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Česká delegace v Evropském 
parlamentu v období 2014 -2019:  
Přehled poslanců a poslankyň 

 



  

Úvodní slovo 
 
 
Vážení čtenáři,  

 

dostal se Vám do rukou stručný průvodce českou delegací v Evropském parlamentu ve volebním období 

2014-2019. Jedná se o aktualizované vydání, které reflektuje složení výborů a politických skupin. Průvodce 

je především určen pro podnikatelské a zaměstnavatelské organizace, dále pak pro podnikatele, ale i jiné 

zástupce zájmových skupin, kteří potřebují být při výkonu svých aktivit v těsném kontaktu s českými členy 

Evropského parlamentu či mají zájem pochopit strukturu a fungování této instituce. Jelikož se jedná o 

stručný přehled a ne všechny údaje byly vždy k dispozici, nemohli jsme pojmout veškeré informace, a za to 

se předem uvedeným osobám omlouváme. Oceníme jakýkoliv podnět k aktualizaci brožury. Pro čtenáře, 

kteří by se chtěli o fungování Evropského parlamentu dozvědět více, doporučujeme zavítat na stránky 

Evropského parlamentu, kde rovněž naleznou aktuální Jednací řád Evropského parlamentu. Pro ty, kteří 

mají zájem se dozvědět o způsobu hlasování, doporučujeme zavítat na stránky VoteWatch.eu.  

Průvodce Vám vedle přehledu českých europoslanců přináší informace o hlavních zasedáních Evropského 

parlamentu v roce 2014, o politických skupinách a legislativním procesu. S přijetím Lisabonské smlouvy 

vzrostly i kompetence Evropského parlamentu. Spolurozhodovací postup se stal tzv. řádným legislativním 

postupem a odmítavé či pozměňující stanovisko Evropského parlamentu znamená povinnost Rady EU 

hledat kompromis, v extrémním případě dokonce povinnost Komise vzít návrh právního aktu zpět. Rádi 

bychom upozornili, že v rámci institucionálního trojúhelníku Evropský parlament nefunguje odděleně, ale 

naopak v úzké spolupráci s Radou, respektive s předsednickou zemí, ale i s Evropskou komisí.   

Evropští poslanci vykonávají svou činnost ve výborech (například Výbor pro vnitřní trh a spotřebitele) a 

delegacích (například Delegace pro vztahy s Japonskem) a různých pracovních skupinách. Politika malých 

a středních podniků je například řešena ve skupině pro MSP. Jako klíčoví jsou z hlediska zájmových skupin 

ti poslanci, kteří jsou zodpovědní za zpracování zpráv (tzv. zpravodajové) či jejich stínoví zpravodajové, 

stejně jako koordinátoři politických skupin či předsedové a místopředsedové výborů. Z politického hlediska 

pak jsou klíčovými osobnostmi předseda Evropského parlamentu a jeho 14 místopředsedů a lídři 

politických skupin. Neměli bychom ale zapomínat na sekretariáty a experty politických skupin a rovněž na 

řádné zaměstnance této instituce.   

V přehledu českých členů Evropského parlamentu naleznete kontakt, krátký životopis, zařazení do výboru 

či delegace, oblasti zájmu a témata, ke kterým se člen/členka vyjadřoval.  

Dokument si neklade za cíl konkurovat brožuře vydávané Informační kanceláří Evropského parlamentu 

v České republice, ale být průvodcem především pro podnikatelskou sféru. 

Příjemné čtení! 

 

TÝM CEBRE



  

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU 
 Obhajuje zájmy českých podnikatelů před orgány EU 

 Informuje české podnikatele o legislativní činnosti EU v jejich oboru 

 Školí české podnikatele a manažery přímo v  Bruselu 

 Zastupuje české podnikatelské organizace u evropských podnikatelských asociací 
 

 

 
CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU Vám nabízí 

zprostředkování stanovisek a postojů českých podnikatelských 
organizací českým poslancům v Evropském parlamentu  

 
 

Využití této služby Vám umožní:  
 

 Přesněji a efektivněji naplánovat svůj lobbing s využitím znalosti bruselských zvyklostí (např. 
jakou formu předání informace zvolit, jak akci načasovat, co si mám pro to připravit)      

