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AKTUÁLNĚ Z EVROPSKÉ UNIE   
 

POLITIKA 
PŘIPRAVENOST NA BREXIT 

 Komise zintenzivnila kampaň informující evropské podniky o celních opatřeních v případě 

brexitu bez dohody 

 

Nová kampaň Evropské komise má za cíl zvýšit informovanost evropských podnikatelů 

a podniků, zvláště pak malých a středních. Podniky mají nyní k dispozici celou řadu 

informačních materiálů, včetně jednoduchého pětibodového kontrolního seznamu, který 

přehledně uvádí, jak postupovat, pokud chtějí i po 30. březnu se Spojeným královstvím 

nadále obchodovat. 

Vzhledem ke zvyšujícímu se riziku, že Spojené království vystoupí 30. března z EU bez 

dosažení dohody, Evropská komise zintenzivnila svou snahu informovat evropské 

podniky o pobrexitové situaci v oblasti cel a nepřímých daní (např. DPH). 

Zahájená informační kampaň tvoří součást pokračujícího úsilí Komise připravit se na situaci, 

kdy Spojené království vystoupí z EU bez dohody. Tato snaha navazuje na závěry Evropské 

rady (článek 50) z prosince 2018 vyzývající k zintenzivnění příprav na všechny pobrexitové 

scénáře. Cílem je poskytnout podnikům, které budou se Spojeným královstvím po 30. březnu 

dále obchodovat, nezbytné informace o tom, co musí udělat, aby byl přechod na nové 

podmínky co nejplynulejší. Připravit se na situaci, až se Spojené království stane třetí zemí, je 

nezbytné v zájmu prevence závažných komplikací, jež může brexit evropským podnikům 

způsobit. 

Eurokomisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici řekl: „29. 

březen se pomalu ale jistě blíží a riziko brexitu bez dohody narůstá. Z tohoto důvodu pracuje 

Evropská komise spolu s vnitrostátními orgány celní správy na tom, aby byly případně 

připraveny zavést celní kontroly pro zboží pohybující se mezi EU a Spojeným královstvím. To 

je pro ochranu evropských spotřebitelů a vnitřního trhu naprosto nezbytné. Velkou roli zde 

hraje schopnost podniků, které se Spojeným královstvím obchodují, adaptovat se na celní 

pravidla, která začnou platit v případě brexitu bez dohody, hned od začátku, tedy od úplně 

prvního dne. Nesmíme proto ztrácet čas. A tato informační kampaň je jedním ze způsobů, jak 

připravenost zajistit.“ 

Zahájená kampaň má za cíl zvýšit informovanost evropských podnikatelů a podniků, zvláště 

pak malých a středních. V zájmu zajištění připravenosti na scénář vystoupení bez dohody by 

podniky, které mají zájem pokračovat v obchodování se Spojeným královstvím, měly: 

 vyhodnotit, zda mají k uplatňování celních postupů a pravidel (např. „preferenčních 

pravidel původu“ • ) potřebné technické kapacity a nezbytné lidské zdroje 

 zvážit, zda je třeba získat různá celní povolení a registrace, které jim usnadní 

obchodování v případě, že je Spojené království součástí jejich dodavatelského řetězce 

 kontaktovat vnitrostátní celní správu a ujistit se, které další kroky je třeba při 

přípravách na brexit podniknout. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/preferential_rules_of_origin_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/preferential_rules_of_origin_en.pdf
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en


 

 3 

Podniky mají nyní k dispozici celou řadu informačních materiálů, včetně 

jednoduchého pětibodového kontrolního seznamu, který přehledně uvádí, jak postupovat. 

Materiály jsou k dispozici ve všech jazycích EU. 

I když nelze dostatečně zmírnit celkové dopady tzv. scénáře bez dohody, uvedená kampaň by 

měla doplnit snahy jednotlivých členských zemí poskytnout dotčeným podnikům v EU27 

nezbytné informace. 

Komise podporuje úsilí jednotlivých členských zemí, jímž se snaží zajistit připravenost 

vnitrostátní celní a logistické infrastruktury na scénář bez dohody. 

Souvislosti 
Ratifikace dohody o vystoupení je i nadále cílem a prioritou Komise. Zda však proběhne, či 

nikoli, zůstává v tuto chvíli nejasné. Vzhledem k riziku realizace scénáře „bez dohody“ se 

Komise od prosince 2017 usilovně věnuje nezbytným přípravám. Z tohoto důvodu soustavně 

vyzývá evropské občany, podniky a členské státy, aby se připravili na veškeré možné scénáře, 

vyhodnotili příslušná rizika a promysleli, jak budou reagovat v zájmu zmírnění dopadů dané 

situace. 

Jak Komise zdůraznila ve svém prvním sdělení týkajícím se připravenosti na brexit ze dne 

19. července 2018 přinese rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie bez 

ohledu na předpokládaný scénář značné komplikace. 

Zainteresované subjekty, stejně jako vnitrostátní a unijní orgány se proto musí připravit 

na dva možné hlavní scénáře: 

 Pokud bude dohoda o vystoupení ratifikována před 30. březnem 2019, přestane 

právo Unie ve Spojeném království platit dne 1. ledna 2021, tj. po uplynutí přechodného 

období v délce 21 měsíců. Dohoda o vystoupení zahrnuje možnost jednorázového 

prodloužení přechodného období na jeden nebo dva roky. 

 Pokud dohoda o vystoupení do 30. března 2019 ratifikována nebude, žádné 

přechodné období nenastane a právo Unie přestane ve Spojeném království platit od 30. 

března 2019. Jednalo by se o takzvaný scénář bez dohody, kdy se Spojené království od EU 

naráz „odstřihne“. 

V návaznosti na vyjádření Evropské rady (článek 50) v listopadu a prosinci 2018, v němž 

vyzývá k zintenzivnění příprav na výše zmíněný scénář na všech úrovních,  alternativní akční 

plán a několik legislativních opatření, a to i v oblasti cel. Předešlá související sdělení byla 

zveřejněna v listopadu a červenci 2018. 

V případě scénáře bez dohody bude zboží vyvážené ze Spojeného království či do něho 

dovážené považováno za import či export z třetí země. To znamená, že se na ně budou 

vztahovat celní formality a kontroly uplatňované při dovozu a vývozu. Při dovozu zboží ze 

Spojeného království bude vybíráno clo, uplatňována DPH a spotřební daň. Naopak vývoz do 

Spojeného království bude od DPH osvobozen. 

Komise zveřejnila řadu oznámení (k dispozici ve všech jazycích EU), která mají zvýšit 

informovanost zainteresovaných stran a osob cestujících do Spojeného království o tom, jaké 

důsledky pro ně bude mít scénář bez dohody, pokud jde o celní režim, nepřímé zdanění (DPH, 

spotřební daně), preferenční pravidla původu a dovozní/vývozní licence. 

Zásadní jsou také opatření členských zemí. Vnitrostátní orgány hrají klíčovou úlohu při 

sledování a řízení příprav jednotlivých odvětví. Komise proto vedla se zástupci 27 členských 

zemí odborné diskuse nejen o obecných otázkách připravenosti na brexit, ale také o 

konkrétních odvětvových, právních a správních opatřeních. Komise rovněž začala s 

návštěvami 27 zemí EU, jejichž cílem je se přesvědčit, zda řádně probíhá plánování 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-cs
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/files/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4545_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4545_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/11/25/european-council-art-50-conclusions-25-november-2018/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2018/12/13/european-council-art-50-conclusions-13-december-2018/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6403_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4545_en.htm
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#tradetaxud
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/travelling_en.pdf
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nouzových opatření na vnitrostátní úrovni, a poskytnout k problematice připravenosti veškeré 

nezbytné doplňující informace. 

