Debata na téma
„Lze český trh práce reformovat?
Jak na to?“
13. 5. 2014 od 16,00 do 18,00hod

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).

Radek Malý, vedoucí oddělení pro Sociální analýzu, Generální
ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti,
Evropská komise
Radek Malý vystudoval obor Ekonomika práce na Vysoké škole ekonomické v Praze a obor
Evropská politika na Oxfordské univerzitě. V následujících letech pracoval jako ekonom pro
Citibank. Od roku 2005 působí jako vedoucí oddělení EMPL D.1, které se zabývá analýzou
zaměstnanosti v Evropské unii a kandidátských zemích.

Štefan Duháň, ředitel odboru trhu práce, Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČR
Štefan Duháń je ředitelem odboru trhu práce Ministerstva práce a sociálních věcí. Zastupuje ČR ve
Výboru pro zaměstnanost při Evropské komisi. Úzce spolupracuje s Úřadem práce ČR. Před
nástupem na Ministerstvo práce a sociálních věcí pracoval pro Ministerstvo obrany ČR na poli
mezinárodních smluv. V této době se zúčastnil několika misí pod hlavičkou MZV (Ex-Jugoslávie,
Irák). Krátce se angažoval v ČSA v rámci projektu, který řešil optimalizaci nákladů a výkonů.

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 Hospodářskou komorou České republiky ve spolupráci s CEBRE – Českou
podnikatelskou reprezentací při EU. Více informací na prague@cebre.cz.
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Jitka Hejduková, ředitelka zaměstnavatelské sekce, Svaz

průmyslu a dopravy ČR
Jitka Hejduková vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze, po studiu působila jako asistent a učitel
na vysoké škole, v různých pracovních pozicích ve státní správě v oblasti politiky zaměstnanosti a v
soukromé sféře v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Od roku 2001 pracuje na Svazu Průmyslu a
doprava ČR, kde se zabývá problematikou pracovního práva, zaměstnanosti, kolektivního
vyjednávání. V současné době jako ředitelka zaměstnavatelské sekce.

Jaromíra Kotíková, vedoucí výzkumného týmu pro trh práce a

zaměstnanost, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Jaromíra Kotíková vystudovala obor Veřejná a sociální politika na Karlově univerzitě v Praze.
Absolvovala odborné stáže ve Španělsku, Portugalsku, Rakousku a Japonsku. V letech 2002 –
2004 se věnovala pedagogické činnosti na Škole veřejných a mezinárodních vztahů v Praze.
V současné době působí ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí jako vedoucí výzkumného
týmu pro trh práce a zaměstnanost. Dále je členkou rady VÚPSV. Zaměřuje se především na trh
práce, politiku zaměstnanosti, pracovní podmínky, pracovní dobu a rizikové skupiny na trhu práce.

Tomáš Hartman, zástupce ředitelky, CEBRE
Vystudoval bakalářský program Cizí jazyky pro komerční praxi na Filozofické fakultě Západočeské
univerzity v Plzni a magisterský obor Mezinárodní a diplomatická studia na Vysoké škole
mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Jeden semestr strávil na univerzitě v portugalském Aveiru
a absolvoval stáže na univerzitě ve francouzkém Caen a také na Generálním ředitelství Evropské
komise pro informační společnost v Bruselu. V CEBRE působil od září 2009 do září 2010, a to
nejprve 4 měsíce v bruselské kanceláři a poté i v Praze. Před návratem do CEBRE v březnu 2012
působil na odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, kde se věnoval projektu Praha
elektromobilní.
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