 Setkat se s českými europoslanci a sdělit jim své postoje a požadavky (CEBRE za Vás 
dohodne setkání a zajistí jeho organizaci)   

 Doručit Vaše stanovisko na stůl poslance Evropského parlamentu s jistotou, že je nepřehlédne 
(ustavené vazby CEBRE na české europoslance a jejich asistenty jsou zárukou, že se Vaše 
stanovisko neztratí v desítkách jiných žádostí směrovaných na europoslance)  
 

Přínosy: 
   

 Zvýší se Vaše šance ovlivnit konečnou podobu evropské legislativy regulující Váš obor 
 Kvalitními a dobrými argumenty podložená stanoviska Vám otevřou prostor pro další spolupráci 

s europoslanci, neb jim tyto analýzy usnadňují rozhodování v dané problematice 
 Nastartujete, resp. prohloubíte své aktivity u instituce, jejíž rozhodnutí budou mít ve stále větší 

míře vliv na podmínky podnikání na evropské, národní či místní úrovni    
 
V případě Vašeho zájmu o podporu CEBRE v komunikaci s europoslanci se obraťte na 
pracovníky CEBRE, kteří s Vámi rádi individuálně prodiskutují Vaše záměry a navrhnou další 
postup.  
 
 
Kontakt: 
CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU 
Alena Mastantuono, ředitelka  
Avenue des Arts 19 A/D, B-1000 Brusel, Belgie 
Tel: +32 2502 07 66, Fax: +32 2513 10 82, E-mail: brussels@cebre.cz, www.cebre.cz   

mailto:brussels@cebre.cz
http://www.cebre.cz/
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1 Fungování Evropského parlamentu 
 

 
Evropský parlament (EP) je jediným demokraticky voleným orgánem Evropské unie. V květnových 
volbách roku 2014 do něho bylo voleno 751 poslanců a poslankyň, kteří mají za úkol hájit zájmy 506 
milionů obyvatel Unie. Každá země si určuje svůj způsob sčítání hlasů, ale uplatňuje podobná 
demokratická pravidla: tajné hlasování, všeobecné přímé hlasování, pravidlo poměrného volebního 
systému a obnovitelné pětileté funkční období. Od doby jeho vzniku až do dnes role Evropského 
parlamentu neustále roste.  
 
Evropský parlament má celkově tři sídla. Oficiální sídlo se nachází ve Štrasburku, kde se europoslanci 
scházejí jeden týden v měsíci na plenárním zasedání (s výjimkou letních prázdnin). Mezi plenárními 
zasedáními se poslanci účastní schůzí parlamentních výborů, delegací, politických skupin a 
dodatečných dílčích zasedání v Bruselu. Sídlo předsednictva EP a generální sekretariát se nacházejí v 
Lucemburku.  
 
Celkový poměr žen je v novém parlamentu na úrovni 37 %, což je o 2 % více než v předchozím 
volebním období, a EP tak pokračuje v rostoucím trendu. 
 
 

1.1 Politické skupiny 
 
V Evropském parlamentu je ve volebním období 2014 - 2019 celkem 7 politických skupin, v nichž jsou 
poslanci sdruženi podle své politické a nikoli státní příslušnosti, a dále pak nezařazení poslanci. 
Europoslanci tak nezastupují své národní zájmy, nýbrž zájmy celoevropské. Frakce rozhodují o agendě 
plenárního zasedání a předkládají pozměňovací návrhy, o nichž se bude hlasovat. 
 
Volby v roce 2014 přinesly v EP řadu změn. Za prvé se od posledních voleb v roce 2009 významně 
posílily pravomoci Evropského parlamentu a jeho slovo v rozhodování o právních předpisech EU. Nově 
také politické skupiny nominovaly své kandidáty na post předsedy Evropské komise. Při nominaci 
předsedy Komise musela brát Evropská rada v potaz výsledky voleb do evropského parlamentu. 
 
Největšími politickými kluby jsou tak pro nové volební období Skupina Evropské lidové strany 
Křesťanských demokratů (EPP), Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském 
parlamentu (S&D) a Evropská konzervativní a reformní skupina (ECR). 

