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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 přípravě jednání Rady EU a 

Coreperu 1 a 2 a na starosti měl agendu akcí G8/G20. Do 

zahraničních věcí ČR, naposledy jako ředitel odboru OSN (2007

stálého představitele ČR v NATO a ZEU (2003

při OSN v New Yorku. Vystudov

ekonomii na Vysoké škole ekonomické (1992).

 

Lucie Šestáková, zástupkyně státního tajemníka pro evropské 

záležitosti  

Paní Lucie Šestáková je v současné době náměstkyní státního tajemníka pro 

ředitelkou Odboru koordinace hospodářských politik EU při Úřadu vlády ČR.

Vysoké školy ekonomické v Praze (hlavní obor evropská integrace a vedlejší obor turismus).

příchodem na Úřad vlády ČR pracovala devět let 

jako ředitelka Odboru vnitřního trhu a služeb a poté pět let působila na Ministerstvu zahraničních 

věcí ČR na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu jako vedoucí Oddělení 

sektorových agend

 

Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace 

odborových svazů

Vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Opavě. Po škole pracoval ve Vítkovických 

železárnách v technických profesích. Po revoluci se podílel na vzniku nových odborů. V

funkcích působí od února 1990. V roce 1993 se stal místopředsedou OS KOVO, v roce 2005 pak i 

jeho předsedou. V dubnu 2014 byl zvolen do čela největší odborové centrály ČMKOS. Dlouhodobě 

působí v nejrůznějších pracovních týmech tripartity 

odborové konfederace
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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

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

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). 

Lucie Šestáková, zástupkyně státního tajemníka pro evropské 

 

Paní Lucie Šestáková je v současné době náměstkyní státního tajemníka pro 

ředitelkou Odboru koordinace hospodářských politik EU při Úřadu vlády ČR.

Vysoké školy ekonomické v Praze (hlavní obor evropská integrace a vedlejší obor turismus).

příchodem na Úřad vlády ČR pracovala devět let na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR mimo jiné 

jako ředitelka Odboru vnitřního trhu a služeb a poté pět let působila na Ministerstvu zahraničních 

věcí ČR na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu jako vedoucí Oddělení 

end. 

Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace 

odborových svazů   

Vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Opavě. Po škole pracoval ve Vítkovických 

železárnách v technických profesích. Po revoluci se podílel na vzniku nových odborů. V

funkcích působí od února 1990. V roce 1993 se stal místopředsedou OS KOVO, v roce 2005 pak i 

jeho předsedou. V dubnu 2014 byl zvolen do čela největší odborové centrály ČMKOS. Dlouhodobě 

působí v nejrůznějších pracovních týmech tripartity – RHSD. Je členem Řídícího výboru Evropské 

odborové konfederace 

ČR a Informační kanceláře 
cílem komunikovat aktuální evropská témata vůči široké skupině odborné i laické 

Českou podnikatelskou reprezentací 

 

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 

července 2009 pracoval na Ministerstvu 

09 a 2002-03) a jako zástupce 

07). Dříve působil též jako diplomat v Nizozemsku a 

al mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK (1996) a 

Lucie Šestáková, zástupkyně státního tajemníka pro evropské 

Paní Lucie Šestáková je v současné době náměstkyní státního tajemníka pro evropské záležitosti a 

ředitelkou Odboru koordinace hospodářských politik EU při Úřadu vlády ČR. Je absolventkou 

Vysoké školy ekonomické v Praze (hlavní obor evropská integrace a vedlejší obor turismus). Před 

na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR mimo jiné 

jako ředitelka Odboru vnitřního trhu a služeb a poté pět let působila na Ministerstvu zahraničních 

věcí ČR na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu jako vedoucí Oddělení 

Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace 

Vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Opavě. Po škole pracoval ve Vítkovických 

železárnách v technických profesích. Po revoluci se podílel na vzniku nových odborů. V odborových 

funkcích působí od února 1990. V roce 1993 se stal místopředsedou OS KOVO, v roce 2005 pak i 

jeho předsedou. V dubnu 2014 byl zvolen do čela největší odborové centrály ČMKOS. Dlouhodobě 

. Je členem Řídícího výboru Evropské 
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Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky, Svaz 

průmyslu a dopravy ČR

Lukáš Čížek absolvoval VŠE a ČZU

následně získal MBA se 

2008 – 2011 pracoval u 

poté jako hlavní finanční analytik. Posledních pět let působí ve Svazu průmyslu a dopr

postupně vypracoval na ředitele Sekce hospodářské politiky. Jako hlavní ekonom a analytik se 

věnuje oblastem jako financování a investice, hospodářská politika, veřejné finance, investiční 

pobídky, zpracovává odborná stanoviska či koordinuje ak

hned v několika odborných komisích a pracovních skupinách 

pro Hospodářské záležitosti, aj.

 

Lukáš Kovanda, hlavní ekonom finanční skupiny Roklen Fin 

Přednáší na VŠE 

zasedá ve správní radě think

autorem řady populárních i odborných ekonomických článků. V minulosti působil jako ekonom

konzultant, dále jako hlavní analytik časopisu Týden a deníku Lidové noviny

Profit. Publikoval víc než stovku osobních rozhovorů s předními světovými finančníky a ekonomy 

včetně mnoha laureátů Nobelovy ceny

a hovory (nejen) s laureáty Nobelovy ceny o finanční krizi

navazující Příběh dluhové smršti a hovory (nejen) s laureáty Nobelovy ceny o dopadech finanční 

krize.  

