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                           TISKOVÁ ZPRÁVA MVEZ 
        

 
Úřad místop ředsedy vlády pro evropské záležitosti A. 

Vondry má tiskovou mluv čí 
 
Brusel / Praha, 18.9.2007 – Místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra 

dnes během své jednodenní pracovní návštěvy Bruselu představil novinářům tiskovou mluvčí 

svého Úřadu. Michaela Jelínková bude součástí vicepremiérova kabinetu od 18.9.2007. 

Jednatřicetiletá absolventka VŠE a Institutu politických věd ve Štrasburku má za 

sebou přes čtyři roky působení v evropských institucích v Bruselu. Po svém návratu do ČR 

pracovala v oboru komunikace. Mluví plynně francouzsky, anglicky a španělsky, částečně 

německy. “Velmi si vážím příležitosti, kterou představuje pozice tiskového mluvčího Úřadu 

pro evropské záležitosti pana vicepremiéra Vondry. Těším se z ní o to víc, že tak budu moci 

zužitkovat své dosavadní pracovní zkušenosti jak z Bruselu, tak z oboru komunikace,” říká 

Jelínková. “Díky tomu, že Úřad bude mj. koordinovat přípravu českého předsednictví EU v 

první polovině roku 2009, jedná se skutečně o výjimečnou příležitost, která se pojí s velkou 

zodpovědností. Z teambuildingu, který jsem měla zatím příležitost absolvovat, jsem nabyla 

dojmu, že kolegové z Úřadu MVEZ jsou motivovaní dovést české předsednictví EU k 

úspěchu. Věřím, že se nám to pod vedením pana vicepremiéra Vondry povede,” dodává M. 

Jelínková. 

Michaela Jelínková naposledy pracovala jako senior konzultantka v komunikační 

agentuře Donath- Burson-Marsteller v Praze. Do té doby působila přes tři a půl roku na 

Generálním ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise v Bruselu. Podílela 

se mj. na přípravě rozšíření EU a informační kampani pro spotřebitele, která proběhla v 

minulém roce i v České republice. Byla též členkou týmu RAPEX, pomocí kterého se stahují 

nebezpečné výrobky z trhu EU. Předtím Jelínková pracovala v odboru pro rozšíření EU 
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Evropského ekonomického a sociálního výboru. V rámci ukončení postgraduálního studia 

evropských politik Institutu politických věd University Roberta Schumana absolvovala praxi 

ve štrasburském Centru pro evropská studia. Předtím získala inženýrský titul na fakultě 

mezinárodních vztahů VŠE v Praze. 

 

 
 