 

SILNIČNÍ DOPRAVA 
K ÚPRAVĚ EMISNÍHO STANDARDU C02 PRO NOVÁ NÁKLADNÍ  AUTA 

Třetí neformální setkání trilogu EU o standardu emisí C02  pro nová těžká nákladní auta 

proběhlo 12. února ve Štrasburku. K pokroku došlo ohledně některých bodů v rámci diskuse, 

avšak jednání nebylo uzavřeno, což bylo původně v plánu  a hlavní témata zůstávají 

nedořešena.   Předběžně byla dohodnuta méně politická témata jako možný celkový rámec, 

poolování, syntetická a pokroková paliva, novela předpisu o monitorování a další. Nicméně  

diskuse o modulární koncepci a politicky citlivých tématech jako jsou emisní cíle a podněty 

pro vozidla s nulovými a nízkými emisemi  se odkládají na  příští jednání.  

 

EVROPSKÁ KONFERENCE 2019 O SILNIČNÍ DOPRAVĚ  6. BŘEZNA 

Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) hostí Evropskou konferenci o silniční dopravě  6. 

března 2019. Konference dá dohromady zákonodárce EU a osobnosti sektoru jakož i zástupce 

podnikové sféry v konstruktivním dialogu o budoucnosti oboru silniční dopravy v EU.  Za 

podpory  rumunského prezidenství v radě EU letošní konference  se soustředí na 

dekarbonizaci v evropské silniční dopravě s tím, aby  přijímané definice byly přijatelným 

řešením pro dopravní obchod.  

 
TŘI SCÉNÁŘE K DALŠÍMU OSUDU 1. MOBILITNÍHO BALÍKU  

Po odmítnutí dvou ze tří klíčových zpráv k této věci 10. ledna zůstává ke zvážení jak dále 

v této věci. Došlo k omítnutí kompromisů ohledně přidělování řidičů a časů řízení a 

odpočinku, zatímco dodatky ohledně přístupu na trh byly přijaty. 

Scénář 1: Celý balík může být přijat 

Prezidentská konference byla informována, že nebyla možná dohoda mezi koordinátory. 

Nicméně konference změnila stanovisko, že se přece jen se dosáhlo většinového souhlasu   

U tří největších politických skupin v Parlamentě, jež nyní podporují v plénu  hlasování  EP 

ohledně  všech bodů návrhu.  Existuje také tlak  ze strany cca 100 europoslanců, formulovaný 

v dopise presidentu Evropského parlamentu  Antonio  Tajanimu, že současná situace vytváří 

právní nejistotu, které je třeba se zbavit přijetím konečného rozhodnutí.  A. Tajani je žádán o 

formální interpretaci od ústavního výboru  kroků, kterých použít kolem projednání všech tří 

návrhů.  To může vyžadovat mnoho času  s rizikem zdržení celé procedury.  

Scénář 2: Mohou být přijaty určité části balíku 

Rozhodnutí v tomto směru může být z toho důvodu, aby se pokročilo s již přijatými tématy ( 

včetně kompromisního návrhu europoslance Ismaila Ertuga). Avšak tato varianta není 

pravděpodobná, protože témata jsou celkově silně provázána 

Scénář 3: Rozhodování o balíku může být přeneseno na příští zasedání EP 

I toto je možná další varianta  přístupu konference prezidentů.  Pro  tento scénář se vyslovilo 

osm svazů mezinárodních silničních dopravců Bulharska, Estonska, Maˇarska, Litvy, 

Lotyšska, Polska a Rumunska, které vydaly společný dopis v tomto smyslu; svazy přitom 

protestují proti všem třem, protož se domnívají, že „jsou diskriminační, staví bariéry v silniční 

dopravě, vytvářejí velkou administrativu, organizační a finanční břemena a dále rozdrobují 

evropský trh dopravních služeb“.  Švédský svaz spedice požaduje, aby Clecat přišel s  jasným 

stanoviskem co je třeba pro zdravou budoucnost silniční nákladní dopravy  a nechal na 

europoslancích, aby přijali přednostní politické rozhodnutí.        

 

LETECKÁ DOPRAVA 
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EVROPSKÝ PLÁN LETECKÉ BEZPEČNOSTI PRO 2019 – 2023 

EASA právě zveřejnila 8. vydání Evropského plánu letecké bezpečnosti (EPAS). Ten 

stanovuje strategické a provozní priority pro bezpečnost a ochranu životního prostředí 

v příštích pěti letech.  Jde o klíčovou součást Evropského leteckého programu bezpečnosti 

(EASP) a poskytuje ucelený a průhledný rámec pro evropské státy jak  organizovat leteckou 

bezpečnost na regionální a národní úrovni. V komerční letecké dopravě, obchodním letectví, 

ztrátách kontrol, nájezdech a kolizích jsou nejdůležitější oblasti rizik.  Lidská výkonnost, 

kompetence pilotů a často složité procesy, jež vedou k nehodám vyžadují trvalé, ale také  

zvýšené  zaměření  na lidské faktory a management bezpečnosti. Jsou oslovovány vrtulníky a 

všeobecné letectví. Drony, stejně jako hrozby vztažené ke kyber-bezpečnosti v letectví a 

létání příliš blízko ke konfliktním zónám. Bezpečnostní priority v plánu a konkrétní akce 

jakou založeny na bezpečnostních datech a informacích, jež jsou průběžně shromažďovány a 

zpracovány na evropské úrovni. Hlavní zdroje pocházejí z Výročního bezpečnostního 

přehledu EASA, Normalizační výroční zprávy EASA a hlavního plánu  Řízení letecké 

přepravy (ATM). EPAS rovněž zahrnuje 14 akcí, specificky adresovaných členským státům 

včetně nové akce pro vývoj Státního plánu letecké bezpečnosti.      

 

INFRASTRUKTURA 

 
VÝCHODNÍ PARTNERSTVÍ  - AKČNÍ PLÁN 

Za účelem lepší propojitelnosti a hospodářského růstu ve Východním partnerství Evropy 

Evropská komise a Světová banka vypracovaly investiční akční plán v rámci fondu TEN-T 

(Transevropské dopravní sítě), jenž definuje prioritní projekty v Armenii, Azerbajdžanu, 

Bělorusku, Gruzii, Moldávii a Ukrajině. Celkově budou projekty vyžadovat investici téměř 12 

miliard eur a předpokládají úhrnně 4.800 kilometrů silnic a železnic, 6 přístavů a 11 

logistických center. 

Projekty zahrnuté do investičního plánu byly vybírány spolu se zeměmi Východního 

partnerství a za spolupráce s mezinárodními finančními institucemi. Projekty umožní 

výstavbu a obnovu nových a existujících silnic, tratí, přístavů, letišť jakož i logistických 

center a hraničních přechodů. Přednostní investice zahrnují krátkodobé projekty, jež mají být 

dokončeny v roce 2020 a dlouhodobé projekty ke zlepšení dopravních tras v rámci TEN-T do 

roku 2030. Spolu s infrastrukturními investicemi představovaný investiční plán usiluje o 

klíčové reformy v dopravním sektoru  a zlepšení silniční bezpečnosti v regionu. Od vývoje 

projektů v rámci TEN-T se očekává podpora regionálního rozvoje cestou lepšení přístupu 

k hospodářským příležitostem a zvýšení tržní konkurence.    

 

 

Z MEZINÁRODNÍCH  DOPRAVNÍCH   A LOGISTICKÝCH  

SVAZŮ 
 

 

SPEDICE 
Mezinárodní federace spedičních svazů -  FIATA  

JARNÍ SVĚTOVÉ  ZASEDÁNÍ FIATA BUDE 28. A 29. března 2019 V ZURICHU 

Zasedání je především zaměřeno na sektorovu politiku a nelze je srovnávat se světovým 

kongresem či regionálními konferencemi.  Z programu: 

28. březen 

Situace v regionech: Afrika a Střední východ ●Amerika ● Asie Pacifik ● Evropa 
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Pracovní skupiny: Právní záležitostí ● Bezpečnost ● Odborná výchova ● Multimodální  

   doprava 

29. březen 

Pracovní skupiny: Institut leteckého zboží ● Institut celních věcí ● Skupina pro mezinárodní  

 věci ● Logistická akademie ● Skupina pro informační technologie  

BRITSKÝ SVAZ SPEDICE BIFA A TVRDÝ BREXIT 

Spediční svaz BIFA oznámil svým členům, aby se připravili na to, že Spojené Království 

opustí Evropskou unii na základě t. zv.  tvrdého Brexitu.  Zatím Asociace nákladní dopravy 

(FTA) varovala, že opuštění EU bez dohody by bylo katastrofické pro dodavatelské řetězce 

Spojeného Království (UK). V návaznosti na hlasování parlamentu UK proti současnému 

návrhu smlouvy, projednanému s EU, generální ředitel BIFA Robert Keen naléhá na speditéry 

v UK, aby se připravili na neuspořádaný odchod dne 29. března. 

