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 Profily řečníků 

 

Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v

Vedoucím Zastoupení Evropské komise v ČR je od

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 př

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

stálého představitele ČR v NATO a ZEU (2003

při OSN v New Yorku. Vystudoval mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK (1996) a 

ekonomii na Vysoké škole ekonomické (1992). 

 

Silvija Aile, oddělení pro nakládání s

Generální ředitelství pro životní prostředí Evropské komise

Silvija Aile pracuje v

ředitelství pro životní prostředí Evropské komise. 

řadu let v lotyšské státní správě. Od roku 2008, kdy se 

v různých oblastech politiky životního prostředí EU

práva, tak Evropskou politikou soudržnosti a nakládání s

 Pavel Telička, člen Evropského parlamentu

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 1986 nastoupil na Ministerstvo zahraničí jako 

pracovník oddělení pro oblast mezinárodního práva. V letech 1991

mise ČR při Evropském

zaměřené na ES a integraci. V letech

náměstka ministra zahraničí Jana Kavana, v této době vedl vyjednávací tým přístupových jednání s 

EU. Od roku 2003 působil jako velvyslanec ČR

ČR.  Následně diplomacii opustil a v roce 2005 

Petrem Ježkem 

mimo jiné jako prezident České rugbyové unie či člen dozorčí rady spol

květnu 2014 byl zvolen europoslancem. 
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Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v

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 př

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

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).  

Silvija Aile, oddělení pro nakládání s odpady a recyklaci, 

Generální ředitelství pro životní prostředí Evropské komise

pracuje v současné době na oddělení pro nakládání s odpady a recyklaci

ředitelství pro životní prostředí Evropské komise. Vystudovala právo a po získání titulu působila 

lotyšské státní správě. Od roku 2008, kdy se připojila k Evropské komisi

různých oblastech politiky životního prostředí EU a zabývala se jak problematikou vymáhání 

práva, tak Evropskou politikou soudržnosti a nakládání s odpady. 

Pavel Telička, člen Evropského parlamentu 

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 1986 nastoupil na Ministerstvo zahraničí jako 

pracovník oddělení pro oblast mezinárodního práva. V letech 1991-

mise ČR při Evropském společenství, poté působil na ministerstvu jako ředitel odboru a se

zaměřené na ES a integraci. V letech 1998-1999 zastával funkci náměstka a do roku 2002 prvního 

náměstka ministra zahraničí Jana Kavana, v této době vedl vyjednávací tým přístupových jednání s 

EU. Od roku 2003 působil jako velvyslanec ČR a v roce 2004 byl jmenován prvním eurokomisařem 

sledně diplomacii opustil a v roce 2005 založil s bývalým zaměstnancem ministerstva Ing. 

 poradenskou společnost BXL Consulting s.r.o. specializující se na lobbing. Působil 

mimo jiné jako prezident České rugbyové unie či člen dozorčí rady spol

květnu 2014 byl zvolen europoslancem.  
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Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 

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 

09 a 2002-03) a jako zástupce 

07). Dříve působil též jako diplomat v Nizozemsku a 

při OSN v New Yorku. Vystudoval mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK (1996) a 

odpady a recyklaci, 

Generální ředitelství pro životní prostředí Evropské komise 

odpady a recyklaci Generálního 

Vystudovala právo a po získání titulu působila 

připojila k Evropské komisi, pracovala 

abývala se jak problematikou vymáhání 

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 1986 nastoupil na Ministerstvo zahraničí jako 

-1995 byl pracovníkem Stálé 

, poté působil na ministerstvu jako ředitel odboru a sekce 

1999 zastával funkci náměstka a do roku 2002 prvního 

náměstka ministra zahraničí Jana Kavana, v této době vedl vyjednávací tým přístupových jednání s 

roce 2004 byl jmenován prvním eurokomisařem 

založil s bývalým zaměstnancem ministerstva Ing. 