 

Alena Mastantuono, ředitelka, CEBRE

Vystudovala Filozofickou fakultu na Palackého universitě a Ekonomicko

Masarykově universitě a strávila několik měsíců na universitách v

o důchodové reformě psala ve výzkumném

financí v Nice. Absolvovala stáž na Generálním ředitelství Lidské zdroje v

Působila na Ministerstvu financí ČR, kde se věnovala přípravám ČR na předsednictví v

Pravidelně publikuje

Praze. Alena na CEBRE působí od října 2007, nejprve ve funkci zástupkyně ředitele, od půlky února 

2012 ve funkci ředitelky
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Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky, Svaz 

průmyslu a dopravy ČR  

Lukáš Čížek absolvoval VŠE a ČZU v Praze s hlavní specializací na hospodářskou politiku a 

následně získal MBA se zaměřením na finanční management a strategické řízení financí. V

pracoval u společnosti České dráhy, nejprve jako systémový specialista 

poté jako hlavní finanční analytik. Posledních pět let působí ve Svazu průmyslu a dopr

postupně vypracoval na ředitele Sekce hospodářské politiky. Jako hlavní ekonom a analytik se 

věnuje oblastem jako financování a investice, hospodářská politika, veřejné finance, investiční 

pobídky, zpracovává odborná stanoviska či koordinuje aktivity v sekci. Je také aktivním členem 

několika odborných komisích a pracovních skupinách – Národní program reforem ČR, Výbor 

pro Hospodářské záležitosti, aj. 

Lukáš Kovanda, hlavní ekonom finanční skupiny Roklen Fin 

VŠE a VŠEM, působí jako ekonomický expert Platformy pro internetovou ekonomiku a 

zasedá ve správní radě think-tanku Prague Twenty, jejž dříve vedl z pozice výkonného ředitele. Je 

autorem řady populárních i odborných ekonomických článků. V minulosti působil jako ekonom

konzultant, dále jako hlavní analytik časopisu Týden a deníku Lidové noviny

Profit. Publikoval víc než stovku osobních rozhovorů s předními světovými finančníky a ekonomy 

včetně mnoha laureátů Nobelovy ceny a vydal několik knih. Jeho první kniha 

a hovory (nejen) s laureáty Nobelovy ceny o finanční krizi vyšla v 

navazující Příběh dluhové smršti a hovory (nejen) s laureáty Nobelovy ceny o dopadech finanční 

Mastantuono, ředitelka, CEBRE 

Vystudovala Filozofickou fakultu na Palackého universitě a Ekonomicko

Masarykově universitě a strávila několik měsíců na universitách v Lille a Rennes. Diplomovou práci 

důchodové reformě psala ve výzkumném ústavu makroekonomických studií a mezinárodních 

Nice. Absolvovala stáž na Generálním ředitelství Lidské zdroje v

Působila na Ministerstvu financí ČR, kde se věnovala přípravám ČR na předsednictví v

Pravidelně publikuje o různých aspektech EU a přednáší na Vysoké škole finanční a správní v 

Alena na CEBRE působí od října 2007, nejprve ve funkci zástupkyně ředitele, od půlky února 

2012 ve funkci ředitelky. 

ČR a Informační kanceláře 
cílem komunikovat aktuální evropská témata vůči široké skupině odborné i laické 

Českou podnikatelskou reprezentací 

 

Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky, Svaz 

hlavní specializací na hospodářskou politiku a 

zaměřením na finanční management a strategické řízení financí. V letech 

jako systémový specialista ve Strategii a 

poté jako hlavní finanční analytik. Posledních pět let působí ve Svazu průmyslu a dopravy, kde se 

postupně vypracoval na ředitele Sekce hospodářské politiky. Jako hlavní ekonom a analytik se 

věnuje oblastem jako financování a investice, hospodářská politika, veřejné finance, investiční 

sekci. Je také aktivním členem 

Národní program reforem ČR, Výbor 

Lukáš Kovanda, hlavní ekonom finanční skupiny Roklen Fin   

působí jako ekonomický expert Platformy pro internetovou ekonomiku a 

tanku Prague Twenty, jejž dříve vedl z pozice výkonného ředitele. Je 

autorem řady populárních i odborných ekonomických článků. V minulosti působil jako ekonomický 

konzultant, dále jako hlavní analytik časopisu Týden a deníku Lidové noviny a řídil redakci týdeníku 

Profit. Publikoval víc než stovku osobních rozhovorů s předními světovými finančníky a ekonomy 

Jeho první kniha Příběh dokonalé bouře 

 roce 2009, v roce 2011 pak 

navazující Příběh dluhové smršti a hovory (nejen) s laureáty Nobelovy ceny o dopadech finanční 

Vystudovala Filozofickou fakultu na Palackého universitě a Ekonomicko-správní fakultu na 

Lille a Rennes. Diplomovou práci 

ústavu makroekonomických studií a mezinárodních 

Nice. Absolvovala stáž na Generálním ředitelství Lidské zdroje v Evropské komisi. 

Působila na Ministerstvu financí ČR, kde se věnovala přípravám ČR na předsednictví v Radě EU. 

různých aspektech EU a přednáší na Vysoké škole finanční a správní v 

Alena na CEBRE působí od října 2007, nejprve ve funkci zástupkyně ředitele, od půlky února 




