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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).  

 

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. 

 

Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu 

vlády ČR 

Tomáš Prouza vystudoval ekonomii, diplomacii a žurnalistiku na Vysoké škole ekonomické v Praze 

a Open University v Praze a Spojeném království. Jako novinář založil největší finanční server 

Peníze.CZ, ekonomii a diplomacii se věnoval jako náměstek ministra financí zodpovědný za fiskální 

politiku, finanční služby, evropské a zahraniční vztahy. Od roku 2007 působil ve Světové bance. 

Nejprve v Praze jako expert pro oblast finančních služeb a regulace v týmu Evropa a střední Asie, 

od roku 2012 pak ve Washingtonu jako seniorní expert pro stejnou oblast. Současně se angažoval 

ve finančně-poradenské firmě Partners Financial Services a profesní asociaci AFIZ. V roce 2014 se 

vrátil do Prahy a byl jmenován do funkce státního tajemníka pro evropské záležitosti. 
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Partneři debaty:  Mediální partneři debaty: 

 

 

Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelna  

Jan Bureš je hlavním ekonomem Ery a členem týmu ekonomů skupiny ČSOB, KBC. Zaměřuje se 

na analýzu rozvíjejících se ekonomik ve střední a východní Evropě a interakci jejich trhů s vývojem 

v eurozóně. Před prací v bankovním sektoru působil jako vedoucí výzkumu v Institutu pro 

Evropskou politiku Europeum a  jako analytik na Českém statistickém úřadě. Je spoluautorem 

publikace “Náklady a přínosy přijetí eura” a “Political Economy of Eurozone Crisis“. 

 

Julie Hrstková 

Julie Hrstková, absolventka VŠE, Fakulty Mezinárodních vztahů. Novinářskou činnost zahájila  v 

Denním Telegrafu. Záhy začala působit v Hospodářských novinách na pozici ekonomického 

redaktora, kde se věnovala primárně otázkám měnového trhu. V roce 2001 nastoupila do týdeníku 

Ekonom na pozici ekonomického žurnalisty, kde vedla rubriky Makro a Reality. V roce 2008 se 

podílela na rozjezdu televize Z1, kde se podílela na realizaci a také moderovala pořady se 

zaměřením na investice a reality. Od roku 2009 působí v Hospodářských novinách na pozici 

komentátora s ekonomickým zaměřením. 