  

SILNIČNÍ DOPRAVA 
Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU  

PALIVOVÁ STRATEGIE V ZÁVĚRU  KONGRESU V MUSCATU 
„Kulatý stůl“ před závěrem světového kongresu IRU byl zasvěcen nejlepším praktikám ve 

snižování spotřeby paliva a využívání nových zdrojů energie v silniční dopravě. Sektor 

silniční nákladní dopravy spoléhá velmi na fosilní paliva. Aby mohl být v souladu 

s budoucími  ekologickými standardy a s potenciálním  nedostatkem ropy, trucky budou 

muset být z hlediska paliva efektivnější. Provozovatelé dopravy chtějí porozumět budoucím 

trendům v energii a příležitostem pro snižování emisí. Jak mohou autoparky zlepšit svou 

palivovou efektivnost?  Budou fosilní paliva držet primát v budoucím energetickém mixu? 

Jaká bude úloha alternativních paliv?  

Mezi panelisty byla nezávislá novinářka a moderátorka Jennifer Bakerová, Yeonju Jeong 

z jednotky kvality ovzduší a mobility OSN, Ajit Kumar z First Vehicles, Philippe Diviné 

z Renault Group, Benny Smetr z Ninatrans   a Peter Kleppan z Lithium Werks.  Po úvodních 

prezentacích debata odstartovala s jednoduchou otázkou „Jaký bude zdroj paliva v oboru 

silniční dopravy za 10 až 20 let?  

Ajit Kumar vysvětlil, že pro veřejnou dopravu to musí být vedení měst, jež převezmou 

iniciativu v definování paliva budoucnosti. „Chcete-li okamžitý přechod k obnovitelnosti ve 

veřejné dopravě, pak to musí být podpořeno legislativou, protože jinak budou operátoři pouze 

hledat nejlacinější vozidla“.  A pokračoval: „Musíte dát motivace podnikatelské komunitě, 

aby utrácela peníze za změny svých autoparků“.  

Benny Smets připomněl účastníkům, že silniční doprava je činnost s nízkou mírou zisku. 

„Když si provozovatelé silniční dopravy vyberou vozidla na alternativní palivo, jež není 

životaschopné, jejich celková činnost může být negativně ovlivněna. To je důvod, proč se 

v oboru mění věci tak pomalu“.  Nabídl zkušenost svého podniku jak příklad „časného 

osvojitele nové techniky“. Vysvětlil, že to jsou výrobci, kdo jsou inovátoři když jde o stavby 

vozidel, která jezdí na obnovitelné palivové zdroje. Ale jako operátor může kalkulovat rizika 

při nákupu vozidel, která jezdí na alternativní palivo. „Je to na posouzení na kolik rizik 

můžete jít“.  

„Renault vsadil na elektřinu a nyní se to jako obchodní případ vyplácí“ řekl Philippe Diviné. 

„Elektrická vozidla existují více než sto let. Co se nyní změnilo je vývoj v bateriích, který 

startoval se smartphony. Velmi pozorně sledujeme vývoj v bateriové technice při užívání 

vedle různých zdrojů paliva. Je tu již jeden dopravní sektor, který jezdí pouze na elektřinu – 

což je sběr odpadu. Naproti tomu dálková doprava nebude prvním segmentem v dopravním 

sektoru, který bude mít užitek z elektrických vozidel“ 

Peter Kleppan zdůraznil, že tu je široké nedorozumění kolem elektřiny, jako by měla nulové 

emise. „Je velmi důležité, že bereme všichni v úvahu, že tomu tak není. Výroba elektřiny 
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rovněž vyžaduje energii. Je potřeba mít jistotu, že tato energie je rovněž z obnovitelných 

zdrojů“. 

Yeonju Jeong vysvětlil úlohu OSN v tom, že dává dohromady hráče v sektorech s vládami 

k podpoře užívání obnovitelných energetických zdrojů v dopravě. „Při užívání existujících 

technologií kombinovaných s ultranízkým obsahem síry v naftě nebo s alternativními palivy 

jsme schopni snížit o 99 % uhlíkaté emise z nafty“. 

Diskuse končila varováním, že nelze zapomenout, že výroba elektřiny rovněž vyžaduje 

energii.   Je tu potřeba mít jistotu, že tato energie je z obnovitelných zdrojů.   

 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
Mezinárodní unie železnic –UIC  

MEZINÁRODNÍ DRÁŽNÍ KONGRES – VÍDEŇ – 17.- 19. BŘEZNA 2019 

Stává se jedním z největších odborných setkání – letos především se zaměřením na 

budoucnost drážní nákladní infrastruktury. Setkají se vedoucí manažeři drážních podniků a 

spolupracujících oborů jakož i dodavatelé a zákazníci se zájmem především o přepravu zboží 

po železnici na dlouhé vzdálenosti. Kongres bude diskutovat současné a budoucí výzvy, jež 

stojí před železniční dopravou. Jestliže hledíme na spojení velkých drážních sítí a systémů ve 

světě pro udržitelnou dopravu zboží po kolejích, kongres bude debatovat jak existující 

nejlepší praktiky  mohou bodovat pro projekty udržitelné drážní infrastruktury budoucnosti. 

Mezinárodní drážní kongres 2019 se bude také zabývat nejlepšími praktikami PPP – 

partnerství státních a soukromých institucí, jež podporují železniční dopravu a interoperabilitu 

na světové úrovni; pojedná o současných a budoucích výzvách dopravě a o pěstování 

udržitelného rozvoje. Kongres se zaměří na na témata 

- Zlepšování efektivnosti mezinárodní nákladní a osobní železniční dopravy včetně 

digitálních technologií  

- Využívání a rozvoj tranzitního potenciálu existujících mezinárodních dopravních 

koridorů 

- Harmonizace právní a technické regulace v železniční dopravě – například mezi 

Evropou a Asií.  

    

LETECKÁ DOPRAVA 
Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA  

TRH LETECKÉHO CARGA V ROCE 2018 

IATA zveřejnila údaje o světovém trhu leteckého carga za rok 2018; ukazují, že poptávka, 

měřená v tunokilometrech, stoupla o 3,5 procenta ve srovnání s rokem 2017. Bylo to výrazně 

méně než mimořádně vysoký růst o 9,7 procent, zaznamenaný za rok 2017.  nákladní 

kapacita, měřená v disponibilních tunokilometrech stoupla v r. 2018 o 5,4 procenta a 

převýšila růst v poptávce.  

Výkon v air cargu v r. 2018 byl uzavřen změkčením v prosincové poptávce. Z roku na rok se 

prosincová poptávka snižuje o 0,5 %. Byla to nejhorší výkonnost od března 2016.  Nákladní 

kapacita však šla nahoru o 3,8 %. Byl to desátý měsíc v řadě, kdy kapacita rostla z roku na 

rok a  kdy růst kapacity předčil růst poptávky.   Mezinárodní e-obchod v r. 2018 rostl, což byl 

pro toto období pozitivní faktor.  Bylo však změkčení ze strany několika klíčových subjektů 

poptávky: 

- Cyklus doplňování zásob, během něhož obchod prováděl inventáře, aby pokryl 

poptávku, končící v první části roku 2018 

- Oslabení světových hospodářských aktivit 

- Knihy exportních příkazů ve všech hlavních exportních zemích – s výjimkou USA – 

uzavíraly kontrakty v druhé polovině 2018 
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- Důvěra zákazníků slábla ve srovnání s její vysokou úrovní na počátku r. 2018.   

