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 Profily řečníků 

 

Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu

Michaela Šojdrová 

francouzského státního vyznamenání za přínos v

1996 – 2010 byla opakovaně zvolena do

poslankyně a místopředsedkyně výb

2010 do roku 2014 byla ředitelkou odboru vnějšíc

Ministerstva školství 

V současné době je členkou poslaneckého klubu Evropské lidové strany a místopředsedkyní jeho 

české národní delegace, dále místopředsedkyní výboru pro kulturu a vzdělávání, členkou výboru 

pro práva žen na rovnost pohlaví, zastupující členkou výboru pro zaměstnanost 

členkou delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU

 

Inge Bernaerts, členka kabinetu komisařky Thyssen

Inge Bernaerts vystudovala právo na

des Saarlandes. 

evropské soutěžní právo v předních mezinárodních advokátních

semináře o 

KatholiekeUniversiteitLeuven

pro hospodářskou soutěž. Poté se stala vedoucí oddělení na GŘ pro energetiku, kde měla na 

starost rozvoj vnitřního trhu s elektřinou a plynem a podpoře bezpečnosti dodávek.

členkou kabinetu komisařky 

pracovníků, koordina

 

Marie Beranová, Odbor koordinace evropských politik, Úřad vlády 

ČR 

Marie Beranová vystudovala obor Politologie na Fakultě mezinárodních vztahů na Vysoké škole 

ekonomické v Praze, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. V

vládního rady v Odboru koordinace evropských politik v

vlády ČR. Předtím působila na velvyslanectví ČR v

vlády věnuje koordinaci evropských politik v
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Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu

ojdrová začínala v letech 1992-1996 jako učitelka francouzského jazyka, mj. je držitelkou 

francouzského státního vyznamenání za přínos v rozvoji česko-francouzských vztahů. V 

2010 byla opakovaně zvolena do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde

poslankyně a místopředsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

2014 byla ředitelkou odboru vnějších vztahů České Š

školství v OECD. V roce 2014 byla za KDU-ČSL zvolena do Evropského parlamentu

é době je členkou poslaneckého klubu Evropské lidové strany a místopředsedkyní jeho 

české národní delegace, dále místopředsedkyní výboru pro kulturu a vzdělávání, členkou výboru 

pro práva žen na rovnost pohlaví, zastupující členkou výboru pro zaměstnanost 

členkou delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 

Inge Bernaerts, členka kabinetu komisařky Thyssen

Inge Bernaerts vystudovala právo naKatholiekeUniversiteitLeuven a evropské právo na 

. V letech 1996  - 2003 pracovala jako právnička v

evropské soutěžní právo v předních mezinárodních advokátních 

 evropském právu jako asistent profesora KoenLenaerts na 

KatholiekeUniversiteitLeuven. V roce 2003 se stala členkou EK, kde prvních 7 let pracovala na GŘ 

pro hospodářskou soutěž. Poté se stala vedoucí oddělení na GŘ pro energetiku, kde měla na 

rozvoj vnitřního trhu s elektřinou a plynem a podpoře bezpečnosti dodávek.

kou kabinetu komisařky MarianneThyssen, kde se zaměřuje například 

pracovníků, koordinaci sociálního zabezpečení, pracovního práva a bezpečnosti a ochrany zdraví

Marie Beranová, Odbor koordinace evropských politik, Úřad vlády 

Marie Beranová vystudovala obor Politologie na Fakultě mezinárodních vztahů na Vysoké škole 

Praze, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. V současné době působí na pozici 

vládního rady v Odboru koordinace evropských politik v Sekci pro evr

vlády ČR. Předtím působila na velvyslanectví ČR v Santiagu de Chile. Marie Beranová se na Úřadu 

vlády věnuje koordinaci evropských politik v oblasti zaměstnanosti, sociální politiky a vzdělávání.
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Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu 

francouzského jazyka, mj. je držitelkou 

francouzských vztahů. V období 

Parlamentu ČR, kdepracovala jako 

oru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Od roku 

Školní Inspekce a zástupkyní 

ČSL zvolena do Evropského parlamentu. 

é době je členkou poslaneckého klubu Evropské lidové strany a místopředsedkyní jeho 

české národní delegace, dále místopředsedkyní výboru pro kulturu a vzdělávání, členkou výboru 

pro práva žen na rovnost pohlaví, zastupující členkou výboru pro zaměstnanost a sociální věci a 

Inge Bernaerts, členka kabinetu komisařky Thyssen 

a evropské právo na Universität 

2003 pracovala jako právnička v Bruselu, kde praktikovala 

 kancelářích. Zároveň učila 

evropském právu jako asistent profesora KoenLenaerts na 

, kde prvních 7 let pracovala na GŘ 

pro hospodářskou soutěž. Poté se stala vedoucí oddělení na GŘ pro energetiku, kde měla na 

rozvoj vnitřního trhu s elektřinou a plynem a podpoře bezpečnosti dodávek. V současnosti je 

například na volný pohyb a vysílání 

sociálního zabezpečení, pracovního práva a bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Marie Beranová, Odbor koordinace evropských politik, Úřad vlády 