  

1.1.1 Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů (EPP) 
 

 počet členů: 221 poslanců  

 čeští zástupci: 7 – Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina (zvoleni 
za TOP 09 a Starostové), Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský (zvoleni za 
KDU – ČSL) 

 program frakce:  
o Oživení ekonomiky a vytvoření pracovních míst 
o Svoboda, bezpečnost a spravedlnost 
o Sociální model Evropy 
o EU jako globální hráč 

 internetové stránky frakce 

http://www.eppgroup.eu/cs/our-priorities/Economic-Recovery-and-Jobs
http://www.eppgroup.eu/cs/our-priorities/Successful-Small-Businesses-and-Industry
http://www.eppgroup.eu/cs/our-priorities/Future-and-Young-People
http://www.eppgroup.eu/cs/our-priorities/Safe-Society
http://www.eppgroup.eu/cs/our-priorities/Safe-Society
http://www.eppgroup.eu/cs
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1.1.2 Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D) 

 

 počet členů: 191 

 čeští zástupci: 4  - Jan Keller, Pavel Poc, Miroslav Poche, Olga Sehnalová (zvoleni za ČSDD)  

 program frakce:  
o Upevnění solidarity a upevnění standardů ve společnosti  
o Udržitelný růst a vznik pracovních míst 
o Otevřená, demokratická a vnímavější EU 
o Sociální spravedlnost 
o Reforma finančních trhů a lidských práv 
o Ochrana práv spotřebitelů 

 Internetové stránky frakce 
 
 

1.1.3 Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE)  
 

 počet členů: 67  

 čeští zástupci: 4 – Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Pavel Telička (zvoleni za 
ANO 2011) 

 program frakce: 
o Upevnění demokracie, právního státu, lidských práv, tolerance, a solidarity 
o Férová, otevřená a volná společnost 
o Prosperující Evropa s úplným a bezbariérovým vnitřním trhem 
o Udržitelný rozvoj a mír ve světě 
o Další rozšíření a prohloubení EU 
o Transparentní, demokratická a odpovědná Evropa 
o Ústavní zakotvení Evropy 

 internetové stránky frakce 
 

1.1.4 Skupina zelených/Evropské svobodné aliance (GREENS/EFA)  
 

 počet členů: 50 

 čeští zástupci: nejsou 

 program frakce: 
o Budování společnosti založené na respektování základních lidských práv a 

environmentální spravedlnosti 
o Zlepšit pracovní příležitosti, snížením nezaměstnanosti a rozšířením možností pro 

občany 
o Prohloubení demokracie pomocí decentralizace a přímé účasti občanů na 

rozhodovacím procesu 
o Respektovat principy subsidiarity a solidarity v Evropské Unii 
o Orientovat Evropskou politiku na základě sociálních, kulturních a ekologických hodnot 

 internetové stránky frakce 
 
 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/mission-vision-values
http://www.alde.eu/
http://www.greens-efa.eu/
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1.1.5 Evropská konzervativní a reformní skupina (ECR) 
 

 počet členů: 70  

 čeští zástupci: 2 - Evžen Tošenovský, Jan Zahradil (oba ODS) 

 program frakce: 
o Snížení zátěže evropské legislativy 
o Dovést jednotný trh k úplnému otevření a zároveň ho plně otevřít službám 
o Vytvořit efektivní digitální trh 
o Vytvořit efektivní a účinný vnitřní trh s energiemi a učinit kroky k vytvoření jednotného 

dopravního trhu  
o Vytvořit evropský výzkumný trh  
o Poskytnout otevřené trhy 
o Podpořit fungující pracovní trh a postavit silný dynamický a soutěžní finanční sektor 

 internetové stránky frakce 
 
 

1.1.6 Evropa svobody a demokracie (EFD)  
 

 počet členů: 48 

 čeští zástupci: Petr Mach (zvolen za stranu Svobodných občanů) 

 program frakce: 
o Svoboda a spolupráce mezi lidmi z různých států 
o Více demokracie a respektování názoru občanů 
o Respektování evropské historie, tradic a kulturních hodnot 
o Respektování národních rozdílů a zájmů: svoboda občanů 

 internetové stránky frakce 
 
 

