
ŘEČNÍCI 

 Prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR  

Náměstek generálního ředitele, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Ev-
ropské komise  

Ve své současné pozici působí od ledna 2011. Jeho zahrnuje otázky bezpečnosti potravin v celém 
potravinovém řetězci, včetně např. zdraví rostlin a zvířat, pesticidů, biotechnologií, hygieny potravin, 
výživy nebo udržitelnosti potravin. V období od listopadu 2014 do srpna 2015 vykonával funkci úřa-
dujícího generálního ředitele. V letech 2005 - 2010 byl ředitelem pro přírodu na Generálním ředitel-
ství pro životní prostředí Evropské komise. Během českého předsednictví v roce 2009 byl jmenován 
ministrem životního prostředí v prozatímní vládě ČR. Předtím, než začal svou kariéru v Evropské ko-
misi, byl náměstkem ministra na Ministerstvu životního prostředí ČR a předtím pracoval 9 let jako 
biolog ve Slovenské akademii věd. Je držitelem dvou doktorátů z Karlovy univerzity v Praze. 

Poslankyně Evropského parlamentu (S&D/ČSSD) 

 

 

 DEBATA NA TÉMA 

Víš, co jíš? 

Ladislav Miko  

Olga Sehnalová  

Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně a od dokončení studia v roce 1995 pra-
covala jako lékařka v nemocnici v Kroměříži. Je členkou Zastupitel-stva města Kroměříže, do něhož 
byla poprvé zvolena v roce 1998. V letech 1998 až 2009 vykonávala také funkci místostarostky měs-
ta. V červnu 2009 byla zvolena po-slankyní Evropského parlamentu za ČSSD, kde již druhé volební ob
-dobí působí ve Výboru pro vnitř-ní trh a ochranu spotřebitelů a ve Výboru pro dopravu a cestovní 
ruch. Zá-roveň je místopředsedkyní Delega-ce Evropského parlamentu pro vztahy s Izraelem a před-
sedkyní Meziskupiny Evropského parlamentu pro práva osob s postižením. Mezi její priority patří 
zejména témata ochrany spotřebitelů, nediskriminace na vnitřním trhu, bezpečnosti dopravy, práv 
cestujících i práv lidí s postižením.Na téma dvojí kvality značkových výrobků, zejména kvality potra-
vin, upozorňuje Olga Sehnalová od roku 2011. Velký dopad měla například dvě testování kvality 
značkových potravin, která organizovala v letech 2012 a 2015. 

Marta Nováková  

Vystudovala Vysokou školu báňskou v Ostravě v oboru Systémové inženýrství. Je předsedkyní před-
stavenstva a majitelkou společnosti U&Sluno a.s., ředitelkou a spolumajitelkou společnosti Lan-
guage Planet s.r.o. a spoluinvestorkou start up projektu Break2Win. V roce 2014 byla zvolena prezi-
dentkou Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a v roce 2015 byla kooptována do představenstva 
Hospodářské komory ČR. Na letošním Sněmu HK ČR byla zvolena vice-prezidentkou Hospodářské 
komory ČR a má na starosti podnikání v obchodě, službách a problematiku vzdělávání. V roce 2016 
vyhrála Ocenění česká podnikatelka v kategorii Velká firma. Letos byla oceněna prestižním titulem 
Manažerka roku 2016. 

Jindřich Fialka  
 Ředitel potravinářského odboru, Ministerstvo zemědělství ČR  

Od roku 2007 do 2010 se zabýval surovinovou politikou v Mezinárodní komoditní organizaci ICCO. 
Následně začal pracovat na Ministerstvu zemědělství, kde působil jako vedoucí oddělení mezinárod-
ních obchodních dohod, poté jako ředitel odboru pro potravinářské výbory a legislativy a od roku 
2015 působí na pozici ředitele potravinářského odboru v sekci potravinářských výrob – Úřad pro 
potraviny. Zároveň působí na několika různých pozicích jako předseda Českého výboru Kodexu Ali-
mentarius, předseda hodnotitelské komise Klasa a Regionální potravina, člen výboru Česká kvalita, 
člen koordinační skupiny bezpečnosti potravin ČR a předseda Sekce kvalitních potravin a zpracova-
ných produktů v rámci Rady kvality. 

http://sehnalova.cz/clanek/stejne-ale-ruzne--europoslankyne-sehnalova--navenek-identicke-zbozi-by-melo-byt-identicke-i-uvnitr-2012-2-1.html
http://www.sehnalova.cz/clanek/srovnani-potravin-v-cr-a-srn-cena-se-nelisi-slozeni-leckdy-ano-2015-7-1.html