poradenskou společnost BXL Consulting s.r.o. specializující se na lobbing. Působil 

mimo jiné jako prezident České rugbyové unie či člen dozorčí rady společnosti RPG Byty s.r.o. V 
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Pavlína Kulhánková, ředitelka odboru ekologie, Ministerstvo 

průmyslu a obchodu

Po absolutoriu VŠCHT

specialista pro problematiku živ

environmentální konzultant a následně jako vedoucí divize environmentálního managementu. V 

tomto období realizovala a řídila řadu 

ČR i v zahraničí. Poté pracovala jako provozní ředitelka certifikační organizace DetNorskeVeritas. 

Od dubna roku 2009 působí jako ředitelka odboru ekologie 

a pracovních skupinách na úrovni ČR i EU se zaměřením na interakce průmyslu a ochrany 

životního prostředí. Od roku 2014 je rovněž členkou Vědecké rady Fakulty technologie ochrany 

prostředí VŠCHT

Jan Mraček, člen představenstva a předseda Sekce pro životní

prostředí, Hospodářská komora ČR

Studoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy a evropské právo na Utrechtské univerzitě. 

začátku své kariéry pracoval 

právní analytik Evropsko

ředitele Okresní

V letech 2008 –

hospodářstvím Karlovar

Lesy města Chebu a Povodí Ohře a 

V současnosti podniká v

poradenství a zastává funkci místopředsedy Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje, 

zástupce HK ČR v

životní prostředí, energetiku a dopravní infrastrukturu

 

Zdeněk Horsák, 

Zdeněk Horsák je členem správní rady EMPRESS, o.p.s., platformy pro účinnější

udržitelnou spotřebu

principů oběhového hospodářst

ředitelem ve společnosti SITA CZ a.s., která patří do mezinárodní skupiny SUEZ. Kromě řízení firmy 

v Česku a na Slovensku se podílel také na projektech v dalších zemích, například v Rumunsku, 

Libanonu, Maďarsku nebo Srbsku. Předtím pracoval ve zlínských společnostech Dekont a 

Barumprojekt. Vystudoval VUT v Brně a ve Zlíně 

Evropské komise EUPA pro oběhové hospodářství. V letech 2012

platformy pro udržitelnou výrobu a spotřebu.
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Pavlína Kulhánková, ředitelka odboru ekologie, Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

VŠCHT v Praze v roce 1992 zahájila svou pracovní kariéru v inženýrské firmě jako 

specialista pro problematiku životního prostředí. V letech 1994

environmentální konzultant a následně jako vedoucí divize environmentálního managementu. V 

tomto období realizovala a řídila řadu konzultačních projektů v oblasti průmyslové ekologie v rámci 

ČR i v zahraničí. Poté pracovala jako provozní ředitelka certifikační organizace DetNorskeVeritas. 

Od dubna roku 2009 působí jako ředitelka odboru ekologie MPO, zastupuje MPO v mnoha výborech 

racovních skupinách na úrovni ČR i EU se zaměřením na interakce průmyslu a ochrany 

životního prostředí. Od roku 2014 je rovněž členkou Vědecké rady Fakulty technologie ochrany 

VŠCHT. 

Jan Mraček, člen představenstva a předseda Sekce pro životní

prostředí, Hospodářská komora ČR 

Studoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy a evropské právo na Utrechtské univerzitě. 

začátku své kariéry pracoval jako analytik v Informačním centru EK, 

právní analytik Evropsko-českého fóra (ECF) a poradce OS Europlatform

Okresní hospodářské komory Cheb, kde do roku 2013 pracoval jako místopředseda. 

