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Seznam řečníků 

 

 

 

Karel Schwarzenberg 

Bývalý ministr zahraničních věcí České republiky 
Narodil se v roce 1937 v Praze. Po komunistickém převratu roku 1948 emigroval s rodinou do 
Rakouska. V letech 1984 – 1991 byl předsedou Mezinárodního Helsinského výboru pro lidská práva. 
Po návratu do svobodného Československa působil dva roky jako kancléř prezidenta Václava Havla. V 
letech 2004 – 2010 vykonával funkci senátora Parlamentu České republiky, přičemž tři roky působil 
jako předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu. Zároveň byl také členem Stálé 
delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO. V letech 2007- 2009 a 2010-2013 byl 
ministrem zahraničních věcí České republiky, ve druhém období i místopředsedou vlády. V roce 2013 
skončil na druhém místě ve volbě prezidenta České republiky. Poté působil jako předseda Zahraničního 
výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a od roku 2017 do roku 2019 jako jeho 
místopředseda. 

 

 

Markéta Pekarová Adamová 

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
Předsedkyně TOP 09 (členská strana Evropské lidové strany) 
Narozena 2. října 1984. Žije v Praze v České republice. 
V roce 2009 vstoupila do politické strany TOP 09. O dva roky později se stala zastupitelkou městské 
části Praha 8.  Od roku 2013 je poslankyní Poslanecké sněmovny. V letech 2014–2017 byla předsedkyní 
Podvýboru pro lidská práva Poslanecké sněmovny a v letech 2017–2021 místopředsedkyní Výboru pro 
sociální politiku Poslanecké sněmovny. Její politická kariéra pokračovala v roce 2019, kdy se stala 
předsedkyní TOP 09. V listopadu 2021 byla zvolena předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky.  
Markéta Pekarová Adamová získala magisterský titul v oboru Ekonomika a management průmyslu na 
ČVUT v Praze. Opakovaně působila jako dobrovolnice v České republice i v zahraničí. Pracovala v 
sirotčincích v Arménii a Maroku, pomáhala zdravotně postiženým v Srbsku a účastnila se ekologického 
projektu ve Skotsku. Markéta Pekarová Adamová je vdaná. Ve volném čase se s manželem rádi věnují 
sportu, cyklistice, běhu na lyžích a běhání. Úspěšně uběhla maraton. 
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Marek Ženíšek 

Předseda Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
Absolvent Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Fakulty sociálních věd UK v Praze, autor 
několika knih a odborných textů a v současné době znovu poslanec v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu České republiky, kde mimo jiné zastává funkci předsedy Zahraničního výboru. V minulosti 
byl náměstkem ministra spravedlnosti, později ministra zdravotnictví, rovněž proděkanem Fakulty 
zdravotnických studií v Plzni. Za svou činnost ve věci reformy psychiatrické péče v ČR obdržel Medaili 
za zásluhy o rozvoj oboru psychiatrie v ČR. 

 

Lubomír Metnar 

Předseda Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  
Narozen v roce 1967. Vystudoval Vyšší policejní školu MV ČR a Ostravskou univerzitu, kde získal titul 
Mgr. V letech 1988 až 2011 ve služebním poměru příslušníka Policie ČR, mimo jiné jako člen speciální 
zásahové jednotky (absolvent protiteroristického kurzu ATAP) a vedoucí oddělení násilí odboru obecné 
kriminality MSK kraje. Poté bezpečnostní ředitel ve strojírnách a náměstek ministra vnitra pro vnitřní 
bezpečnost. Od prosince 2017 do června 2018 ministr vnitra, od června 2018 do prosince 2021 ministr 
obrany. Poslanec PSP ČR od října 2021, předseda výboru pro obranu PSP ČR od ledna 2022. 

