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prezident AHR ČR

Dita Charanzová je poslankyní Evropského parlamentu od
roku 2014. V Evropském parlamentu vykonává funkci
místopředsedkyně Výboru pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. V diplomatické službě ČR pracovala jedenáct
let. Během této doby byla vyslána na Stálém zastoupení
ČR při EU, kde působila jako vedoucí úseku obchodní a
Vedoucípolitiky. Poté působila jako manažerka vysílacírozvojové
ho studia MediaBox během zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy a následně jako konzultantka. Doktorandské studium vystudovala na Vysoké škole ekonomické v Praze.

?

Patrik Czetö, který působí jako CEO ve společnosti Bringr
věnující se sdílenému doručování zásilek, zároveň vede
firmu na distribuci nápojů. Dříve pracoval v segmentu strojírenských firem, kde měl na starost krizové řízení a strategii. Vystudoval Ekonomickou univerzitu v Bratislavě, obor
Management a řízení výrobních podniků. Bring vede od
jeho založení, na starosti má především strategický rozvoj,
nová partnerství a expanzi na zahraniční trhy. Předsedou
představenstva České asociace sdílené ekonomiky je od
roku 2017.

Václav Stárek je viceprezidentem Svazu obchodu a
cestovního ruchu ČR zodpovědným za cestovní ruch.
Současně působí jako prezident Asociace hotelů a restaurací ČR.
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Valentina SCHAUMBURGER

Ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu,
Ministerstvo průmyslu a obchodu

GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a MSP,
Evropská komise

Jan Havlík pracuje jako ředitel Odboru evropských záležitostí a vnitřního
trhu již pět let. V rámci předchozího zaměstnání působil jako koordinátor projektu geologického ukládání CO2 v Nadaci Bellona v norském
Oslu. Tři roky předtím pracoval pro Ministerstvo životního prostředí
Odboru Evropské unie na pozici koordinátora ČR v Radě EU. Vystudoval
Evropská studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a
na Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris III.

Valentina Schaumburger pracuje od května 2017 na pozici
právničky na GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a
střední podniky Evropské komise. Pro Evropskou Komisi pracovala i rok předtím, a to na pozici analytičky Evropského
politického střediska pro strategie. Vystudovala právo a politické vědy na universitě v Innsbrucku a na College of Europe
v Bruggách.