Nakonec slova generálního ředitele IATA Alexandra de Juniac: „Poptávka po air cargu slábla  

ke konci r. 2018 v důsledku slábnutí světového obchodu, poklesu zákaznické důvěry  a 

geopolitického protivětru. Přesto poptávka stoupla o 3,5 % vůči  roku 2017. Jsme opatrně 

optimističtí, že poptávka vzroste v r. 2019 o 3,7 %.  Ale při vytrvalosti obchodních tlaků   a 

ochranářských akcí od některých vlád jsou tu značná rizika poklesu.  Rozhodující je zachovat 

otevřené hranice pro lidi a pro obchod“.   

 

NÁMOŘNÍ DOPRAVA 
Baltická a mezinárodní námořní rada – Bimco 

PIRÁTSTVÍ  V GUINEJSKÉM ZÁLIVU 

Během posledních 12 měsíců bylo v této oblasti předmětem útoků kolem 40 lodí. Zcela 

nedávno bylo šest námořníků uneseno z lodi MSC Mandy, která byla na cestě z Lagosu 

v Nigérii. Pirátství v Guinejském zálivu je nepřijatelným břemenem pro námořníky a námořní 

podniky. BIMCO žádá jménem svých členů námořní mocnosti, aby zde zvýšily svou 

přítomnost a rozšířily spolupráci s místními státy k omezení pirátství.  „Hledíme na EU, Čínu 

a USA, aby spojily své síly a nasadily námořní kapacity do Guinejského zálivu, tak aby se 

skončilo s touto trvalou hrozbou pro námořníky“ řekl Jakob Larsen, šéf námořní bezpečnosti 

v Bimco.  „BIMCO zůstává velmi vděčná regionálnímu námořnictvu, které neúnavně a 

s velkými oběťmi  pracuje na bezpečnosti jejich moří“ řekl Larsen. „I když si toto úsilí 

zaslouží největší respekt, pirátství v Zálivu může stále fungovat převážně bez kontroly na 

otevřených mořích, mimo teritoriální vody a příležitostně dochází i k útokům v nich. Jedním z 

důvodů jsou další bezpečnostní výzvy v regionu, jako hrozby pozemního terorizmu, které 

vyvolávají velkou potřebu zdrojů na prosazování práva. Situace má negativní dopady na 

hospodářský potenciál moří v zemích regionu.                                                                                          
 

 
 

POUČENÍ  Z CIZÍCH  MALÉRŮ 

 

KYBER ZLOČINCI ZVYŠUJÍ EFEKTIVNOST 
V minulých dnech Agentura EU pro sítě a bezpečnost informací (ENISA) zveřejnila  kyber-

bezpečnostní informaci, která uvádí, že nedávný průzkum odhalil následující: aby zvýšily 

efektivnost svých útoků určité útočné skupiny  mohou spojovat svá úsilí za účelem 

sofistikovanějších útoků.  

ENISA prováděla srovnání mezi čtyřmi „rodinami zákeřných programů“ užívanými různými 

hrozícími skupinami  jež navrhují, že by mohlo docházet ke sdílení informací a zdrojů. Dále 

se ukazuje, že vývojáři zákeřných programů se snaží zvýšit efektivnost svých nástrojů  

zkrácením dob k jejich nasazení rozdělováním úkolů mezi kriminální skupiny a opakovaným 

využitím schopností existujících nástrojů.  

Při zvážení odhalených hrozeb ENISA vyvinula následující doporučení:  

- Zajistit,  aby bezpečnostní software  byl nejnovější  

- Školit uživatele jak se vyhnout  cílenému spamu  

- Provádět pravidelná posuzování zranitelnosti a testy průniků k odolání kyberútokům 

-  Udržovat software plně zabezpečený  

Průzkum shledal, že větší organizace  dělají  dojem zvažování  nových a sofistikovanějších 

řešení k lepšímu porozumění hrozeb. Nicméně koneční uživatelé a menší organizace s méně 

zdroji nadále spoléhají na tradičnější  kyberbezpečnostní systémy jako je například anti-virus. 

Zpráva dále navrhuje, že s ohledem   na kooperace útočníků by měli obránci přijmout stejnou 
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ideu o vytvoření spolupráce. Konkrétně to znamená, že každá znalost o chování zákeřných 

programů  se má sdílet mimo organizaci a přispívat i k ochraně ostatních.    

 

 

 

 

PŘÍLOHA 1 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ČEŠI V INSTITUCÍCH EU 

STRÁNKA JE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNA 

V institucích a orgánech Evropské unie působí v současné době stovky občanů České republiky. 

Někteří se prosadili i na vedoucí funkce: 

 Rada Evropské unie 

 Evropský parlament 

 Evropská komise 

 Soudní dvůr Evropské unie 

 Účetní dvůr 

 Evropská služba pro vnější činnost 

 Evropský hospodářský a sociální výbor 

 Výbor regionů 

 Eurostat 

 Evropská investiční banka 

 Česká sekce národních expertů 

  

RADA EVROPSKÉ UNIE 

Petr Blížkovský, Generální sekretariát Rady Evropské unie 

Petr Blížkovský působí ve funkci ředitele na Radě EU a je odpovědný za oblasti zemědělské a sociální 

politiky.  Před tím působil od roku 2004 na Generální sekretariátu Rady EU jako ředitel pro 

ekonomickou a regionální politiku. V této funkci zabezpečoval sekretariát Euroskupiny i v době krize 

eurozóny. V období před vstupem ČR do EU se podílel na vyjednáváních ČR s EU. Poté byl ředitelem 

evropského odboru na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Petr Blížkovský působí jako hostující 

profesor na Svobodné universitě Brusel (VUB) a jako docent na Mendlově universitě v Brně. V letech 

působil 2011-12 jako EU Fellow na Národní universitě v Singapuru. Je autorem řady vědeckých 

publikací v oboru ekonomiky a veřejné správy. V roce 2015 obdržel Gusi Peace Prize. 

Petr Hrdlička, Generální sekretariát Rady Evropské unie 

Po studiu na VŠE v Praze pracoval několik let v zahraničním obchodě. Poté dvanáct let působil v 

československé a později české diplomacii, např. v Praze, v Londýně a v Jakartě. Po založení vlastní 

konzultantské společnosti pracoval pro klienty v České republice, Británii, Rakousku a v Kanadě. Od 

roku 2005 vede oddělení konferencí na generálním sekretariátu Rady EU a je přímo zodpovědný za 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_cs.htm
https://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/cesi_v_ridicich_funkcich_evropskych/#rada_evropske_unie
https://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/cesi_v_ridicich_funkcich_evropskych/#evropsky_parlament
https://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/cesi_v_ridicich_funkcich_evropskych/#evropska_komise
https://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/cesi_v_ridicich_funkcich_evropskych/#soudni_dvur_EU
https://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/cesi_v_ridicich_funkcich_evropskych/#ucetni%20dvur
https://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/cesi_v_ridicich_funkcich_evropskych/#ESVA
https://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/cesi_v_ridicich_funkcich_evropskych/#EHSV
https://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/cesi_v_ridicich_funkcich_evropskych/#EHSV
https://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/cesi_v_ridicich_funkcich_evropskych/#eurostat
https://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/cesi_v_ridicich_funkcich_evropskych/#EIB
https://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/cesi_v_ridicich_funkcich_evropskych/#narodni_experti
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organizační zajištění veškerých jednání Rady včetně unijních summitů, a to v Bruselu i v jednotlivých 

členských zemích Evropské unie. 

