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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).  

 

Marten Westrup, GŘ Evropské komise pro energetiku 

Marten Westrup studoval právo a ekonomii na Stockholm School of Economics a Stockholm 

Univerzity. V současné době působí na Generálním ředitelství Evropské komise pro energetiku. 

Primárně se zaměřuje na vývoj energetické politiky ve střednědobém až dlouhodobém 

horizontu, do čehož spadají jak klimaticko-energetické cíle 2030, tak rámcový energetický plán 

do roku 2050. Dříve Marten Westrup  působil na Generálním ředitelství Evropské komise pro 

podnikání a průmysl a zastával také manažerskou funkci ve švédské Radě pro obchod. 

 

Pavel Zámyslický, Ministerstvo životního prostředí ČR 

Vystudoval silnoproudou elektrotechniku a energetiku na VUT a následně ekonomiku a řízení 

energetiky na ČVUT. V roce 2013 úspěšně dokončil studium doktorského programu řízení a 

ekonomika podniku. V diplomové i disertační práci se zabýval především vazbami mezi 

obchodováním s emisemi a energetikou. Od roku 2005 působí na Ministerstvu životního 

prostředí v odboru změny klimatu, ve kterém od roku 2007 zastává funkci ředitele. Od roku 2011 

spadá do agendy odboru i energetika.   Mimo jiné se věnuje také mezinárodnímu vyjednávání 

v otázkách životního prostředí a problematice obchodování v EU ETS i v rámci Kjótského 

protokolu.  
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Josef Zbořil, Svaz průmyslu a dopravy ČR; Evropský 

hospodářský a sociální výbor 

 

Profesí chemik, specializace výroba zpracování polymerů, pracoval v technickém rozvoji 

v papírenském průmyslu, kde od roku 1990 do roku 1997 vykonával funkci předsedy 

představenstva a generálního ředitele Jihočeských papíren a.s., Větřní. Od roku 1999 byl 

členem představenstva Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí n. Labem. V letech 1994 – 

1997 byl presidentem Svazu průmyslu papíru a celulózy. V letech 1995-2011 byl členem 

představenstva SP ČR s odpovědností za oblast životního prostředí a energetiky. Od roku 2004 

je členem Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu. Zastupuje SP ČR ve 

výboru pro průmyslové záležitosti (IACO) a pracovní skupině pro životní prostředí 

BusinessEurope. 

 

Jan Rovenský, Greenpeace ČR 

Jan Rovenský se věnuje ochraně přírody od roku 1992. Především se specializuje na snižování 

závislosti České republiky na fosilním palivu a na otázky související s energetickou koncepcí. 

Nalezl také zálibu ve správním právu v rámci studia na ZČU. V roce 1997 se stal vedoucím 

Centra pro podporu občanů DZ v Plzni a v roce 2004 státním úředníkem. O rok později nastoupil 

jako vedoucí energetické kampaně ke Greenpeace ČR. Od roku 2009 se aktivně věnuje také 

psaní blogů.  

 

 

Alena Vlačihová, ředitelka CEBRE 

Vystudovala Filozofickou fakultu na Palackého universitě a Ekonomicko-správní 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. 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. Pravidelně publikuje o různých aspektech EU a přednáší na Vysoké 

škole finanční a správní v Praze. Na CEBRE působí od října 2007, nejprve ve funkci zástupkyně 

ředitele, od půlky února 2012 ve funkci ředitelky. 


