
 

  

 Česká společnost pro evropské a srovnávací právo (2019) 

 

KARIÉRA V EU  
ANEB PRACOVNÍ MOŽNOSTI ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ 

 

 

POŘADATELÉ: Česká společnost pro evropské a srovnávací právo (ČSESP) 
a Úřad vlády České republiky 

DATUM: pondělí 23. září 2019, 9:00 – 16:45 

MÍSTO:  Lichtenštejnský palác,  
U Sovových mlýnů 506/4 
118 00 Praha – Malá Strana 

PŘIHLÁŠKY: od 4. září 2019 na stránkách www.csesp.cz 	

ANOTACE:  V	pondělí 23. září 2019 se v	Praze setkají české právničky a právníci, 
kteří dlouhodobě působí v	evropských institucích nebo na pozicích ve státní správě 
s	přesahem do evropské agendy. Promluví o svých profesních zkušenostech, o	své 
kariérní cestě na různé pozice, o	náplni běžného pracovního dne a obecně o životě 
v	Bruselu (Štrasburku, Lucemburku…). Rádi zodpoví jakékoli dotazy, pomohou Vám 
pochopit přijímací procesy na různé pozice a poradí, jak se na výběrová řízení 
nejlépe připravit. Konference je určena pro každého, kdo se zajímá o možnosti 
kariéry v	Evropské unii či o	blížící se české předsednictví. Nezáleží na tom, jestli 
ještě studujete, nebo jste již 20 let v praxi, vítán je opravdu každý. 

 

PROGRAM: 

[registrace od 9:00 do 9:30] 

9:40 Úvodní slovo 

Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 

10:00 KEYNOTE: PRÁCE V	EU (NEJEN) BĚHEM ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ 

Marek Mora, Viceguvernér České národní banky, bývalý vedoucí kanceláře 
generálního tajemníka Rady EU a bývalý ředitel pro rozpočet, daně a regionální politiku 

[coffee break od 11:00 do 11:30] 

11:10 Úvodní představení evropských institucí pro (falešné) začátečníky 
Jan Petr, Evropský úřad pro boj proti podvodům  

(15minutová prezentace o struktuře jednotlivých institucí EU a	jejich rolích; 
„pokročilí“ účastníci konference mohou pokračovat ve volném hovoru u kávy) 



 

  

 Česká společnost pro evropské a srovnávací právo (2019) 

11:30 PANEL 1: Běžný pracovní den v	evropských institucích 

Co může člověk s	právnickým vzděláním dělat v	Komisi, v	Radě, v	Parlamentu, či v	dalších 
evropských institucích a agenturách? Jak vypadá „běžný“ pracovní den na	různých 
pracovních pozicích? Co hosté na své práci milují a co naopak nenávidí? 

Lukáš Jelínek, Evropský úřad pro boj proti podvodům  
Zuzana Malůšková, Evropské komise, právní služba 
Kristýna Najmanová, Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
Jan Tlamycha, Evropský parlament, asistent europoslance 

Moderuje: Vojtěch Bartoš, AK Havel & Partners 

 [oběd od 12:45 do 13:45] 

14:00 PANEL 2: Cesta do evropských institucí a příprava na EPSO 

Vede cesta k	evropským kariérám spíše přes ČR, nebo je lepší hlásit se	přímo do	institucí? 
Jak nejlépe naplánovat svou kariérní dráhu, resp. kdy je ten správný čas na výjezd „ven“? 
Jaké pozice lze vůbec v	institucích zastávat? A	jak se nejlépe připravit na výběrové řízení?  

Lucie Hasnedlová, národní expertka ČR v	Evropské službě pro vnější činnost 
Lucie Michel Lekešová, Diplomatická akademie, MZV ČR 
Jaroslava Plšková, Ministerstvo vnitra ČR  
Michael Švarc, Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

Moderuje: Monika Hanych, Ministerstvo spravedlnosti ČR a Právnická fakulta MU 

[coffee break od 15:00 do 15:30] 

 

[předpokládané ukončení programu: 16:45] 

 

 

REGISTRACE do 17. 9. 2019 
na stránkách www.csesp.cz 

15:30 PANEL 3A:  
Stáže v	evropských institucích 
 
Kristýna Benešová (Evropská komise) 
Lukáš Blažej (Evropský parlament) 
Tereza Domanská (Evropský parlament) 
Monika Šamová (Evropská komise) 
 
Moderuje: Monika Hanych 

PANEL 3B: 
Evropská agenda ve	státní správě 
 
Alice Krutilová, Úřad vlády ČR 
Kristýna Najmanová, MZV ČR 
Bohumil Peterka, Úřad vlády ČR 
 
 
Moderuje: Jan Exner 


