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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).  

 

Gustaaf Borchardt, člen představenstva ECHA 

 

Gustaaf Borchardt získal během svého působení v Evropské komisi v Generálním ředitelství (GŘ) 

pro životní prostředí bohaté zkušenosti v různých aspektech evropské politiky. Je tak znalcem 

oblasti životního prostředí, procesu spolurozhodování, spravedlnosti a vnitřních věcí. Pracoval také 

na nizozemském Stálém zastoupení při Evropské unii, v Evropském soudním dvoře a na 

nizozemském Ministerstvu zahraničních věcí. Rovněž působil jako investiční manažer v Londýně a 

Buenos Aires. Donedávna zastával funkci ředitele sektoru Voda, mořské prostředí a chemikálie 

v rámci GŘ pro životní prostředí. V současné době je v  rámci téhož generálního ředitelství členem 

představenstva agentury ECHA. 

 

Jarmila Sládková, Ministerstvo životního prostředí  

 

Jarmila Sládková vystudovala chemii, specializaci biochemie, na Universitě Karlově. Pracovala ve 

výzkumu v oblasti nakládání s odpady a chemickými látkami. Od roku 2000 pracuje na Ministerstvu 

životního prostředí ČR v odboru environmentálních rizik. 
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Partneři debaty:  Mediální partneři debaty: 

 

 

Ladislav Novák, ředitel Svazu chemického průmyslu ČR 

 

Ladislav Novák je ředitelem SCHP ČR od 1. května roku 2004, tzn. ode dne vstupu České republiky 

do EU. Ladislav Novák, před svým působením ve Svazu, pracoval na řídících pozicích v oblasti 

průmyslu, převážně v oboru potravin a výroby a distribuce laboratorní techniky. Je také registrován 

jako poradce a konzultant v oblasti chemie, životního prostředí a obchodních vztahů. Ladislav 

Novák působí aktivně v Evropské radě chemického průmyslu, kde je členem Programového výboru 

průmyslové politiky. 

 

 

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. 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. 


