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 Profily řečníků 

 

Jan Michal, 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).  

 

Ladislav Miko, Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a 

ochranu spotřebitele  

 

Ladislav Miko působil dlouhodobě v České inspekci životního prostředí. V období mezi lety 2002 a 

2005 zastával funkci náměstka ministra pro sekci ochrany přírody a krajiny na Ministerstvu životního 

prostředí ČR a v roce 2009 funkci ministra životního prostředí. Mezi lety 2005 a 2010 byl ředitelem 

pro přírodu na GŘ Životního prostředí Evropské komise, kde se zaměřoval především na témata 

ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zemědělství, půdy a lesů. Ladislav Miko se věnuje 

výzkumné činnosti v oblasti zoologie, půdní zoologie a ekologie. Vyučuje také na českých i 

zahraničních univerzitách.  V současné době vykonává funkci zástupce generálního ředitele na GŘ 

Evropské komise pro zdraví a ochranu spotřebitele. 

   

Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu  

 

Jako poslankyně evropského parlamentu byla zvolena pro období 2009-2014. Je členkou Výboru 

pro dopravu a cestovní ruch a náhradnicí ve výborech pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a pro 

kulturu a vzdělání. Své vzdělání získala na Masarykově univerzitě v Brně, kde získala v roce 1998 

doktorský titul jako lékařka se specializací v anesteziologii a intenzivní péči. Dále vzdělání rozšířila o 

titul MBA (Master of Business Administration) na Brno Business School -  Nottingham Trent 

University v roce 2005. Aktivní politickou kariéru zahájila v roce 1990 vstupem do České strany 

sociálně demokratické, v roce 1998 byla zvolena do Zastupitelstva města Kroměříže jako 

místostarostka. V roce 2000 se stala členkou Výboru pro komunikaci s EU na Ministerstvu 

zahraničních věcí a poté předsedala Národní síti zdravých měst v ČR. Postu místostarostky se 

vzdala zvolením do EP, nadále však působí jako zastupitelka města Kroměříže. 
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Jindřich Fialka, Ministerstvo zemědělství ČR 

 

Jindřich Fialka působí na Ministerstvu zemědělství ČR od roku 2000, přičemž v letech 2003-2005 

řídil oddělení mezinárodních obchodních dohod. V současné době Jindřich Fialka rovněž působí 

jako zástupce Ministerstva zemědělství v řadě institucí a organizací a zástupce České republiky 

v pracovních orgánech EU a v pracovních výborech UNECE, FAO a Kodex Alimentarius. V letech 

2009-2010 také mimo jiné předsedal Radě mezinárodní komoditní organizace v Londýně a řídil 

mezinárodní panel expertů v oblasti kvalitativních schémat pro potraviny v Praze. V současné době 

zastává funkci ředitele odboru potravinářské výroby a legislativy na Ministerstvu zemědělství ČR. 

 

 

 

Petr Baudyš, QSL Quality Safety Legality, zástupce Svazu 

obchodu a cestovního ruchu  

 

Petr Baudyš působil v devadesátých letech jako inspektor pro kontrolu výroby potravin, vedoucí 

akreditované laboratoře pro testování potravin a náměstek ústředního ředitele Státní zemědělské a 

potravinářské inspekce. V období 1994-2001 také zastupoval Českou republiku v mezinárodních 

komisích v Kanadě, Holandsku, Belgii a řadě dalších zemí. Od roku 2001 do roku 2012 vykonával 

funkci ředitele oddělení Trading Law & Technical v Tesco Stores ČR/SR. Od roku 2012 působí jako 

jednatel QSL prodávaných výrobků na trhu, kde se mimo jiné věnuje komparaci kvality výrobků a 

zastupování výrobců a obchodníků při jednání se státní správou či nadnárodními řetězci.  

 

 

Klára Trněná, Sdružení obrany spotřebitelů 

 

Klára Trněná absolvovala v roce 2012 školení a odborné zkoušky I. stupně v oboru spotřebitelského 

poradenství dle náležitostí vnitřních požadavků Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje. 

Od roku 2012 působí na pozici odborné právní poradkyně. Zabývá se mimo jiné poradenstvím 

v oboru spotřebitelského práva a případy v rámci projektu mimosoudních spotřebitelských sporů. 

V současnosti studuje Právnickou fakultu Masaryky univerzity v Brně. 
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Partneři debaty:  Mediální partneři debaty: 

 
Vysoká škola finanční a správní EurActiv.cz 
 Prague Leaders Magazine 

 

Alena Vlačihová, CEBRE 

 

Vystudovala Filozofickou fakultu na Palackého universitě a Ekonomicko-správní fakultu na 

Masarykově universitě. Strávila několik měsíců na universitách v Lille a Rennes a absolvovala stáž 

v Evropské komisi. Od října 2005 do srpna 2007 působila na Ministerstvu financí ČR, kde se 

věnovala evropským záležitostem a přípravám ČR na předsednictví v Radě EU. Na CEBRE působí 

od října 2007, nejprve ve funkci zástupkyně ředitele, od půlky února 2012 ve funkci ředitelky.  

Pravidelně publikuje o různých aspektech EU a přednáší na Vysoké škole finanční a správní v 

Praze. 


