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

 Profily řečníků 

 

Partneři debaty:  Mediální partneři debaty: 

 

 
Jiří Kubíček, Informační kancelář Evropského parlamentu 

v České republice 

 

Jiří Kubíček působí jako vedoucí Informační kanceláře Evropského parlamentu v České 

republice.   

 

Tassos Haniotis, Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj 

venkova, Evropská komise 

 

Tassos Haniotis studoval zemědělskou ekonomiku na univerzitě v USA a ekonomii na univerzitě 

v Aténách.  Před nástupem do Evropské komise strávil šest měsíců jako hostující vědecký 

pracovník v Centru evropských zemědělských studií na univerzitě v Londýně, kde se zabýval 

zemědělskými obchodními vztahy mezi EU a USA v rámci Uruguayského kola jednání GATT.  

Zastával také vedoucí funkce v odděleních specializovaných na analýzu a perspektivy 

zemědělské politiky a analýzu zemědělské obchodní politiky. Působil dále jako zástupce 

vedoucího kabinetu bývalého evropského komisaře pro zemědělství, Franze Fischlera, a jako 

zemědělský poradce delegace Evropské komise v USA. V současné době působí na Ředitelství 

ekonomických analýz a Ředitelství pro přímou podporu ve funkci ředitele.  

 

Jaroslava Beneš Špalková, Ministerstvo zemědělství ČR 

 

Jaroslava Beneš Špalková vystudovala Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně. 

Poté působila jako referent ve firmě zabývající se obchodem s vínem a jako odborný referent  

na Ministerstvu zemědělství ČR ve stejném oboru. Zde posléze zastávala funkci poradkyně  

1. náměstka - státního tajemníka pro evropské záležitosti a od roku 2004 funkci ředitelky Odboru 

financování SZP, veřejné podpory a statistiky. Na Ministerstvu zemědělství ČR se v roce 2007 

stala vrchní ředitelkou Sekce vnějších vztahů a v prosinci roku 2012 náměstkyní ministra 

v Úseku pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku.  


