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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 Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR ve spolupráci s 
CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU. Více informací na prague@cebre.cz. 

 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).  

 

 

Elena Reitano, Generální ředitelství Evropské komise pro finanční 

a hospodářské otázky 

 

Elena Reitano, vystudovala ekonomii v roce 1991 na University of Rome, obor mezinárodní studie 

na Johns Hopkins University School of Paul Nitze v roce 1992 a získala britský titul MSc v  oboru 

ekonomie na University of Southampton v roce  1994. Od roku 1994 je rovněž úřednicí Evropské 

komise, kde postupně pracovala na ekonomickém a rozpočtovém dohledu nad Tuniskem, 

Alžírskem, Albánií a balkánskými zeměmi na Generálním ředitelství pro finanční a hospodářské 

otázky. V letech 2000 až 2004 působila jako referent pro Itálii v oblasti veřejných financí. Posléze 

pracovala jako členka sekretariátu Hospodářského a finančního výboru jako zástupce vedoucího 

oddělení v jednotce pověřené dozorem nad ekonomikami Belgie, Francie, Lucemburska, Maďarska 

a Nizozemska. V letech 2008 až 2010 byla členkou kabinetu komisaře Almunii. Od února 2011 je 

vedoucí oddělení odpovědného za dozor ekonomik v Nizozemsku, České republice a na Slovensku. 

 
Jan Král, ředitel odboru koordinace evropských politik, Úřad vlády 

ČR  

Jan Král je ředitelem odboru koordinace evropských politik na Úřadu vlády. Odbor koordinuje 

politiku ČR ve vztahu k EU (vnitrostátně i navenek) a podílí se na jejím provádění. Výbor se 

spolupodílí na přípravě mandátů, instrukcí a pozic na jednání orgánů EU, zejména formací Rady, 

COREPERu, pracovních skupin Rady a dalších institucí. Dále připravuje mandáty pro vystupování 

zástupců ČR na Evropské radě a v Radě pro obecné záležitosti. Výbor spolupracuje s jednotlivými 

ministerstvy a správními orgány. Nejdůležitějšími oblastmi v gesci jsou Strategie Evropa 2020 a 

Strategie pro Podunajský region.  

http://www.consilium.europa.eu/council/council-configurations?lang=cs
http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=cs
http://www.consilium.europa.eu/policies/council-configurations/general-affairs?lang=cs
http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa-2020/strategie-evropa-2020-78695/
http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/podunajska-strategie/podunajska-strategie-87555/
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Partneři debaty:  Mediální partneři debaty: 

 

Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR 

pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost  

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

absolvoval na Georgetown University a Harvard University. Je bývalým náměstkem místopředsedy 

vlády pro ekonomiku Martina Jahna a ředitelem vnějších vztahů ve společnosti Škoda Auto. 

Přednáší také na Institutu ekonomických studií FSV UK a Diplomatické akademii Ministerstva 

zahraničních věcí České republiky. Mezi témata, kterým se dlouhodobě věnuje, patří ekonomická 

diplomacie, společenská odpovědnost podniků, kulturní průmysl a přínosy think-tanků a nevládních 

organizací. V současné době zastává funkce viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR pro 

hospodářskou politiku a konkurenceschopnost a výkonného ředitele Aspen Institute Prague. 

 

David Marek, hlavní ekonom Patria Finance  

 

David Marek je hlavní ekonom, vedoucí oddělení analýz a člen představenstva Patria Finance. 

Vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde získal i doktorát. Absolvoval 

například studijní stáž na University of Limerick v Irsku. V letech 1997 a 1998 byl odborným 

pracovníkem v Institutu ekonomie České národní banky. Poté přešel na odbor měnové politiky ČNB. 

V letech 1999 až 2000 pracoval v oddělení analýz finančních trhů České spořitelny. Od roku 2000 

působí v Patrii Finance. Je členem České společnosti ekonomické a skupiny NERV. 

 

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 prác i 

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. 


