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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).  

 

Jana Michalíková, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálové trhy 

Jana Michalíková zastává funkci Výkonné ředitelky Asociace pro kapitálový trh od roku 2009, kde je 

zodpovědná za činnosti asociace přispívající k transparentnosti a efektivnosti kapitálového trhu, 

ochraně investorů a podpoře zájmů členů. Rovněž zasedá v Radě ředitelů Evropské asociace fondů 

a asset managementu (EFAMA) a je členem různých pracovních skupin implementujících evropské 

právní předpisy (např. UCITS, AIFMD, MiFID) do českého právního řádu. Aktivně se podílela také 

na přípravě nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech a na právním 

komentáři k němu. Je lektorkou finanční politiky a praxe na VŠE v Praze. Kromě Fakulty 

mezinárodních vztahů VŠE absolvovala i Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, studium LL.M. na 

University of London ve Velké Británii a postgraduální program – Master Management et 

Administration des Entreprises (francouzská obdoba MBA) na Francouzsko-českém institutu řízení. 

Momentálně je doktorandkou na Katedře bankovnictví Fakulty financí a účetnictví VŠE. 

 

Ladislav Minčič, ředitel odboru legislativy, práva a analýz 

Hospodářské komory České republiky 

Vystudoval matematické modelování a obhájil disertaci na Fakultě numerické matematiky 

a kybernetiky Lomonosovy Moskevské stání univerzity, v 90. letech absolvoval stáže na Harvardově 

univerzitě v USA, v roce 2005 absolvoval studium MBA na Finanční akademii v Moskvě. 

Během své praxe působil jako stážista ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze, později i jako 

interní aspirant na Lomonosovově Moskevské státní univerzitě. V letech 1988 - 2002 pracoval na 

Federálním ministerstvu financí resp. Ministerstvu financí České republiky. Od roku 2003 pracoval 

v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce a Mezinárodní investiční bance v Moskvě, kde se 

v letech 2006-2007 stal místopředsedou představenstva. V letech 2010 - 2014 působil na 

Ministerstvu financí České republiky jako 1. náměstek ministra, odpovědný za daně a cla.   
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Martin Špolc, zástupce vedoucího oddělení Banky a finanční 

konglomeráty, GŘ pro finanční stabilitu, finanční služby a Unii 

kapitálových trhů 

Martin Špolc pracuje v Evropské komisi 10 let, nyní jako zástupce vedoucího oddělení pro 

bankovnictví v Generálním Ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a kapitálovou unii. Vede 

tým expertů zodpovědných za strukturální reformu bankovního sektoru a zátěžové testy. V letech 

2011-2014 byl asistentem Generálního Ředitele pro jednotný trh a finanční služby, kdy se přímo 

podílel na vytváření projektu bankovní unie a dalších klíčových legislativních návrhů v oblasti 

finančních služeb v reakci na finanční krizi.  V letech 2008-2011 vedl tým expertů připravujících 

nový regulatorní rámec pro bankovní sektor. Před nástupem do Evropské komise pracoval jako 

senior konzultant v poradenské společnosti Ernst & Young v Praze, v oddělení Corporate Finance a 

Transaction Advisory Support, kde byl mimo jiné zodpovědný za finanční modelování, oceňování 

podniků a aktiv a rovněž poradenství v oblasti risk managementu finančních institucí. Vystudoval 

mezinárodní obchod a finance na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je držitelem certifikací 

Chartred Financial Analyst a Financial Risk Manager a je členem CFA Institutu a Global Association 

of Risk Professionals. 

  

Martin Hanzlík, poradce náměstka pro mezinárodní vztahy, 

Ministerstvo financí ČR 

Martin Hanzlík se poslední 4 roky věnuje konceptu tzv. inovativních finančních nástrojů v rámci 

kohezní politiky EU. V současné době působí jako náměstek ministra financí pro mezinárodní 

vztahy a kapitálové trhy, dříve byl poradcem ministryně pro místní rozvoj, předsedy vlády ČR, byl 

externím členem NERV a je spoluautorem strategie konkurenceschopnosti ČR. Aktivně se podílel 

na dohodách s EK a evropskými finančními institucemi při přípravě programového období 2014-

2020. Od roku 2004 byl hlavním autorem koncepce alternativních investičních fondů v ČR a na 

podporu této aktivity založil v roce 2011 neziskovou organizaci Czech Republic for Finance. Ve 

stejném roce spoluzakládal a je členem správní rady neziskové organizace Česká inovace 

zaměřené na podporu a rozvoj inovací a inovativního podnikání v ČR. V minulosti byl mj. 

spolumajitelem investiční společnosti AKRO, výkonným ředitelem Asociace pro kapitálový trh AKAT, 

členem rady ředitelů Evropské asociace fondů a asset managementu EFAMA, členem výboru pro 

makléřské zkoušky při Komisi pro cenné papíry a ČNB a působil v dalších pozicích. Je vlastníkem 

poradenské firmy ATRET Consulting s.r.o. 
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Partneři debaty:  Mediální partneři debaty: 

 

Tomáš Čása, investiční ředitel, Genesis Capital 

Tomáš Čása působí v Genesis Capital od roku 2011 po předchozích pracovních zkušenostech ve 

firmách Accenture a Ernst & Young. V rámci aktivit fondu je zodpovědný za celý investiční cyklus- 

vyhledávání investičních příležitostí, vedení transakcí a dozor nad portfoliovými společnostmi. V 

současnosti je členem dozorčích orgánů sedmi portfoliových společností ve vlastnictví fondu 

Genesis Private Equity Fund II. Tomáš získal tituly MSc. na Erasmus University v Rotterdamu v 

oboru ekonomie a PhDr. na Univerzitě Karlově v Praze v oboru financí. Je také držitelem titulu CFA. 

Tomáš hovoří česky, anglicky a německy. 

 

Tomáš Hartman, zástupce ředitelky, CEBRE 

Vystudoval bakalářský program Cizí jazyky pro komerční praxi na Filozofické fakultě Západočeské 

univerzity v Plzni a magisterský obor Mezinárodní a diplomatická studia na Vysoké škole 

mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Jeden semestr strávil na univerzitě v portugalském Aveiru 

a absolvoval stáže na univerzitě ve francouzském Caen a také na Generálním ředitelství Evropské 

komise pro informační společnost v Bruselu. V CEBRE působil od září 2009 do září 2010, a to 

nejprve 4 měsíce v bruselské kanceláři a poté i v Praze. Před návratem do CEBRE v březnu 2012 

působil na odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, kde se věnoval projektu Praha 

elektromobilní. 