David Zelinger, Generální sekretariát Rady Evropské unie 

 

Vede německé jazykové oddělení, které rovněž zajišťuje překlady pro Evropskou radu a zčásti pro 

Evropskou službu pro vnější činnost. V letech 2007-13 vedl české jazykové oddělení. Do Rady EU 

přešel z Evropského parlamentu, kde byl dva roky tiskovým atašé pro česká média. Předtím pracoval 

ve Vídni, Londýně a Bruselu jako novinář se zaměřením na mezinárodní politiku, mj. u BBC a ORF, 

kde pět let zastupoval šéfredaktora online-zpravodajství. Po studiu moderní filologie v Praze, Vídni a 

Amsterdamu zprvu učil jazyky a literaturu. 

  

EVROPSKÝ PARLAMENT 

Libor Boháč, Generální sekretariát Evropského parlamentu 

Libor Boháč je vedoucím oddělení legislativního plánování a koordinace v Ředitelství pro legislativní 

akty Generálního sekretariátu Evropského parlamentu. 

Ivana Hlaváčová, vedoucí českého tlumočnického oddělení (DG LINC) Evropského parlamentu 

 

Od května 2010 vede české tlumočnického oddělení v DG LINC Evropského parlamentu a od června 

2015 je také pověřena vedením slovinského tlumočnického oddělení. V roce 1992 absolvovala FF UK, 

Katedru překladatelství a tlumočnictví. Pracovala jako konferenční tlumočnice a překladatelka. V 

letech 2001-2003 působila také jako lektorka programu European Master in Conference Interpreting v 

Praze, od roku 2003 pracovala jako konferenční tlumočnice v Evropském parlamentu. 

  

EVROPSKÁ KOMISE 

Věra Jourová, evropská komisařka pro Spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost mužů a žen 

Do funkce komisařky nastoupila v listopadu 2014. Bývalá český ministryně  pro místní rozvoj (leden - 

říjen 2014) je v současné době nejvýznamnější českou představitelkou v institucích Evropské unie. 

Před nástupem do funkce ministryně byla poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (od října 

2013), působila v soukromé sféře, rovněž jako náměstkyně ministra ČR pro místní rozvoj (2003-

2006). Životopis komisařky Věry Jourové je k dispozici na internetových stránkách Komise. V 

kabinetu české eurokomisařky pracuje několik Čechů. 

Monika Ladmanová je poradkyní a členkou kabinetu komisařky Věry Jourové. Stará se o agendu 

lidských práv a nediskriminace, rovnosti žen a mužů, evropských občanských práv a odpovědného 

chování firem. Její portfolio zahrnuje také vzdělávání, inovace a výzkum. Kromě podílu na přijetí 

balíku opatření pro lepší slaďování pracovního a soukromého života pracujících rodičů stála například 

za vytvořením evropských standardů pro veřejné ochránce práv nebo doporučení pro členské státy jak 

se připravit na současné hrozby při volbách. 

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/jourova_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/jourova_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/jourova/team_en
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Před tím pracovala jako manažerka korporátních programů IBM ČR a iniciovala vznik první pracovní 

skupiny soukromých firem zaměřené na podporu diversity a rovných příležitostí. Působila na pozici 

ředitelky neziskové organizace Otevřená společnost, zasazující se o boj s korupcí a reformy v 

oblastech sociální politiky. Založila a stála v čele správních orgánů několika neziskových subjektů, 

které nadále působí v oblasti lidských práv, včetně mezinárodní sítě organizací zabývajících se 

rovnými příležitostmi pro ženy a muže v post-komunistických zemích. 

  

Eduard Hulicius,  člen kabinetu komisařky Věry Jourové (Spravedlnost, ochrana spotřebitele a 

rovnost mužů a žen), odpovědný za ochranu spotřebitele a vztahy s Evropským parlamentem, 

Výborem regionů, Hospodářským a sociálním výborem a národními parlamenty. Mimo portfolio 

komisařky se věnuje společné zemědělské a rybářské politice, politikám průmyslu a společného trhu, 

zdraví a bezpečnosti potravin. Koordinoval přípravu návrhu baličku Nové politiky pro spotřebitele a 

posílení vymáhání práva na ochranu spotřebitele.   

Absolvent University Karlovy (Evropská studia FSV) a CERIS-Bruxelles (Mezinárodní politiky) v 

letech 2003-14 pracoval v Evropském parlamentu v sekretariátu Evropské lidové strany a jako asistent 

poslankyně Evropského parlamentu Zuzany Roithové. 

  

Tomáš Nejdl, člen kabinetu komisařky Coriny Cretu (Regionální politika) 

Tomáš Nejdl je expert na kohezní politiku, účastnil se přístupových rozhovorů ČR, působil jako 

diplomat pro regionální politiku na Stálém zastoupení ČR při EU, mj. během českého předsednictví v 

roce 2009, poté působil v Evropské komisi jako vyslaný národní expert v rámci Generálního 

ředitelství pro regionální politiku. V kabinetu komisařky pro regionální politiku pracuje od roku 2014. 

Jolana Mungengová, členka kabinetu evropské komisařky pro obchod Cecilie Malmström 

Absolventka Univerzity Karlovy v Praze, švýcarských Univerzit v Lausanne a v Ženevě a Bostonské 

Univerzity v Massachusetts, U.S.A. v oboru politických věd, působí od června 2004 v evropských 

institucích (v letech 2004-2007 a 2009-2014 v Evropském parlamentu). Od 01. listopadu 2014 působí 

v kabinetu evropské komisařky pro obchod jako politická asistentka odpovědná za řadu portfoliových 

oblastí včetně transparentnosti a přístupu k obchodním dokumentům, vztahů s národními parlamenty a 

obchodovaní s duálním zbožím.     

  

Ředitelé: 

Eva Kružíková, ředitelka týmu zabývajícího se právními otázkami energetiky, životního prostředí a 

vnitřního trhu 

Vystudovala Právnickou fakultu UK, kde se rovněž v roce 1997 habilitovala v oboru práva životního 

prostředí. Působila v ČSAV, Ústavu krajinné ekologie a v Ústavu státu a práva. Je jedním ze 

zakladatelů a tvůrců koncepce Ministerstva životního prostředí ČR (1990). Podílela se na tvorbě 

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/jourova/team_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/team_en
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klíčových zákonů v oboru životního prostředí po roce 1990. Působila jako národní expert na 

Generálním ředitelství pro životní prostředí Evropské komise a v poradním výboru pro otázky 

životního prostředí presidenta EBRD. Poté založila a vedla nevládní think tank Ústav pro ekopolitiku 

a zároveň vyučovala právo životního prostředí na Právnické fakultě UK a na Fakultě humanitních 

studií UK. Před příchodem do Bruselu pracovala na Ministerstvu životního prostředí jako ředitelka 

odboru legislativy. Kromě působení v ČR vedla samostatné výukové předměty zaměřené na politiku a 

právo životního prostředí EU v USA, na College of Law, Florida State University. Je členkou několika 

odborných mezinárodních organizací zabývajících se právem životního prostředí. Do Právní služby 

Evropské komise nastoupila 2. 5. 2007. 

  

Irena Moozová, ředitelka pro rovné příležitosti a občanství EU, Generální ředitelství spravedlnost a 

spotřebitele (DG JUST) 

Irena Moozová pracuje v Evropské komisi od roku 2006. V současné době je ředitelkou zodpovědnou 

za politiky EU v oblasti rovnosti a občanství EU. Před tím pracovala do roku 2010 jako vedoucí 

Zastoupení Evropské komise v Praze a poté do dubna 2017 koordinovala práci všech Zastoupení EK v 

Evropě. 

Promovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a absolvovala roční postgraduální kurs na 

Diplomatické akademii v Madridu. Od roku 1991 pracovala na Ministerstvu zahraničních věcí v 

různých manažerských funkcích, mj. jako ředitelka odboru vnitřní administrativy, zástupkyně ředitele 

odboru lidských práv či jako koordinátorka v týmu pro přípravu summitu NATO (2002). Působila i v 

diplomatických funkcích v zahraničí, jako zástupkyně velvyslance ČR v Madridu, zástupkyně 

velvyslance ČR při OBSE ve Vídni a naposledy jako stálá představitelka České republiky při 

UNESCO v Paříži (2004 – 2006). 

