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Profil Michal Kaplan se narodil v roce 1976 v Pardubicích. Vystudoval 

mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po 
absolvování Diplomatické akademie v roce 1999 vstoupil do služeb 
Ministerstva zahraničních věcí ČR, kde se zabýval zejména 
mezinárodními ekonomickými vztahy a rozvojem. Mezi léty 2002 až 
2006 působil pan Kaplan jako český delegát ve Výboru OECD pro 
rozvojovou pomoc v Paříži. Po návratu mj. koordinoval české 
předsednictví v Radě EU (první pololetí 2009) v oblasti rozvojové 
spolupráce. Podílel se také na sepsání zákona o zahraniční rozvojové 
spolupráci, který vstoupil v platnost v roce 2010. V letech 2009 až 2013 
byl pan Kaplan vyslán jako vedoucí úseku vnějších vztahů na Stálé 
zastoupení ČR při EU v Bruselu. Zabýval se mj. rozšiřováním EU, 
sousedskou politikou, transatlantickými vztahy a vztahy EU s Asií a 
Oceánií. V srpnu 2013 ministr zahraničních věcí jmenoval Michala 
Kaplana ředitelem České rozvojové agentury, která je hlavní organizací 
pro implementaci zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Ing. Kaplan 
publikoval několik článků na globální témata v českém i zahraničním 
odborném tisku a vystoupil na řadě konferencí. 
 

Pozice Ředitel, Česká rozvojová agentura, Praha 
 

Pracovní 
zkušenosti 

• 2009–2013, vedoucí úseku vnějších vztahů EU, Stálé zastoupení ČR 
při EU, Brusel 

• 2006–2009, vedoucí týmu multilaterální spolupráce, Odbor 
rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, MZV ČR, Praha 

• 2002–2006, třetí tajemník, Stálá mise ČR při OECD, Paříž 
• 2000–2002, referent, Odbor mezinárodních ekonomických vztahů, 

MZV ČR, Praha 
• 1999–2000, výzkumník, Ústav mezinárodních vztahů, Praha  

 
Vzdělání Mezinárodní vztahy a diplomatická studia (inženýrské studium), Vysoká 

škola ekonomická, Praha 
 

Články a 
publikace 
 

• A Strategic Puzzle: Ten Challenges for EU Foreign Policy, 
www.tegs.eu, 2013  

• Podpora lidských práv v době ekonomické krize, Mezinárodní 
politika, č. 12, 2012 

• Česká cesta k rozvojové mantře, Mezinárodní politika, č. 5, 2006 
• Budeme muset dávat víc, Rozvojovka.cz, 2004  

 
Jazyky angličtina, francouzština, čeština 

 
Zájmy sport (tenis, fotbal), cestování  
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