– 2010 působil jako manažer klastru ENWIWA, kde se zabýval odpadovým 

hospodářstvím Karlovarského kraje. Od roku 2011 byl členem a následně 

Lesy města Chebu a Povodí Ohře a členem výboru Státního fondu dopravní infrastruktury. 

současnosti podniká v oblasti životního prostředí, energetiky a dotačně

poradenství a zastává funkci místopředsedy Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje, 

zástupce HK ČR v monitorovacím výboru OPŽP a člena představenstva HK ČR se zaměřením na 

životní prostředí, energetiku a dopravní infrastrukturu  

Zdeněk Horsák, člen správní rady EMPRESS, o.p.s

je členem správní rady EMPRESS, o.p.s., platformy pro účinnější

spotřebu a výrobu, která v roce 2014 přišla s výzvou VIZE 2024 na podporu rozvinutí  

principů oběhového hospodářství v České republice. Současně je od roku 2002 generálním 

ředitelem ve společnosti SITA CZ a.s., která patří do mezinárodní skupiny SUEZ. Kromě řízení firmy 

v Česku a na Slovensku se podílel také na projektech v dalších zemích, například v Rumunsku, 

nu, Maďarsku nebo Srbsku. Předtím pracoval ve zlínských společnostech Dekont a 

Vystudoval VUT v Brně a ve Zlíně a Mendelovu univerzitu v Brně. Je členem 

Evropské komise EUPA pro oběhové hospodářství. V letech 2012-2014 byl prezidentem Evropsk

platformy pro udržitelnou výrobu a spotřebu. 
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Pavlína Kulhánková, ředitelka odboru ekologie, Ministerstvo 

kariéru v inženýrské firmě jako 

otního prostředí. V letech 1994–2007 pracovala jako 

environmentální konzultant a následně jako vedoucí divize environmentálního managementu. V 

oblasti průmyslové ekologie v rámci 

ČR i v zahraničí. Poté pracovala jako provozní ředitelka certifikační organizace DetNorskeVeritas. 

, zastupuje MPO v mnoha výborech 

racovních skupinách na úrovni ČR i EU se zaměřením na interakce průmyslu a ochrany 

životního prostředí. Od roku 2014 je rovněž členkou Vědecké rady Fakulty technologie ochrany 

Jan Mraček, člen představenstva a předseda Sekce pro životní 

Studoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy a evropské právo na Utrechtské univerzitě. Na 

, externí poradce a následně 

poradce OS Europlatform. V roce 2006 získal pozici 

hospodářské komory Cheb, kde do roku 2013 pracoval jako místopředseda. 

2010 působil jako manažer klastru ENWIWA, kde se zabýval odpadovým 

a následně předsedou dozorčích rad 

výboru Státního fondu dopravní infrastruktury. 

oblasti životního prostředí, energetiky a dotačně-ekonomického 

poradenství a zastává funkci místopředsedy Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje, 

monitorovacím výboru OPŽP a člena představenstva HK ČR se zaměřením na 

člen správní rady EMPRESS, o.p.s 

je členem správní rady EMPRESS, o.p.s., platformy pro účinnější využívání zdrojů a 

a výrobu, která v roce 2014 přišla s výzvou VIZE 2024 na podporu rozvinutí  

ví v České republice. Současně je od roku 2002 generálním 

ředitelem ve společnosti SITA CZ a.s., která patří do mezinárodní skupiny SUEZ. Kromě řízení firmy 

v Česku a na Slovensku se podílel také na projektech v dalších zemích, například v Rumunsku, 

nu, Maďarsku nebo Srbsku. Předtím pracoval ve zlínských společnostech Dekont a 

a Mendelovu univerzitu v Brně. Je členem 

2014 byl prezidentem Evropské 
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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 Vys

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

a absolvoval stáže na univerzitě ve francouzskémCaen a také na Generálním ředitelství Evropské 

komise pro informační společnost v Bruselu. V CEBRE p

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. 
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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 Vys

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

a absolvoval stáže na univerzitě ve francouzskémCaen 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 
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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 francouzskémCaen a také na Generálním ředitelství Evropské 

ůsobil 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 