  

Vedoucí oddělení: 

Kamila Adámková, Generální ředitelství pro překlady (DG DGT) 

Kamila Adámková je vedoucí oddělení CS.1 českého jazykového odboru Generálního ředitelství pro 

překlady. Vystudovala UP v Olomouci. Před svým příchodem na GŘ pro překlady v roce 2004 

pracovala v soukromém sektoru. 

Pavel Bořkovec, Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (DG DEVCO) 

Vystudoval Středoevropskou universitu v Budapešti (Central European University) a Karlovu 

univerzitu v Praze. Před příchodem do Evropské komise pracoval v soukromém sektoru. Působil např. 

na Evropském úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), kde vedl oddělení spravující IT infrastrukturu. 

Od roku 2018 vede oddělení operačních informačních systémů. 

Aleš Čapek, Generální ředitelství Eurostat (DG ESTAT) 

Pochází z Bruntálu. Vystudoval VŠE v Praze, poté působil v Ekonomickém ústavu Československé 

akademie věd. Od roku 1992 pracoval v České národní bance, působil na několika řídících postech, 

včetně pozice ředitele sekce měnové a sekce statistiky. Od roku 2003 zastupoval Českou republiku ve 
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výborech Evropské centrální banky a Rady ministrů a byl také členem Výboru pro bankovní dohled 

ECB. Od devadesátých let se účastnil řady mezinárodních výzkumných projektů v oblasti ekonomie, 

působil na univerzitách v Oxfordu, v Cambridgi a na Harvardově univerzitě v USA. Od října 2005 

působí na řídících postech v oblasti středního managementu v Evropském statistickém úřadu 

v Lucemburku 

Stanislav Drápal, Generální ředitelství pro společné výzkumné centrum (JRC) 

Po ukončení vysoké školy pracoval pro auditorskou společnost KPMG. Poté působil na manažerských 

postech v soukromém sektoru, hlavně v oblasti financí a auditu a to v České republice a v Belgii. Byl 

také členem dozorčích rad v mezinárodních firmách a to i v zahraničí. Do evropské komise nastoupil v 

roce 2010 na pozici vedoucího oddělení interního auditu na Generálním ředitelství - Společné 

výzkumné centrum, kde nyní pracuje jako vedoucí oddělení financí a rozpočtu. 

Aleš Fiala, Generální ředitelství pro výzkum a inovace (DG RTD) 

Pracuje jako vedoucí oddělení Výzkumné infrastruktury na Generálním ředitelství pro výzkum a 

inovace (DG RTD). Předtím pusobil jako vedoucí oddělení Správa a finance, a Budoucí a vznikající 

technologie (FET) na Generálním ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG 

CNECT)Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na Českém vysokém učení technickém 

v Praze, fyziku plazmatu na Université Paul Sabatier v Toulouse a MBA na Erasmus Universiteit v 

Rotterdamu. Pracoval na Technische Universiteit Eindhoven, Centre de Physique Atomique 

(přejmenováno na  Laboratoire plasma et conversion d’énergie) v Toulouse, University of California v 

Berkeley, Unilever Research Laboratory a Nederlandse Organisatie voor Toegepast 

Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) v Nizozemí. 

Jakub Cháb, Generální ředitelství pro překlady (DG DGT) 

Jakub Cháb je od 1. 1. 2007 vedoucím 2. oddělení českého jazykového odboru Generálního ředitelství 

pro překlady. Vystudoval anglickou filologii na FF UK v Praze. V letech 1989-1995 žil trvale v Řecké 

republice, kde byl ředitelem vlastní jazykové školy. Po návratu do České republiky pracoval jako 

překladatel na volné noze, v roce 1996 znovu založil jazykovou školu a vedl ji až do konce roku 2006. 

V období 1997-2001 působil jako odborný asistent na Fakultě dopravní ČVUT v Praze. 

Hana Jungová, Generální ředitelství pro tlumočení (DG SCIC)  

Vystudovala italskou a portugalskou filologii na FFUK v Praze, v roce 2002 absolvovala Evropský 

kurs konferenčního tlumočení, v roce 2013 dokončila postgraduální manažerská studia 

v Miláně. Konferenčnímu tlumočení se věnuje profesionálně od roku 2002, nejprve převážně 

v soukromé sféře, od roku 2003 v institucích EU. Od února 2017 působí jako vedoucí českého 

tlumočnického oddělení.  

Michal Krejza, Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (DG DEVCO) 

Michal Krejza je vedoucím oddělení pro evaluaci a pracovní postupy (Results, Evaluation and 

Business Processes). Narodil se v Praze, od roku 1968 vyrůstal v Nizozemí. Na univerzitě v Leidenu 

vystudoval práva a latinskou amerikanistiku. Po roce 1989 se vrátil do Prahy, kde dokončil doktorát 

práv na PF UK. Působil jako poradce pro evropské otázky v České národní radě (ČNR). Patřil k 
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prvním zaměstnancům Delegace Evropské komise v Praze, kde pracoval nejprve jako právní poradce a 

později jako vedoucí předvstupní sekce. V letech 1999 až 2003 byl vedoucím politické sekce na 

Delegaci EK v Tallinnu (Estonsko). Od roku 2003 pracoval v Generálním ředitelství pro rozšíření 

Evropské unie v ředitelství pro západní Balkán. V roce 2006 se stal vedoucím oddělení pro sport na 

GŘ pro vzdělávání a kulturu, kde vybudoval novou politiku a program EU v této oblasti. Později byl 

tamtéž vedoucím oddělení pro komunikaci a valorizaci programů. Od roku 2017 zodpovídá na GŘ 

DEVCO zejména za zavádění nového informačního systému v oblasti vnějších vztahů EU. 

Tomáš Kučírek, Generální ředitelství pro rozpočet (DG BUDGET) 

Vystudoval VŠE v Praze, pracoval v celní správě jako náměstek generálního ředitele. Později působil 

na Stálém zastoupení ČR při EU. Od roku 2005 působí v Evropské Komisi jako vedoucí  3 různých 

oddělení v generálním ředitelství pro cla daně. Od roku 2017 pracuje jako vedoucí oddělení B3 

(Tradiční vlastní zdroje) na GŘ pro rozpočet. 

Radek Malý, Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (DG 

GROW) 

Vystudoval VŠE v Praze (1992, obor ekonomika práce) a Oxfordskou univerzitu (1995, obor evropská 

politika). V následujících letech pracoval jako analytik finančních trhů a později jako hlavní ekonom 

pro Citibank v České republice. Od roku 2005 působí v Evropské komisi; v letech 2005-2016 vedl na 

Generálním ředitelství pro zaměstnanost a sociální záležitosti oddělení analýzy zaměstnanosti a 

sociální situace a později oddělení modernizace systémů sociálního zabezpečení zemí Evropské unie. 

Od roku 2017 pracuje na Generálním ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední 

podniky jako vedoucí oddělení standardizace pro vnitřní trh. 

Otto Pacholík, Generální ředitelství pro překlady (DG DGT) 

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a překlady a tlumočením se profesionálně zabývá od roku 

1993. Od roku 2004 pracuje na Generálním ředitelství Evropské komise pro překlady v Lucemburku, 

nejprve jako překladatel, poté jako vedoucí oddělení a od roku 2010 jako vedoucí českého 

překladatelského odboru. 

Jan Pánek, Generální ředitelství pro energetiku (DG ENER) 

Studoval na UK v Praze, promoval na The Johns Hopkins University – SAIS ve Washingtonu, D.C. V 

devadesátých letech působil v soukromém sektoru i v české diplomacii, včetně pozic na 

Velvyslanectví ČR v Japonsku a na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu. Od října 2005 pracuje 

jako vedoucí oddělení ITER na Generálním ředitelství pro energetiku. 

