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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).  

  

Peter Eberl, Generální ředitelství Evropské komise pro 

komunikační sítě, obsah a technologie 

 

Peter Eberl je zástupce vedoucího Oddělení pro regulatorní koordinaci a uživatele na GŘ 

CONNECT. Předtím pracoval v různých pozicích v Evropské komisi např. jako zástupce vedoucího 

oddělení zodpovědného za rozvoj politik v oblasti elektronických komunikací na GŘ INFSO či jako 

case manager pro dopravu a průmyslové fúzování na GŘ pro Hospodářskou soutěž. Předtím, než 

začal pracovat pro Komisi, pracoval pro různé právnické firmy a veřejnou správu v Belgii, Francii, 

Německu a ve Spojených státech. 

 

 

Ondřej Malý, Český telekomunikační úřad 

  

Ondřej Malý vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a obor 

Mezinárodní teritoriální studia, specializace Americká studia, tamtéž. V rámci magisterských studií 

vycestoval na semestr na Renvall Institute Helsinské univerzity. Od roku 1997 působil jako 

recenzent her pro časopisy Score a Level, roky 1999–2001 strávil v online deníku iDNES, kde měl 

na starosti rubriku týkající se vědy a IT. Od roku 2001 do roku 2005 se podílel na výrobě 

počítačových her v Illusion Softworks. Od roku 2007 působil v ekonomické redakci Lidových novin 

jako redaktor se specializací na technologie, telekomunikace a IT. V polovině roku 2010 přestoupil 

do Hospodářských novin. V březnu 2012 byl vládou jmenován do funkce člena Rady ČTÚ do roku 

2017. 
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Partneři debaty:  Mediální partneři debaty: 

 

Michal Frankl, Telefónica Czech Republic 

 
Michal Frankl vystudoval Bankovní institut Vysoká škola Praha a Právnickou fakultu Janka 

Jesenského. Po roce 1989 podnikal v oblasti tvorby software pro ekonomiku. V roce 1996 byl zvolen 

poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Poté byl náměstkem ministra 

financí zodpovědným za sekci daní, cel a informatiky. Působil také jako náměstek ministra 

informatiky s odpovědností zejména za oblast elektronických komunikací a poštovních služeb. Je 

jedním z hlavních autorů zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Od roku 2005 do 

2009 byl členem Rady Českého telekomunikačního úřadu. Do zvolení členem představenstva 

podnikal jako ekonomický a daňový poradce. 

 

Jiří Peterka, nezávislý konzultant a publicista  

Jiří Peterka absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK Praha a Fakultu elektrotechniky ČVUT 

Praha. Od roku 1982 působí na Matematicko-fyzikální fakultě UK Praha (aktuálně na katedře 

softwarového inženýrství), kde přednáší síťové technologie. Do roku 1996 působil jako starší 

konzultant v nezávislé konzultační společnosti DCIT s.r.o. se zaměřením na oblast počítačových 

sítí. Od roku 1996 pracuje jako nezávislý konzultant a publicista v oblasti počítačových sítí, 

telekomunikací, Internetu, eGovernmentu a tzv. informační společnosti. Věnuje se též problematice 

elektronického podpisu, v roce 2011 vydal knihu „Báječný svět elektronického podpisu“. 

  

 