1.1.7 Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL) 
 

 počet členů: 52 

 čeští zástupci: 3 – Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček (všichni KSČM) 

 program frakce: 
o Sociálně rovnocenný a udržitelný proces evropské integrace, který je založený na 

mezinárodní solidaritě  
o Lepší pracovní a vzdělávací možnosti a sociální bezpečnost a solidarita 
o Důraz na ekologii a rozumné využívání přírodních zdrojů 
o Větší transparentnost a lidskost EU 
o Důraz na větší aktivní spolupráci občanů a přímé demokracie 
o Rovné příležitosti pro muže a ženy   
o Důraz na práva svobody a prosazování lidských práv 

 internetové stránky frakce 
 

1.2 Výbory 
 

Poslanci Evropského parlamentu jsou rozděleni do stálých výborů, z nichž každý se zaměřuje na 
specifickou oblast legislativní činnosti. Stálých parlamentních výborů je 20 plus 2 stálé podvýbory. 

http://ecrgroup.eu/cz/
http://www.efdgroup.eu/
http://www.guengl.eu/
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Skládají se z 25 až 71 poslanců a každý má svého předsedu, předsednictvo a sekretariát. Jejich složení 
z politického hlediska odráží složení pléna. 

Schůze parlamentních výborů se konají jednou nebo dvakrát měsíčně v Bruselu a jejich jednání je 
veřejné. Evropský parlament může rovněž vytvářet podvýbory a dočasné výbory, které se zabývají 
specifickými problémy, nebo vyšetřovací výbory v rámci svých kontrolních pravomocí (např. Výbor pro 
domnělé využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů nebo 
Zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní špinavých peněz). Zasedání výborů 
je možné sledovat online na webových stránkách Evropského parlamentu v sekci příslušného výboru 
(seznam všech výborů dostupný zde).  

 

1.3 Legislativní proces v praxi 
 

Po doručení legislativního nebo nelegislativního návrhu do Evropského parlamentu je daný materiál 
přidělen do jednoho nebo několika výborů podle jejich věcné působnosti. V případě přidělení do 
několika výborů je stanoven gesční výbor, který celý proces koordinuje. Výbor poté zvolí podle 
politického klíče svého zpravodaje („rapporteur“) k tomuto návrhu. Ostatní politické frakce, které nemají 
k dané věci zpravodaje, vyberou ze svých řad stínové zpravodaje („shadow rapporteur“). Všichni 
zpravodajové spolu při přípravě stanoviska komunikují a snaží se vyjednat politický kompromis. Aby měl 
v rámci legislativního procesu názor Evropského parlamentu svou váhu, je zapotřebí, aby mluvil 
jednotným hlasem. V poslední fázi se o stanovisku hlasuje, jeho přijetí o pár hlasů ale není skutečným 
vítězstvím.  

 

Podle průběhu projednávání legislativního návrhu, příslušného legislativního procesu a schopnosti najít 
kompromis s Radou EU probíhá rozhodování v jednom nebo dvou, případně i třech čteních (tzv. smírčí 
procedura). 

 

1.4 Přístup do Evropského parlamentu 
 
Dne 11. května 2011 byl na plenárním zasedání Evropského parlamentu podpořen návrh na vytvoření 
společného rejstříku lobbistů a dalších zájmových skupin, souhrnně nazvaný rejstřík transparentnosti. 
Jeho podstatou je nejen poskytování informací k rozhodovacímu procesu Unie, kdo a jaké zájmy 
prosazuje či jak se na něm podílí, ale rovněž snaha zajistit garanci toho, že nikdo neovlivňuje 
rozhodnutí nedovolenými prostředky. Rejstřík by měl přispět k posílení participativní demokracie svou 
komplexností, podrobností a v mnohém také větší přísností. Občané mohou na jednom místě naleznout 
všechny informace o osobách a organizacích, které jsou v kontaktu s institucemi EU a mají možnost 
nepřímo zasahovat do rozhodovacího milieu evropských institucí. Registrace v rejstříku transparentnosti 
je nepovinná. Navzdory tomu ale Parlament stanovil evidenční podmínku pro lobbisty. Ti, v případě, že 
se chtějí dostat do budov Parlamentu a mít vliv na rozhodovací procesy, mají povinnost se registrovat.   

http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/parliamentary-committees.html
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2 O čem Evropský parlament rozhoduje? 