David Ringrose, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CNECT) 

Jako vedoucí odboru mezinárodních záležitostí koordinuje strategické a regulační dialogy generálního 

ředitelství s partnerskými zeměmi a regiony po celém světě. Cílem jeho práce je podpora systematické 

integrace digitálních politik a nástrojů do vnějších vztahů EU, od rozvojové spolupráce po rozšíření a 

od obchodu až po politiku sousedství. V rámci předchozí pracovní pozice byl odpovědný za 

komunikační strategii digitální agendy a spuštění Jednotného digitálního trhu a předtím na Generálním 

ředitelství pro zahraniční vztahy (RELEX) odpovídal za zajišťování komunikace Evropské komise v 
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zahraničí. Kariéru zahájil v Evropské komisi dočasným přidělením ze státní správy Spojeného 

království a následně pracoval v řadě pracovních pozic zabývajících se bývalým Sovětským svazem. 

Rovněž pracoval na pátém rozšíření EU v letech 1997 až 2003, a to jak v Praze, tak v Bruselu, kdy 

koordinoval komunikační strategii EU v kandidátských zemích. Je absolventem univerzity v Kentu v 

Canterbury a Collège d‘Europe v Bruggách a je držitelem Certifikátů Études Politiques z Institut 

d'Etudes Politiques v Paříži. Má české a britské občanství. 

Martin Špolc, Generální ředitelství pro finanční služby (DG FISMA) 

Martin Špolc je vedoucím oddělení udržitelného financování a finančních technologií v generálním 

ředitelství pro finanční služby Evropské komise. V minulosti zastával manažerské pozice v odděleních 

Unie kapitálových trhů, ekonomických analýz a bankovnictví. Byl poradcem generálního ředitele pro 

finanční služby, kde se přímo podílel na vzniku Bankovní unie a ostatních klíčových projektů v oblasti 

finančních služeb. Dále vedl přípravu legislativních návrhů obnovujících stabilitu bankovního sektoru 

po finanční krizi. Před příchodem do Evropské komise pracoval v soukromém sektoru - poradenství 

pro podnikové finance a řízení rizik. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, je držitelem certifikací 

Chartered Financial Analyst (CFA) a Financial Risk Manager (FRM) a je členem CFA Institute a 

Global Association of Risk Professionals. 

Jiří Švarc, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti (DG EMPL) 

Na Generálním ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování vede oddělení pro 

sociální politiku (Social Investment Strategy). Je odpovědný za formulování politik a legislativních 

návrhů v oblastech boje proti chudobě, podpory sociálního začleňování a slaďování profesního a 

soukromého života. Zajišťuje reprezentaci Komise v Social Protection Committee podporující 

koordinaci členských zemí v oblasti sociálních politik. Vystudoval Středoevropskou universitu v 

Budapešti (Central European University), obor mezinárodní vztahy. Před příchodem do Evropské 

komise pracoval na Ministerstvu financí a Ministerstvu průmyslu a obchodu. 

Seniorní pozice – experti a poradci 

Libor Král, Generální ředitelství  Eurostat – Evropský statistický úřad (DG ESTAT) 

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval v soukromém 

sektoru v oblasti informačních technologií, naposledy v Českém softwarovém centru skandinávské 

společnosti TietoEnator jako manažer pro kvalitu. V Evropské komisi pracoval od roku 2007 do roku 

2014 jako vedoucí oddělení v generálním ředitelství  Komunikace, sítě a technologie. V současnosti 

působí jako senior expert v Evropském statistickém úřadu. 

Petr Mooz, Generální ředitelství pro rozpočet (DG BUDGET) 

V období 2011-2018 byl vedoucím odboru Informací a komunikace na Generálním ředitelství pro 

rozpočet, kde nyní působí jako senior expert. V letech 2005-2010 pracoval v různých manažerských 

funkcích ve společnosti BSC Praha. Působil 12 let v řadách české diplomacie, mj. jako ředitel Odboru 

bezpečnostní politiky nebo jako zástupce velvyslance ČR v Rakousku. Pracoval také v mezinárodním 

Sekretariátu Konference pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (KBSE, nyní OBSE). 

Aleš Musil, Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG COMP) 
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Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a postgraduálního studia na College of 

Europe v Brugách (1994). Pracovní zkušenosti má z veřejné správy a soukromého sektoru. Působil 

jako poradce pro evropskou integraci u ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého (1995 až 

1996). V soukromé sféře pracoval v právní kanceláři Linklaters, jako ředitel pražského zastoupení 

francouzské banky BNP Paribas a jako právník společnosti Microsoft. Nyní pracuje jako poradce 

ředitele odboru A (Politika a Strategie). 

  

SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE 

Jiří Malenovský, soudce 

Bývalý soudce ústavního soudu pochází z Kroměříže a vystudoval práva na Masarykově univerzitě v 

Brně a na Karlově univerzitě v Praze. V roce 1990 se stal proděkanem Masarykovy univerzity v Brně, 

v roce 1992 pak ústavním soudcem ČSFR. V letech 1993–1998 působil jako stálý představitel ČR při 

Radě Evropy ve Štrasburku, do roku 2000 byl členem legislativní rady vlády. 4. 4. 2000 byl jmenován 

ústavním soudcem ČR, o rok později pak také profesorem mezinárodního práva veřejného. Mandát 

soudce Evropského soudního dvora v Lucemburku získal v květnu 2004. 

Michal Bobek, generální advokát 

Magistr v oboru právo a v oboru mezinárodní vztahy (Univerzita Karlova v Praze); diplom anglického 

práva a práva Evropské unie (Univerzita v Cambridge); Magister Juris (Univerzita v Oxfordu, St. 

Edmund Hall); doktor práv (Evropský univerzitní institut, Florencie); další studia na Svobodné 

univerzitě v Bruselu a na Univerzitě v Queenslandu (Austrálie); asistent předsedy Nejvyššího 

správního soudu České republiky (2005-2009), poté vedoucí Oddělení dokumentace a analytiky téhož 

soudu (2008-2009); složení odborné justiční zkoušky v České republice (2009); vyučující (2011-2012) 

a následně vědecký pracovník (2013-2016) Institutu evropského a srovnávacího práva Oxfordské 

univerzity; profesor College of Europe v Bruggách (2013-2015); člen senátu rozkladové komise České 

národní banky (2013-2015); nominován jako ad hoc soudce Evropského soudu pro lidská práva (2013-

2015); spoluzakladatel a předseda České společnosti pro evropské a srovnávací právo. Generálním 

advokátem Soudního dvora EU se stal 7. října 2015. 

Irena Pelikánová, soudkyně, Tribunál Soudního dvora EU 

Doktorka práv, asistentka hospodářského práva (před rokem 1989), poté doktorka věd, profesorka 

obchodního práva (od roku 1993) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Členka prezídia 

Komise pro cenné papíry (1999–2002) a bývalá členka Legislativní rady české vlády (1998–2004).  

ÚČETNÍ DVŮR 

Jan Gregor, člen Evropského účetního dvora, Lucemburk 

Vystudoval VŠE v Praze. V roce 1998 nastoupil na Ministerstvo financí ČR, kde působil na různých 

pozicích, v r. 2010 se stal náměstkem ministra financí v sekci veřejné rozpočet. V letech 2012 - 2016 

rovněž zastupoval státní zájmy v bankovním sektoru (Česká exportní banka, Českomoravská záruční a 

rozvojová banka a Evropská investiční banka) a ve Všeobecné zdravotní pojišťovně. Byl také členem 
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řady vládních poradenských a bezpečnostních výborů, četně České statistické rady. Dne 7.května 2016 

se stal členem Evropského účetního dvora. 

Martin Krejza, vedoucí českého překladatelského oddělení 

Pochází z Brna, kde v roce 1992 na FF MU vystudoval český a anglický jazyk. Poté pracoval jako 

učitel a překladatel na volné noze a ve státním i soukromém sektoru. Od roku 2005 pracuje jako 

překladatel na Evropském účetním dvoře, kde od května 2009 vede české překladatelské oddělení. 

