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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).  

 

Josef Schwarz, Generální ředitelství Evropské komise pro 

hospodářskou soutěž 

 

Josef Schwarz je koordinátorem pro oblast státní podpory zastupující Českou republiku 

na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž. Specializuje se na telekomunikace, informační 

technologie, média a sportovní odvětví. Sehrál také klíčovou roli při přípravě rozhodnutí o státní 

podpoře v rámci řady evropských, vnitrostátních, regionálních a místních projektů. Po nástupu do 

Evropské komise v roce 2004 pracoval jako právní expert v oblasti zadávání veřejných zakázek. 

Také působil v advokátní kanceláři v Mnichově a Praze po dobu tří let a složil české advokátské 

zkoušky. Vystudoval právo na Právnické fakultě a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd 

Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelem titulu LL.M.Eur. v oboru mezinárodního a evropského 

obchodního práva.  

 

Ramona Ianus, Generální ředitelství Evropské komise pro 

hospodářskou soutěž   

  

Ramona Ianus absolvovala Právnickou fakultu na Univerzitě v Bukurešti a Pantheon Sorbonne v 

Paříži. Má titul LLM v oblasti evropského práva z College of Europe. Od roku 2007 působí v 

Evropské komisi v oblasti evropské kontroly státní podpory. Vedla také realizaci řady opatření 

v době reálné ekonomické krize. Poté byla zapojena do realizace balíčku pro modernizaci státní 

podpory a zabývala se přípravou pravidel regionální podpory na období 2014-2020 . Nyní vede 

nově vytvořenou síť kontaktních míst na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž. 
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Partneři debaty:  Mediální partneři debaty: 

 

Hynek Brom, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  

 
Hynek Brom je absolventem Fakulty právní Západočeské univerzity v Plzni. V průběhu působení na 

FPR ZČU se podílel na několika výzkumných projektech v rámci veřejné správy. V letech 2000 - 

2002 působil jako vedoucí sekretariátu hejtmana Plzeňského kraje. Pracoval jako místostarosta a 

starosta Městského obvodu Plzeň 4. Od roku 2006 působil v odborných orgánech Svazu měst a 

obcí ČR a řadě odborných institucí. Na ÚOHS nastoupil v listopadu 2009 jako ředitel Sekce veřejné 

podpory a správy úřadu a později byl jmenován I. místopředsedou, který stojí v čele Sekce veřejné 

regulace a správy úřadu. Dále působí jako člen pracovní komise pro správní právo LRV a člen 

rozkladové komise Energetického regulačního úřadu. 

 

Ondřej Dostal, Stálé zastoupení ČR při EU 

 
Ondřej Dostal je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Soutěžnímu právu se 

věnuje od roku 2000, kdy nastoupil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jako ředitel 

mezinárodního odboru se od roku 2004 zabýval zpracováním a realizací koncepce zapojení 

českého soutěžního úřadu do činnosti soutěžních orgánů EU, WTO, OECD a dalších. Působil 

rovněž jako člen rozkladové komise pro oblast hospodářské soutěže. Od roku 2007 je tajemníkem 

Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii pro oblast hospodářské soutěže, veřejné 

podpory a veřejných zakázek. V průběhu českého předsednictví v Radě EU zastával pozici 

předsedy pracovní skupiny pro hospodářskou soutěž Rady Evropské unie.  

 

Alena Mastantuono, 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. 