Marie Beranová vystudovala obor Politologie na Fakultě mezinárodních vztahů na Vysoké škole 

současné době působí na pozici 

Sekci pro evropské záležitosti na Úřadu 

Santiagu de Chile. Marie Beranová se na Úřadu 

oblasti zaměstnanosti, sociální politiky a vzdělávání. 
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Ladislav Minčič

Hospodářská komora

Vystudoval matematické modelování a obhájil disertaci na Fakultě numerické matematiky a 

kybernetiky Lomonosovy Moskevské stání univerzity, v 90. letech absolvoval stáže na Harvardově 

univerzitě v USA, v roce 2005 absolvoval studium MBA

praxe působil jako stážista ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze, později i jako interní 

aspirant na Lomonosovově Moskevské státní univerzitě. V letech 1988 

Federálním ministerstvu financí resp. Ministerstvu financí České republiky. Od roku 2003 pracoval v 

Mezinárodní bance hospodářské spolupráce a Mezinárodní investiční bance v Moskvě, kde se v 

letech 2006-2007 stal

financí České republiky jako 1. náměstek ministra, odpovědný za daně a cla.

 

Vojtěch Hromíř, generální tajemník, ČESMAD BOHEMIA 

Vojtěch Hromířv

pracoval v ČSAD SVT Praha a stál mimo jiné 

dopravu BUSportál. Od informačních technologií pak přešel do oblasti obchodu a služeb.Ve 

sdružení ČESMAD Bohemia působí od roku 1998. Do konce roku 2013 z

divize služeb. V 

radě nákladní dopravy Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) a je prezidentem její komise pro 

služby dopravcům. 

 

Alena Mastantuono, 

Vystudovala Filozofickou fakultu na Palackého universitě a Ekonomicko

Masarykově universitě a strávila několik měsíců na universitách v

o důchodové reformě psala ve výzkumném ústavu 

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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Ladislav Minčič, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz, 

Hospodářská komora ČR 

Vystudoval matematické modelování a obhájil disertaci na Fakultě numerické matematiky a 

kybernetiky Lomonosovy Moskevské stání univerzity, v 90. letech absolvoval stáže na Harvardově 

A, v roce 2005 absolvoval studium MBA na Finanční akademii v Moskvě. 

praxe působil jako stážista ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze, později i jako interní 

aspirant na Lomonosovově Moskevské státní univerzitě. V letech 1988 

Federálním ministerstvu financí resp. Ministerstvu financí České republiky. Od roku 2003 pracoval v 

Mezinárodní bance hospodářské spolupráce a Mezinárodní investiční bance v Moskvě, kde se v 

2007 stal místopředsedou představenstva. V letech 2010 -

financí České republiky jako 1. náměstek ministra, odpovědný za daně a cla.

Vojtěch Hromíř, generální tajemník, ČESMAD BOHEMIA 

vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu na Univerzitě Karlově.

ČSAD SVT Praha a stál mimo jiné u zrodu informačního portálu pro autobusovou 

dopravu BUSportál. Od informačních technologií pak přešel do oblasti obchodu a služeb.Ve 

sdružení ČESMAD Bohemia působí od roku 1998. Do konce roku 2013 z

 lednu 2014 byl jmenován do funkce generálního tajemníka Sdružení. 

radě nákladní dopravy Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) a je prezidentem její komise pro 

služby dopravcům.  

Alena 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. 
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Odboru legislativy, práva a analýz, 

Vystudoval matematické modelování a obhájil disertaci na Fakultě numerické matematiky a 

kybernetiky Lomonosovy Moskevské stání univerzity, v 90. letech absolvoval stáže na Harvardově 

na Finanční akademii v Moskvě. Během své 

praxe působil jako stážista ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze, později i jako interní 

aspirant na Lomonosovově Moskevské státní univerzitě. V letech 1988 - 2002 pracoval na 

Federálním ministerstvu financí resp. Ministerstvu financí České republiky. Od roku 2003 pracoval v 

Mezinárodní bance hospodářské spolupráce a Mezinárodní investiční bance v Moskvě, kde se v 

- 2014 působil na Ministerstvu 

financí České republiky jako 1. náměstek ministra, odpovědný za daně a cla. 

Vojtěch Hromíř, generální tajemník, ČESMAD BOHEMIA  

fyzikální fakultu na Univerzitě Karlově. Přes osm let 

u zrodu informačního portálu pro autobusovou 

dopravu BUSportál. Od informačních technologií pak přešel do oblasti obchodu a služeb.Ve 

sdružení ČESMAD Bohemia působí od roku 1998. Do konce roku 2013 zastával pozici ředitele 

lednu 2014 byl jmenován do funkce generálního tajemníka Sdružení. Je zapojen v 

radě nákladní dopravy Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) a je prezidentem její komise pro 

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

Lille a Rennes. Diplomovou práci 

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. 

h 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 




