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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).  

 

Miloš Rathouský, zástupce ředitelky zaměstnavatelské sekce pro 

oblast vzdělávání a kohezní politiku, Svaz průmyslu a dopravy ČR 

Bývalý učitel střední školy, ředitel odboru středního vzdělávání na ministerstvu školství, v 

současnosti expert Svazu průmyslu a dopravy na oblast vzdělávání a evropských fondů. Věnuje se 

zejména oblasti spolupráce škol a firem, vztahu vzdělávací nabídky a potřeb trhu práce, profesního 

vysokoškolského vzdělávání, propojování systémů NSP/NSK s počátečním vzděláváním a 

zjednodušování podmínek pro realizaci projektů z Evropských fondů. 

 

Stanislav Šaroch, prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj studijních 

programů, Škoda Auto Vysoká škola 

Stanislav Šaroch vystudoval na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze, kde od roku 1993 působí 

jako docent a specializuje se na problematiku hospodářské politiky, evropské integrace a 

konkurenceschopnosti EU. V minulosti pracoval řadu let jako výzkumný pracovník v Institutu pro 

ekonomickou a ekologickou politiku a Centru pro sociální a ekonomické strategie UK. V roce 2004 

nastoupil na pozici prorektora pro vědu, výzkum a rozvoj studijních programů na ŠAVŠ, kde zároveň 

působí jako docent a vedoucí Institutu ekonomie a práva. Je autorem řady odborných knih, článků a 

výzkumných zpráv.  
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Partneři debaty:  Mediální partneři debaty: 

 

 

Bohumil Kartous, vedoucí komunikace, EDUin, o.p.s. 

Bohumil Kartous absolvoval Pedagogickou fakultu, Fakultu sportovních studií MU v Brně a 

postgraduální studium na Fakultě sociálních studií UK v Praze. Od roku 2005 do roku 2014 pracoval 

ve společnosti Scio, kde se podílel na aktivitách v oblasti vnějších vztahů, společenské 

odpovědnosti a vydávání periodik. Od roku 2012 přednáší na Vysoké škole ekonomiky a 

managementu v Praze. Na téma vzdělávání publikuje v českých médiích (Hospodářské noviny, 

Lidové noviny, MF Dnes, Literární noviny, Britské listy, Rodina a škola). Od září roku 2014 je 

vedoucím komunikace v EDUin. 

 

 
Tomáš Fliegl, referent Odboru vysokých škol, Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Tomáš Fliegl působí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako referent Odboru vysokých 

škol.  

 

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. 