 

Pavel Fischer 

Předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky 
Pavel Fischer byl zvolen senátorem v říjnu 2018. Působil jako hlavní politický poradce zesnulého 
prezidenta Václava Havla a ředitel politického odboru prezidentské kanceláře prezidenta Havla po 
dobu obou jeho funkčních období. Následně byl jmenován velvyslancem České republiky ve Francii a 
Monaku. Po sedmileté velvyslanecké misi působil na ministerstvu zahraničních věcí jako vrchní ředitel 
sekce bezpečnostně-multilaterální. V roce 2013 z rodinných důvodů odstoupil a spolupracoval s 
vládními i nevládními partnery. Pracoval jako ředitel ústavu empirických výzkumů STEM. Pavel Fischer 
je mezi politicky aktivními osobnostmi obecně považován za jednoho z předních zastánců silných 
transatlantických vazeb a aktivního členství České republiky v NATO a EU. V prezidentských volbách v 
roce 2018 prohrál a skončil na 3. místě s 10 % hlasů. Je otcem čtyř dětí. Působil také jako člen Jacques 
Delors Institute (Paříž), SIRIRI (pražská nevládní organizace podporující vzdělávací programy ve 
Středoafrické republice) a Nadace Forum 2000 (Praha). 

 

David McAllister 

Předseda Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu  
David McAllister se narodil 12. ledna 1971 v Berlíně. Je ženatý a má dvě dcery. Po ukončení střední 
školy v roce 1989 sloužil dva roky v německé armádě. Vystudoval práva se stipendiem Nadace Konrada 
Adenauera a od roku 1998 je právníkem. V roce 2012 obdržel čestný doktorát Edinburské univerzity. 
Jeho politická kariéra začala v roce 1998, kdy byl zvolen poslancem Zemského sněmu Dolního Saska. V 
letech 2003 až 2010 byl předsedou poslaneckého klubu Křesťanskodemokratické unie (CDU) a v letech 
2010 až 2013 předsedou vlády spolkové země Dolní Sasko. Od roku 2014 je poslancem Evropského 
parlamentu. V Evropském parlamentu předsedá Výboru pro zahraniční věci a je spolupředsedou 
koordinační skupiny EU–Spojené království. David McAllister je od roku 2015 místopředsedou 
Evropské lidové strany (EPP). 
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Josep Borrell Fontelles 

Vysoký představitel Evropské unie a místopředseda Evropské komise  
V letech 1991–1996 byl ministrem veřejných prací a životního prostředí, v letech 2004–2009 
poslancem Evropského parlamentu a v letech 2004-2007 jeho předsedou. V roce 2010 se Josep Borrell 
stal prezidentem Evropského univerzitního institutu a zástupcem programu Jean Monnet na Institutu 
mezinárodních studií na Univerzitě Complutense v Madridu. V roce 2018 byl jmenován ministrem 
zahraničí španělské vlády a v roce 2019 vysokým představitelem Evropské unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku.  

 

 

Jan Lipavský 

Ministr zahraničních věcí České republiky. Jmenován 17. prosince 2021.   
Čtyři roky působil ve Sněmovně jako místopředseda Zahraničního výboru a Výboru pro obranu. Stejně 
tak byl členem Stálé komise pro hybridní hrozby, Podvýboru pro obrannou, kybernetickou a 
bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR či Podvýboru pro migraci a azylovou politiku. Věnoval 
se především otázkám energetické a mezinárodní bezpečnosti či hybridním hrozbám. Před vstupem 
do politiky rozvíjel kariéru v soukromém sektoru v oblasti informačních technologií v bankovnictví, 
pracoval například pro McKinsey & Company, Euro RSCG, ZOOT, Total Solutions a Moro Systems. 
Narodil se v Praze, kde vystudoval gymnázium. Následně absolvoval Mezinárodní teritoriální studia na 
Institutu mezinárodních studií FSV UK, rok strávil také na Univerzitě v Kentu ve Velké Británii. Má 
osmiletou dceru. 

