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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).

JürgenTiedje, vedoucí oddělení E1 – Politika služeb pro
spotřebitele, Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl,
podnikání a MSP Evropské komise
Jürgen Tiedje vystudoval práva a pracuje pro Evropskou komisi v Bruselu od roku 1992. Nejprve se
angažovall v oblasti zemědělské politiky a od roku 1996 pracuje v oblastech týkajících se vnitřního
trhu. Nejdříve měl na starosti vyřizování stížností a porušování právních předpisů Společenství ze
strany členských států. V letech 2000 a 2001 podporoval správní re
reformu
formu v Komisi a v roce 2001
pracoval na legislativě kapitálového trhu, zejména na vytváření a projednávání nových právních
předpisů a politiky, zejména Lamfalussyho procesu. V roce 2004 nastoupil na pozici vedoucího
oddělení, kde je zodpovědný za politiku v oblasti účetnictví a auditu firem. Od července 2009 má na
starosti oddělení zabývajícího se odbornou kvalifikací a jejich uznávání v rámci volného pohybu
občanů v EU.

Jan Havlík, ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu,
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Získal magisterský titul v evropských studiích na Karlově univerzitě v Praze a druhý magisterský titul
v evropských záležitostech na Université de la Sorb
Sorbonne Nouvelle v Paříži. V současné době
Působí jako ředitel
editel Odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu MPO.
M
Je zastupujícím členem
Výboru pro Evropskou unii Vlády ČR a je odpovědný za Rezortní koordinační skupinu pro evropské
záležitosti na MPO
PO. V letech 2007 – 2010 pracoval na Odboru Evropské unie Ministerstva životního
prostředí. Byl také členem koordinačního týmu České
eské republiky v čase předsednictví v Radě EU v
roce 2009 a členem Řídícího výboru pro fondy EU. Dříve byl asistentem europoslance Josefa
Zielenieca. Má také zkušenosti s dobrovolnickou činností pro nevládní organizace a think tanky a
jako překladatel. V průběhu studií absolvoval několik zahraničních pobytů ve Velké Británii, Francii,
a Belgii. Mluví plynule anglicky a francouzsky, a hovoří také německy a norsky

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 komo
komorou ČR ve spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací
při EU. Více informací na prague@cebre.cz
prague@cebre.cz.

Debata na téma
„Pas
Pas pro poskytovatele služeb
služeb“
17. května 2016 od 15,00h do 17,00h

Vladimíra Drbalová, členka Evropského hospodářského a
sociálního výboru a zástupkyně ředitele pro EU Svaz průmyslu a
dopravy ČR
Vladimíra Drbalová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a dále Evropská studia
EUROPEUM
UM na Univerzitě Karlově. V letech 1981 – 1990 pracovala v Podniku zahraničního
obchodu CENTROTEX a od roku 1991 působila ve Svazu průmyslu a dopravy ČR. V současné
době je zástupkyní ředitele pro mezinárodní vztahy a vedoucí útvaru pro EU záležitosti. Je členkou
Výboru pro sociální věci a zaměstnanost, místopředsedkyní Výboru pro vnitřní trh, členkou Sekce
pro sociální věci a zaměstnanost a Sekce pro vnitřní trh a místopředsedkyní Zaměstnavatelské
skupiny EHSV. Patří také mezi členy Výboru pro evropský sociální
soc
dialog a je členkou
předsednictva a Řídící rady nadace EUROFOUND.

Jitka Ryšavá, oddělení Enterprise Europe Network, Centrum pro
regionální rozvoj České republiky
Již více než 20 let pracuje v sítích Evropské unie zaměřených na podporu podnikání, od roku 2008
je projektovou manažerkou sítě Enterprise Europe Network. Věnuje se především poradenství pro
podnikatele, kteří mají zájem podnikat na jednotném trhu EU a Evropského hospodářského
prostoru. Její specializací je problematika volného pohybu slu
služeb
žeb a vysílání pracovníků. Na toto
téma přednáší a publikuje, mimo jiné je spoluautorkou knihy„Zaměstnávání cizinců a vysílání
pracovníků do zahraničí“ vydané WoltersKluwer.

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. A
Absolvovala
bsolvovala stáž na Generálním ředitelství Lidské zdroje v Evropské komisi.
Působila na Ministerstvu financí ČR, kde se věnovala přípravám ČR na předsednictví v Radě EU.
Pravidelně publikuje o různých aspektech EU a přednáší na Vysoké škole finanční a správní
správ v
Praze. Alena na CEBRE působí od října 2007, nejprve ve funkci zástupkyně ředitele, od půlky února
2012 ve funkci ředitelky
ředitelky.
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