EVROPSKÁ SLUŽBA PRO VNĚJŠÍ ČINNOST 

Edita Hrdá, vrchní ředitelka pro Ameriku Evropské služby pro vnější činnost 

Velvyslankyně Edita Hrdá absolvovala Fakultu obchodní VŠE v roce 1986. Pět let poté působila jako 

překladatelka a tlumočnice německého a španělského jazyka. 

V letech 1991 a 1992 Edita Hrdá absolvovala diplomatické akademie v Madridu a ve Vídni. V roce 

1992 nastoupila na Ministerstvo zahraničních věcí, kde poté působila jako ředitelka Odboru Latinské 

Ameriky a následně Střední Evropy. V letech 1999 až 2003 byla jmenována velvyslankyní České 

republiky v Argentině a Paraguayi. 

Od 2011 do 2015 zastávala Edita Hrdá funkci Stálé představitelky ČR v OSN. Pro rok 2011 byla 

zvolena předsedkyní Výkonné rady Rozvojového programu OSN (UNDP) a Populačního fondu OSN 

(UNFPA). Na konci roku 2015 Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 

jmenovala Editu Hrdou Vrchní ředitelkou pro Ameriku Evropské služby pro vnější činnost (EEAS). 

Stala se tak nejvýše postavenou zástupkyní ČR v rámci Evropské služby pro vnější činnost od jejího 

založení v roce 2010. 

Jana Hybášková, velvyslankyně EU v Namibii 

V letech 1991 až 1997 působila na Ministerstvu zahraničí ČSFR a ČR. Poté působila jako 

velvyslankyně České republiky ve Slovinsku a později v Kataru a Kuvajtu. Od roku 2004 do roku 

2009 byla poslankyní Evropského parlamentu, kam byla zvolena na kandidátní listině strany SNK - 

Evropských demokratů, jíž se stala předsedkyní (funkci předsedkyně vykonávala do 12. května 2007). 

V Evropském parlamentu byla členkou zahraničního výboru a předsedkyní Delegace EP pro vztahy s 

Izraelem. Od roku 2006 byla členkou řídícího výboru Světového hnutí za demokracii. V roce 2008 

založila Evropskou demokratickou stranu a byla její předsedkyní až do zrušení strany v prosinci 

2010. V letech 2011 až 2015 působila jako velvyslankyně Evropské unie v Iráku, od září 2015 působí 

na stejné pozici v Namibii. 

Tomáš Uličný, velvyslanec EU v Angole 

Od ukončení studií v roce 1990 pracoval dlouhodobě v rámci struktur OSN ve Vídni, Ženevě a 

humanitární misi v Iráku. Po nástupu na MZV byl vyslán na Stálé zastoupení ČR při EU, kde se od 

roku 1999 věnoval problematice SZBP a CSDP. Po podepsání přístupové smlouvy se stal prvním 

vyslancem-představitelem ČR v Politickém a bezpečnostním výboru EU. Po návratu na MZV působil 

ve funkci ředitele Odboru koordinace a evropských institucí. V roce 2006 se stal velvyslancem ČR v 

Sýrii. Po úspěšném absolvování výběrového řízení nastoupil do funkce vedoucího Delegace EU v 

Súdánu od 1. 1. 2012, od r. 2016 působí na stejné pozici v Angole. 

http://eeas.europa.eu/index_cs.htm
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EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR A VÝBOR REGIONŮ 

Jiří Buriánek, generální tajemník Evropského výboru regionů. 

Pražský rodák, který po roce 1968 vyrůstal v Rakousku a Německu. Vystudoval evropské právo na 

Univerzitě v Pasově (PhD.) v oboru evropské a srovnávací právo. Svoji kariéru zahájil jako právník v 

roce 1989 v Deutsche Post v Mnichově. V roce 1993 byl vyslán jako národní expert do Evropské 

komise, kde se věnoval oblasti soutěže a liberalizace poštovních a telekomunikačních služeb. V letech 

1995 až 2000 byl generálním tajemníkem Evropské asociace veřejných poštovních služeb PostEurop 

(evropská pobočka Světové Poštovní Unie, OSN). V letech 2001 až 2005 pracoval jako koordinátor 

pro rozšíření v bruselské centrále Generálního ředitelství pro společný výzkumný institut JRC při 

Evropské komisi se zaměřením na implementaci práva (acquis) v oblastech  vědy a technologie v 

přistupujících zemích. V tomto období také dokončil studia v oboru informačních a komunikačních 

technologií (MBA). Od roku 2006 do roku 2014 byl ředitelem Generálního ředitelství rady pro 

průmyslovou inovaci, výzkum, energetickou politiku, dopravu, telekomunikaci a vesmírnou politiku 

(Galileo/Copernikus). V červnu 2014 se stal generálním tajemníkem Evropského výboru regionů. 

Markéta Franková, Společné překladatelské služby Výboru regionů a Evropského hospodářského a 

sociálního výboru 

Doktorát filozofie získala na FF UK v Praze, kde na romanistice vystudovala obor španělština a 

portugalština. Během studia absolvovala půlroční stáže v Mexiku a v Portugalsku. Řadu let pak 

přednášela na FF UK, vydala několik skript a současně se věnovala překladatelské činnosti. V letech 

1993–96 žila v Mexiku a v Kostarice. V říjnu 2004 se stala první novodobou českou vedoucí oddělení. 

EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA 

Jan Slíva 

Od roku 2010 pracuje v EIB v Lucemburku, kde postupně vedl kanceláře tří viceprezidentů 

zodpovědných za půjčky CR, Německu, Rakousku, státům EU-10 a Východnímu partnerství. 

Vystudoval anglistiku-amerikanistiku na FFUK v Praze a finance na Solvay Brussels School of 

Economics and Management v Bruselu. Pracoval jako redaktor BBC World Service v Londýně, poté 

12 let v americké tiskové agentuře The Associated Press, mimo jiné jako vedoucí editor v newyorské 

centrále a zpravodaj při EU v Bruselu a Štrasburku. V letech 2008-2009 působil na Stálém zastoupení 

ČR při EU jako tiskový mluvčí českého předsednictví v Radě EU pro témata Coreperu II. 

 

 

 Redakce  SZ  SSL: CBC Praha 6 – jirka.kladiva@seznam.cz - tel. 602 653 438  
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VYUŽIJTE NOVÉHO PARTNERSTVÍ  

SVAZU SPEDICE A LOGISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY  

A PORADCE PODNIKATELE – VYDAVATELSKÉHO A VZDĚLÁVACÍHO DOMU  

 

ZAJISTĚTE SVÉ FIRMĚ A ZAMĚSTNANCŮM ŠKOLENÍ NA MÍRU.  

 

Jsme Poradce podnikatele, vzděláváme, pořádáme semináře pro účetní, podnikatele, plátce DPH, daňové 

poradce, auditory, tedy pro všechny, kteří potřebují kvalitní a včasné informace  

o novinkách v daních, účetnictví nebo ve svém oboru.  

 

Nabízíme i BOZP školení nebo taková, jež se týkají zaměstnávání cizinců, veřejných zakázek, dovozu, 

vývozu, celní problematiky. Školíme In House i Out House. 

 

Účastníci našich seminářů získávají jako bonus 3měsíční vstup do odborného online systému pro daně a 

účetnictví – Daně pro lidi, jehož součástí nejsou jen rozsáhlé odborné články, ale také poradenství telefonické, 

online a emailové. K semináři poskytujeme školicí materiály a možnost diskutovat problematiku 

s lektorem 30 dnů po ukončení semináře. 

 

Více o nás a tématech školení v media kitu: ZDE  

 

Kontaktujte našeho manažera vzdělávání pro více informací. 

 

Hodně štěstí na cestách! 

 

Bc. Jiří Ježek, M: +420 737 884 244  E: jezek@pp.cz  

 

 

 

http://intro.daneprolidi.cz/
https://drive.google.com/file/d/1j1O0AaE9Xkf64HbO7m0kOakcRZg9MnA0/view?usp=sharing
mailto:jezek@pp.cz