 

Oleksandr Merezhko 

Předseda Výboru pro zahraniční politiku a meziparlamentní spolupráci Parlamentu Ukrajiny  
Profesor a doktor práv v oboru mezinárodního práva, konkrétně v oblastech jako je mezinárodní právo 
veřejné, mezinárodní diplomatické právo, právo mezinárodních smluv, právo EU, mezinárodní právo 
životního prostředí, právo mezinárodních organizací atd. Je odborníkem na mezinárodní smlouvy a 
mezinárodní hospodářské právo. Vyučoval a působil jako profesor na následujících vysokých školách: 
Diplomatická akademie Ukrajiny, Ústav mezinárodních vztahů Národní univerzity Tarase Ševčenka v 
Kyjevě, Katolická univerzita Jana Pavla II. v Polsku, Akademie Andrzeja Frycza Modrzewskiego v 
Krakově (Polsko), Jindal Global University (Indie), Denver University School of International Studies 
(USA), Dickinson University School of Law, Pennsylvania (USA), Diplomatická škola Arménie, Kazašsko-
britská technická univerzita. Hovoří anglicky, polsky a ukrajinsky. 

 

Helena König 

Zástupkyně generálního tajemníka pro ekonomické a globální záležitosti, Evropská služba pro vnější 
činnost  
Helena Königová pracuje v Evropské službě pro vnější činnost, kde v současné době zastává funkci 
zástupkyně generálního tajemníka pro hospodářské a globální otázky. Předtím pracovala na 
Generálním ředitelství pro obchod Evropské komise, kde působila jako zástupkyně generálního 
ředitele a zodpovídala za dvoustranné vztahy se zeměmi Asie, Afriky, Karibiku a Tichomoří, služby a 
digitální obchod, investice, duševní vlastnictví, obchod a udržitelný rozvoj. 
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Maciej Popowski 

Náměstek generálního ředitele Generálního ředitelství pro politiku sousedství a jednání o rozšíření 
Evropské komise 
Velvyslanec Popowski je polský diplomat s 25letou praxí. V době přístupových jednání Polska působil 
na polském ministerstvu zahraničních věcí jako náměstek pro záležitosti EU. V letech 2001–2008 byl 
zástupcem vedoucího Stálého zastoupení Polské republiky při Evropské unii. V letech 2003–2008 byl 
prvním stálým zástupcem Polska v Politickém a bezpečnostním výboru EU. Poté nastoupil do Evropské 
komise jako ředitel na GŘ pro rozvoj se zaměřením na soudržnost politik, účinnost pomoci, 
financování, vztahy s ostatními dárci a informování veřejnosti. V roce 2009 byl vyslán z Evropské 
komise do čela kabinetu předsedy Evropského parlamentu Jerzyho Buzka. V letech 2011–2015 byl 
zástupcem generálního tajemníka Evropské služby pro vnější činnost. Od roku 2016 je náměstkem 
generálního ředitele na Generálním ředitelství Evropské komise pro politiku sousedství a jednání o 
rozšíření. 

 

Janina Hřebíčková 

Velvyslankyně České republiky v Černé Hoře 
Diplomatka, ředitelka projektů poválečné obnovy mírových misí OSN, NATO, IOM a OBSE, manažerka 
dokumentárních filmů s post-konfliktní tématikou z regionu západního Balkánu a Blízkého východu, 
zahraniční dopisovatelka BBC World, CNN a České televize z bývalé Jugoslávie a Blízkého východu. 
Bývalá vedoucí mise České Republiky v Republice Kosovo, zástupkyně stálého představitele ČR při OSN, 
velvyslankyně se zvláštním posláním a koordinátorka českých expertů v Koaliční správě v Iráku, vedoucí 
mise OBSE v Černé Hoře a bývalá zvláštní zmocněnkyně ministra zahraničních věcí ČR pro západní 
Balkán.   

 

 

Marcin Zaborowski 

Policy Director, Program Budoucnost bezpečnosti, GLOBSEC  
Marcin má bohaté zkušenosti s řízením i výzkumem v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Během 
své kariéry působil v letech 2010-2015 jako výkonný ředitel Polského institutu mezinárodních vztahů 
(PIMS), v letech 2005-2010 jako seniorní výzkumný pracovník na Institutu pro bezpečnostní studia 
Evropské unie (EUISS) v Paříži a jako výkonný viceprezident Centra pro analýzu evropské politiky 
(CEPA). Absolvoval doktorandské studium na Birminghamské univerzitě ve Velké Británii a od té doby 
na stejné univerzitě působí, stejně jako na Aston University a Lazarski University ve Varšavě.  Od roku 
2020 pracoval jako šéfredaktor časopisu ResPublica Nowa ve Varšavě v Polsku. Je autorem knih 
Germany, Poland and Europe (Manchester University Press 2004), Bush Legacy and American Foreign 
Policy (EUISS 2008) a spoluautorem (s Kerry Longhurstovou) knihy New Atlanticist: Poland’s Foreign 
and Security Policy Priorities (Blackwells 2007). Marcin je členem Poradního sboru Výboru pro 
zahraniční vztahy a evropské záležitosti Senátu Polské republiky a členem Iniciativy pro jadernou 
hrozbu Evropské sítě lídrů. 
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Nathalie Loiseau 

