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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 (2007-09 a 2002-03) a jako zástupce 

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).  

 

Marek Svoboda, ředitel odboru koordinace růstových politik a 

hospodářského rozvoje, Úřad vlády ČR  

 

Marek Svoboda vystudoval obor Mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě 

v Praze. Do roku 2012 pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Odboru společné obchodní 

politiky, nyní pracuje  na Úřadu vlády ČR jako ředitel Odboru koordinace růstových politik a 

hospodářského rozvoje. 

 

 

Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR  

  

Radek Špicar je absolventem Univerzity Karlovy a University of Cambridge. Další studijní pobyty 

absolvoval na Georgetown University a Harvard University. Několik let působil jako ředitel vnějších 

vztahů ve společnosti Škoda Auto.  Aktivně působí v neziskovém sektoru a akademické sféře jako 

člen Corporate Council nadace Fórum 2000, přednášející na Diplomatické akademii Ministerstva 

zahraničních věcí a dále jako ředitel české pobočky amerického think-tanku Aspen Institute. Je také 

viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy České republiky.  
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Partneři debaty:  Mediální partneři debaty: 

 

Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelna  

Jan Bureš je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a řady kurzů České finanční 

akademie. Za sebou má řadu aktivit v oblasti analýzy finančních trhů, vedl například výzkum týkající 

se integrace českých finančních trhů mezi evropské a podařilo se mu vyvinout makroekonomické 

modely zaměřené na prognózu devizových kurzů a výnosů dluhopisů. Zkušenosti v předešlých 

letech nasbíral jako vedoucí ekonomického výzkumu institutu Europeum a jako analytik Českého 

statistického úřadu. V dnešní době je hlavním ekonomem Era Poštovní spořitelny. 

 

Michala Hergetová, moderátorka zpravodajských pořadů, 

Redakce zpravodajství ČR 

Michala Hergetová vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů na vysoké škole ekonomické v Praze 

a Joint European Studies Programme na Staffordshire University, University of Antverp a VŠE. 

V následujícíh letech pracovala v mediální skupině Mafra a.s. a vládní agentuře na podporu 

obchodu CzechTrade. Od roku 2005 působí jako moderátorka zpravodajských pořadů v Redakcích 

zpravodajství České televize. 


