v předsednictvech Jednoty školských 

informatiků a Sdružení přátel historických počítačů. Angažoval se i v celé řadě společností, např. 

OSS Alliance, FFII.CZ, Google Experience Group Praha. 
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