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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
(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. Vystudov
Vystudoval
al mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK (1996) a
ekonomii na Vysoké škole ekonomické (1992).

Dita Charanzová, členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitelů, Evropský parlament
Poslankyně EP,, bývalá vysoká státní úřednice a diplomatka. Absolvovala VŠE v Praze a
zde později také doktorandské studium na Fakultě mezinárodních vztahů. Osm let
působila v diplomatických službách ČR,, kdy se podílela na přípravách přístupu ČR do
EU,, během předsednict
předsednictví
ví vedla výbor Rady EU pro obchodní politiku a při stálém
zastoupení ČR v EU měla na starosti vedení týmu pro obchodní a rozvojovou politiku. V
květnu 2014 byla zvolena poslankyní EP jako nestraník za ANO 2011. Působí jako
koordinátor politické frakce ALDE ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, dále
je členkou Vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu, působí
ve Výboru pro mezinárodní obchod, v Delegaci v Parlamentním výboru Cariforum-EU,
Cariforum
v
delegacích pro vztahy s Mercosurem a v Parlamentním shromáždění EU-Latinská
EU
Amerika

Jana Břeská
Břeská, vedoucí oddělení
Ministerstvo průmyslu a obchodu

vnitřního

trhu

a

služeb,

Od 2013 zastává místo vedoucí oddělení vnitřního trhu a služeb na MPO, do jehož gesce spadá
mimo jiné implementace evropské směrnice o službách, včetně souvisejících nových fenoménů
evropské ekonomiky, jako jsou např. geo
geo-blocking
blocking či kooperativní ekonomika. 2011-2013 působila
na Úřadu vlády ČR v Sekci evropských záležitostí a věnovala se koordinaci a analýze evropských
politik v oblasti dopravy, telekomunikací a digitální agendy, včetně jednotného digitálního trhu. Dříve
působila v ČR i v zahraničí na akademické půdě v oblasti mezinárodních vztahů a v soukromém
sektoru v oblasti obchodu. Studovala ekonomii na Univerzitě v Hradci Králové a mezinárodní
teritoriální studia na Západočeské univerzitě a Karlově univerzitě
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Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka Sdružení pro internetový
rozvoj (SPIR)
Kateřina Hrubešová vystudovala České vysoké učení technické v Praze, v 90. letech se marketingu
věnovala jako odborná novinářka. V reklamě, marketingu a v médiích se pohybuje 15 let. Nasbírala
zkušenosti v mediální a reklamní agentuře, v media zastupitelství a v neposlední řadě i ve
vydavatelství tištěných titulů. Ze specializace na klasickou marketingovou
ovou komunikaci a ATL média
se vyprofilovala
yprofilovala na manažera pohybujícího se v tzv. nových médiích – internetu, v mobilním světě a
v sociálních sítích. Zastávala pozice v PR, marketingu a ve vrcholovém managementu firem. Má
zkušenosti jak
k s nadnárodními společnostmi, tak s neziskovým sektorem. Dnes je výkonnou
ředitelkou SPIR a řídí profesní organizaci, která určuje trendy na internetovém trhu v ČR

Libor Dupal, ředitel Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. .
Libor Dupal (abs. VŠCHT) je již téměř 15 let ředitelem Sdružení českých spotřebitelů. Zastupuje
spotřebitelské organizace v ANEC (koordinace „evropských“ spotřebitelů v normalizaci) a v
Koordinační skupině evropských spotřebitelů (European Consumers Coordinative Group) při GŘ pro
spravedlnost
avedlnost a spotřebitele. V České republice je členem řady pracovních a poradních skupin.
Oblasti jeho odborného zázemí se týkají kvality a bezpečnosti potravin, kvality a bezpečnosti
výrobků a služeb, technické normalizace, finančních služeb, dozoru nad trhem
t
ad. Angažuje se v
tématech podnikatelské etiky, mimosoudního urovnání sporů a funkce vnitřního trhu EU obecně.
Příležitostně působí jako nezávislý konzultant a expert v evropských a jiných mezinárodních
projektech technické pomoci (balkánské země, Mol
Moldavsko,
davsko, Sýrie, Ázerbájdžán aj.).

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
Vys
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.
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