Karel Havlíček
místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Vystudoval stavební fakultu ČVUT, dále PIBS při Manchester Metropolitan University, doktorské studium dokončil
na podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze, kde se rovněž na fakultě financí a účetnictví habilitoval na docenta.
Od přelomu milénia hájil zájmy podnikatelů, a to zejména v pozici předsedy představenstva Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ČR. Jako spoluvlastník a generální ředitel skupiny SINDAT vybudoval v uplynulých
dvaceti letech z této firmy respektovaného investora v oblastech malého a středního průmyslu a nových technologií.
Mnoho let se angažuje v akademickém prostředí, v posledních letech je spjat s Vysokou školou finanční a správní,
kde vybudoval fakultu ekonomických studií a připravil studijní program Ekonomika a management. Na téma malých
a středních podniků napsal několik odborných knih a publikoval v tuzemsku i zahraničí desítky recenzovaných článků.
Zasedal v řadě poradních orgánů vlády a ministerstev, od roku 2014 je členem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace
a od roku 2018 je jejím místopředsedou. Je hlavním autorem vládní inovační strategie Czech Republic: The Country For
The Future.
V dubnu 2019 byl předsedou vlády navržen na pozici místopředsedy vlády pro hospodářství a současně na post
ministra průmyslu a obchodu. Do obou funkcí byl jmenován prezidentem republiky 30. dubna 2019.
Ke stejnému datu se vzdal všech statutárních a vlastnických pozic v podnikatelské sféře a opustil rovněž vedení
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 24. ledna 2020 se Karel Havlíček stal rovněž ministrem dopravy.

Richard Brabec
MŽP ČR - ministr životního prostředí
Narodil se 5. července 1966 v Kladně, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor ložisková geologie
v kombinaci s cizími jazyky. Pracoval jako ředitel Českomoravské komoditní burzy Kladno, na různých pozicích
ve finančním úseku ve společnosti Unipetrol, jako finanční ředitel ve Spolaně Neratovice a jako generální ředitel
společnosti Lovochemie.
Od roku 2007 se zabývá otázkami evropské i tuzemské legislativy v oblasti životního prostředí, především problematice
REACH, integrovaného povolení a systému emisních povolenek.
Richard Brabec má dva syny, hovoří anglicky, francouzsky a rusky.

Silvana Jirotková
MPO - náměstkyně sekce hospodářské politiky a podnikání
Vystudovala Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské Univerzity Opava. Od roku 2002 působila v agentuře
pro podporu podnikání a investice CzechInvest, která je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu.
Nejdříve jako regionální manažerka se zaměřením na rozvoj průmyslových nemovitostí a regeneraci brownfieldů
na území Moravskoslezského kraje, později jako ředitelka odboru regionální podpory. V letech 2007 až 2008 pracovala
v soukromém sektoru – v belgické společnosti PSR Brownfield Developers. V roce 2014 se do CzechInvestu vrátila.
Byla ředitelkou divize regionů, později odboru malých a středních podniků a interních projektů.
Od roku 2018 pak tuto klíčovou státní investiční agenturu měla na starosti celou - jako generální ředitelka.
V červnu 2019 se stala náměstkyní ministra průmyslu a obchodu. I v této pozici se věnuje zejména podpoře podnikání,
investicím a inovacím.
"Green Deal je hrozba i příležitost. Záleží jen na nás, co si vybereme."

Radek Špicar
Svaz průmyslu a dopravy – viceprezident
Absolvoval Univerzitu Karlovu a University of Cambridge. Je bývalým náměstkem místopředsedy vlády pro ekonomiku
a později členem managementu Škoda Auto. Několik let také vedl středoevropskou pobočku amerického think-tanku
Aspen Institute.
V současné době působí jako viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro hospodářskou politiku
a export. Před třemi lety založil firmu vyrábějící prémiové krmivo pro psy a kočky a produkující televizní seriál
o výchově zlobivých psů a koček.
Je ženatý a má dvě dcery Antonii a Rozálii. Můžete ho sledovat na Twitteru na adrese @R_Spicar_SP_CR
„Green Deal je fakt, pro který ČR zvedla ruku. Teď musíme udělat vše pro to, aby naši konkurenceschopnost nezničil,
nýbrž posílil.“

Jan Mraček
Hospodářská komora České republiky - člen představenstva HK ČR
Člen představenstva HK ČR, předsedou Sekce životního prostředí HK ČR a zároveň členem představenstva KHK
Karlovarského kraje.
"Green Deal je hrozba i příležitost a dvojsečná zbraň."

Zdeněk Horsák
SUEZ CZ a.s. - generální ředitel
Generální ředitel SUEZ CZ a.s., spoluzakladatel ČAObH, zástupce ČR v evropské asociaci FEAD, člen správní rady
občanského sdružení EMPRESS, které jako první v ČR uspořádalo v roce 2015 seminář na téma oběhové hospodářství.
Problematiku oběhového hospodářství přednáší i na kurzu VŠCHT a na dalších vysokých školách.
„Green Deal je jednoznačně výzva!“

Jaroslav Rokos
Sokolovská uhelná – manažer
Předseda dozorčí rady SUAS GROUP a spolumajitel společnosti. V minulosti se zaměřoval především na financování
klíčových investic, jako byla například výstavba paroplynové elektrárny ve Vřesové. V současné době se zaměřuje
především na oblast ekonomické transformace a příležitostí po ukončení těžby a zpracování hnědého uhlí.
“Na jedné straně pro mně Green Deal znamená konec oboru, který po téměř tři století byl základním pilířem
ekonomiky a rozvoje našeho průmyslu. Na straně druhé ho vnímám jako příležitost stavět pilíře nové,
které se stanou pevným základem pro budoucí prosperitu.“

Katarína Kajánková
SUEZ CZ a.s. - poradkyně pro ekologii výrobních podniků a poskytovatelů služeb
Pracuje 11 let ve společnosti SUEZ CZ a.s. jako poradkyně pro ekologii výrobních podniků a poskytovatelů služeb,
specializuje se na problematikou nakládání s chemickými látkami a směsi, včetně ADR.
Katarína externě působí na FŽP UJEP Ústí nad Labem a je prezidentkou Aliance pro ženy v Oběhovém hospodářství.
V rámci oběhového hospodářství se zabývá nakládání s potravinovými odpady a obaly.
"Uvidíme, co nám Green Deal přinese."

Jan Pavlík
Enviros - obchodní ředitel a ředitel divize Environment
Obchodní ředitel a ředitel divize Environment společnosti ENVIROS, s.r.o. V souvislosti se zaměřením společnosti
se dlouhodobě se zabývá projekty energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie. Podílí se na desítkách
projektů zajištění dotací na energeticky úsporná a environmentálně přínosná opatření ze strukturálních fondů EU
pro široké spektrum klientů z řad průmyslových podniků a municipalit. Od roku 2007 vede také projekty zahraniční
rozvojové spolupráce zejména v zemích jihovýchodní Asie a Balkánu, evropské projekty financované z programů LIFE+,
Central Europe, Horizon aj. V roce 2020 se v rámci mezinárodního týmu spolupodílel na nastavení podmínek
pro Modernizační fond.
"Green Deal? Velký úkol!"

Zbyněk Kozel
EKO-KOM, a.s. - generální ředitel
Generální ředitel Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, stál u jejího zrodu již v roce 1997.
Zbyněk Kozel seznámí účastníky s dopady a příležitostmi Green Dealu v oblasti třídění.

