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Na univerzitě v Padově vystudovala politické vědy se specializací na EU. V Itálii také založi-
la svoji první firmu zabývající se mezinárodním poradenstvím, vlastní firmy měla i 
v několika dalších zemích. Pracovala jako koordinátorka Zastoupení Zlínského kraje v Bru-
selu. V roce 2012 byla zvolena předsedkyní Krajské hospodářské komory Zlínského kraje. 
Poslankyní EP se stala v roce 2014. V rámci parlamentu zastává funkci místopředsedkyně 
Výboru pro rozpočtovou kontrolu a je členkou Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a 
náhradnicí ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch. Ve své práci se zaměřuje na kontrolu 
hospodaření EU a byla zpravodajkou pro udělení absolutoria účetní uzávěrky Evropské 
komise za rok 2014. 

Vedoucí odd. Informace a komunikace, GŘ pro rozpočet, Evropská komise 

ROZPOČET EU PO ROCE 2020 

Martina Dlabajová 

Petr Mooz 

Od února 2011 je Petr Mooz vedoucím odboru Informací a komunikace na Generálním 
ředitelství Evropské komise pro rozpočet, kde rovněž působil jako poradce generálního 
ředitele. V letech 2005 – 2010 pracoval v různých manažerských funkcích ve společnosti 
BSC Praha. Působil 12 let v řadách československé resp. české diplomacie mj. jako ředi-
tel Odboru bezpečnostní politiky nebo jako zástupce velvyslance ČR v Rakousku. Praco-
val také v mezinárodním Sekretariátu Konference pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 
(KBSE, nyní OBSE). 

Jan Král 

Odbor, který Jan Král řídí, odpovídá za obecnou koordinaci evropských politik vlády 
České republiky. To zahrnuje především přípravu zasedání Výboru pro Evropskou unii, 
přípravu mandátů na Evropskou radu a mandátů na Radu pro obecné záležitosti a rov-
něž přípravu jednání Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro EU. V 
týmu Odboru koordinace evropských politik pracuje Jan Král od roku 2007, před jme-
nováním ředitelem působil jako referent, později vedl oddělení odpovědné za koordi-
naci agend Coreper I.  

 Poslankyně Evropského parlamentu  (ANO 2011, ALDE) 

DEBATA NA TÉMA 

ŘEČNÍCI 

Michal Částek 
 Vedoucí odd. pro rozpočet EU,  Ministerstvo financí ČR 

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy 
v Praze se zaměřením na mezinárodní vztahy a evropskou integraci.  V letech 2003-2007 
pracoval v Parlamentním institutu Poslanecké sněmovny a od roku 2007 působí na Mi-
nisterstvu financí. Od roku 2011 je vedoucím oddělení Rozpočet EU, které je primárně 
odpovědné za koordinaci pozice ČR k víceletému finančnímu rámci EU a k ročnímu roz-
počtu EU a zajišťuje administraci plateb ČR do rozpočtu EU.  


