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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
př
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
(2007-09
09 a 2002-03)
2002
a jako zástupce
stálého představitele ČR v NATO a ZEU (2003
(2003-07).
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).

Jean Charles Van Eeckhaute
Eeckhaute, vedoucí oddělení pro koordinaci
politik a meziinstitucionální vztahy, GŘ pro obchod Evropské
komise
Jean Charles Van Eeckhaute je v současné době vedoucím oddělení pro obchodní strategii v GŘ
pro obchod.. Oblast obchodu naplňuje velkou část jeho profesionální kariéry. Do Evropské komise
nastoupill v roce 1996 a od té doby vystřídal několik různých pozic na GŘ pro obchod, mezi které
patří post vedoucího oddělení pro interinstitucionální vztahy, koordinátora
koordinátor pro záležitosti WTO a
vyjednavače o otázkách duševního vlastnictví. Před nástupem do generálního
generál
ředitelství pro obchod
byl společníkem v bruselské advokátní kanceláři a výzkumným pracovníkem
pracovník
na Evropském institutu
univerzity v Gentu
Gentu.

Lucie Vondráčková, ředitelka Odboru obchodní politiky a
mezinárodních ekonomických organizací, Ministerstvo průmyslu a
obchodu ČR
Vystudovala UK a VŠE v Praze. Od roku 2008 pracovala pět let ve Výboru pro obchodní politiku,
kde hájila české zájmy v oblasti obchodu se službami. V letech 2013 – 2014 pak jako vedoucí
útvaru nástrojů na ochranu obchodu pracovala na vytvoření EU legislativy v oblasti unilaterálních
obchodních opatření a jejich implementaci. V červnu 2014 se stala ředitelkou Odboru obchodní
politiky a mezinárodních ekonomických organizací, kde působí dodnes. Zodpovídá za výkon státní
správy v souvislos
souvislosti s mezinárodním obchodem a ekonomickými organizacemi (WTO, OECD),
přípravu stanovisek ČR v oblasti Společné obchodní politiky či vedení oddělení WTO na Stálé misi
ČR při Úřadu OSN v Ženevě a finančního oddělení Stálého zastoupení ČR v Bruselu.

Tato debata je organizována jako součást projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře
Evropského parlamentu v ČR s cílem komunikovat aktuální evropská témata vůči široké skupině odborné i laické
veřejnosti realizovaného Hospodářskou komorou ČR ve spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací
při EU. Více informací na prague@cebre.cz
prague@cebre.cz.
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Pavel Fára,
ára, zástupce ředitele sekce mezinárodních vztahů, Svaz
průmyslu a dopravy ČR
Vystudoval Vysokou školu veřejných a mezinárodních vztahů Praha a Metropolitní univerzitu Praha
se zaměřením na mezinárodní vztahy a evropská studia. Po roční zkušenosti ve Společnosti
Vratislavova 25 nastoupil v roce 2004 do společnosti YVEX na pozici IT manažera a poradce
majitele a ředitele společnosti. V letech 2006-2007
2007 pracoval pro společnost Vodafone a v roce 2008
nastoupil do SPČR, kde v současné době působí jako manažer pro mezinárodní vztahy a zástupce
ředitele Sekce Mezinárodních vztahů. V aktuální
ní pozici se rozšiřuje spektrum aktivit o oblast
lobbingu v relevantních tématech, komunikaci s BUSINESSEUROPE, spolupráci na tvorbě
některých stanovisek SPČR atd. Jedná se především o témata mezinárodní ekonomické spolupráce
a obchodní politiky.

Jaroslav Šulc, makroekonom Č
ČMKOS
Absolvoval
bsolvoval Národohospodářskou fakultu VŠE v Praze, kde získal i doktorát a cca 15 let
pedagogicky působil
působil.

V 70. a 80 letech byl pracovníkem Federálního statistického úřadu a

Federálního ministerstva strategického plánování (nástupce SPK). V letech 1991-1995 pracoval
jako ekonomický publicista a od roku 1994 působil jako ekonomický ředitel penzijního fondu (dnešní
AXA). V letech 2001 až 2004 zastával pozici náměstka ministra financí,
financí kde odpovídal především za
cenovou
ou politiku, finanční politiku, legislativu finančního trhu a bankovnictví či výkon státního dozoru
nad sázkovými hrami a loteriemi
loteriemi. Od roku 2007 působí jako makroekonom Českomoravské
konfederace odborových vztahů (ČMKOS)
(ČMKOS),, od roku 2009 pak také jako ekonomický
ekonom
poradce
premiéra a předsedy Senátu Parlamentu ČR.

Alena Mastantuono, ředitelka, CEBRE
Vystudovala Filozofickou fakultu na Palackého universitě a Ekonomicko-správní
Ekonomicko
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 věnoval
věnovala
a 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 ředitelk
ředitelky.
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