Předsedkyně podvýboru pro bezpečnost a obranu, Evropský parlament 
Nathalie Loiseau je předsedkyní podvýboru Evropského parlamentu pro bezpečnost a obranu (SEDE) 
a delegace Evropského parlamentu v Parlamentním shromáždění pro partnerství EU a Spojeného 
království. Je také členkou výboru Evropského parlamentu pro zahraniční věci (AFET) a zvláštního 
výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně 
dezinformací (INGE). Ve volbách do Evropského parlamentu 2019 vedla kandidátní listinu Renaissance. 
Od roku 2017 do roku 2019 zastávala ve francouzské vládě funkci ministryně pro evropské záležitosti, 
v letech 2012-2017 byla děkankou na Vysoké škole administrativy ve Štrasburku (ENA) a působila také 
jako diplomatka na francouzském ministerstvu zahraničních věcí. Studovala na Pařížském institutu 
politických věd (IEP) a Národním institutu orientálních jazyků a civilizací (INALCO). Je autorkou eseje o 
právech žen pod názvem Choisissez Tout a dvou komiksových knih – La Démocratie en BD a L'Europe 
en BD. 

 

Generálmajor Karel Řehka 

Náčelník Generálního štábu Armády České republiky 
Vystudoval vojenské gymnázium v Opavě a Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově. 
Absolvoval, mimo jiné, roční důstojnický kurz ve Velké Británii a prestižní kurz rangers v USA. Během 
své služby u Armády České republiky se zúčastnil vojenských misí na Balkáně a v Afghánistánu, působil 
u 601. skupiny speciálních sil generála Moravce, které od roku 2010 velel a od listopadu 2014 stál v 
čele Ředitelství speciálních sil ministerstva obrany. Poté byl zástupcem velitele Mnohonárodní divize 
severovýchod. Od března 2020 působil jako ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační 
bezpečnost (NÚKIB). Od 1. července 2022 zastává pozici náčelníka Generálního štábu AČR. Je 
nositelem mnoha armádních vyznamenání a ocenění. Byl vyznamenán Cenou Arnošta Lustiga za 
odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost. Za přispění k bezpečnosti střední Evropy obdržel Českou 
a slovenskou transatlantickou cenu. Je ženatý, má dvě děti. 

 

Lutz Güllner 

Vedoucí oddělení pro strategickou komunikaci, úkolové skupiny a informační analýzy, Evropská služba 
pro vnější činnost  
Lutz Güllner vede tým přibližně 40 lidí, kteří se zabývají problematikou dezinformací a zahraničního 
vměšování manipulativní povahy. Ve své práci se zaměřuje na řešení dezinformačních hrozeb pro EU 
a sousedící regiony. Před nástupem do své současné funkce působil jako vedoucí komunikačního týmu 
pro zahraniční a bezpečnostní politiku ESVČ (2017-2019) a jako vedoucí komunikačního týmu 
Generálního ředitelství pro obchod Evropské komise (2013-2017). Byl rovněž zástupcem vedoucího 
oddělení obchodní strategie a zodpovídal za koordinaci obchodních a hospodářských vztahů mezi EU 
a USA. V letech 2009 a 2010 byl Lutz Güllner mluvčím Catherine Ashtonová, vysoké představitelky 
Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Byl také mluvčím Komise pro obchodní 
politiku a v předchozích funkcích měl na starosti hospodářské vztahy mezi EU a Ruskem. 
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