Evropský parlament má 4 základní pravomoci, které jsou dané zakládajícími smlouvami: 

 Zákonodárná pravomoc – podíl na evropském legislativním procesu 

Dříve měl EP pouze konzultativní postavení. Jednotný evropský akt však zavedl tzv. proceduru 
spolurozhodování, která ho obdařuje možností veta. Evropský parlament je v rámci této 
procedury rovnocenným partnerem Rady. V politicky senzitivních otázkách však zůstává role 
EP nadále omezena buď jen na proceduru souhlasu a v některých případech pouze na 
konzultační funkci.  

 Rozpočtová pravomoc – spolurozhodování o rozpočtu EU 

EP tvoří spolu s Radou rozpočtový orgán EU. EP má právo navrhnout změny, nebo také 
zamítnout rozpočet jako celek. 

Souhlas EP je taktéž nezbytný pro schválení víceletého rozpočtového rámce stanovujícího 
mantinely rozpočtů EU na středně dlouhé období (7 let). 

 Parlamentní kontrola – demokratická kontrola dalších institucí EU 

EP projednává roční zprávy a programy orgánů Unie, na návrh Evropské rady volí Komisi a 
kdykoliv ji může vyslovit nedůvěru. 

 Další pravomoci 

Mezi další pravomoci patří např. souhlas při schvalování důležitých dokumentů Společenství 
z oblasti vnějších vztahů nebo při rozhodování o dalším rozšíření Unie, konzultace v oblasti 
společné zahraniční a bezpečnostní politiky a policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. 
Je možné sem dále zařadit také personální kompetence při jmenování členů Evropského 
účetního dvora nebo ombudsmana. 

V oblasti své zákonodárné pravomoci zasahuje parlament do celé řady oblastí, forma jeho zapojení 
a příslušná rozhodovací procedura závisí na právním základu daného návrhu stanoveném 
v zakládacích smlouvách.  

 

2.1 Procedura souhlasu 

Procedura souhlasu je používána od přijetí Jednotného evropského aktu (1987) s cílem posílit roli 
Evropského parlamentu. Tato procedura se uplatní např. v otázkách spojených s členstvím v EU, při 
boji proti diskriminaci, eventuálně je-li nezbytná činnost EU v rámci politik vymezených smlouvami, které 
však k této činnosti neposkytují nezbytné pravomoci, nebo přijetí asociačních dohod se třetími zeměmi. 
V těchto oblastech je rovněž stanovena povinná konzultace Evropského hospodářského a sociálního 
výboru. Evropský parlament může ve své podstatě návrh zamítnout, nemá však formálně možnost 
návrh pozměnit.  

 

2.2 Řádný legislativní postup 

Řádný legislativní postup je nejběžnějším způsobem přijímání legislativních aktů a týká se především 
oblasti vnitřního trhu, vzdělávání, kultury, zdraví, výzkumu, dopravy, životního prostředí a řady dalších. 
Jeho základy byly položeny již Maastrichtskou smlouvou (1992) a s přijetím Lisabonské smlouvy se stal 
řádným legislativním postupem. Obecně zahrnuje dvě čtení a je tak nejsložitější z procedur. V případě, 
že se Rada s Evropským parlamentem v  průběhu legislativního postupu nedohodnou, dochází k 
dohodovacímu řízení. Toho se účastní zástupci všech tří hlavních institucí EU (i s Komisí) a jeho závěry 
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se stávají předmětem třetího čtení. Procedura řádného legislativního procesu je upravena čl. 294 
Smlouvy o fungování EU. V celém procesu existuje několik momentů, kdy lze dosáhnout dohody.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Procedura konzultační 

V rámci této procedury je Parlament pouze konzultován, tj. předkládá své stanovisko. Rada ministrů ale 
není z právního hlediska povinna se těmito stanovisky řídit. Využívá se pouze v případech, které 
nespadají do procedury souhlasu nebo řádné procedury. Konzultační procedura se nadále rozděluje na 
fakultativní, kdy je konzultování dobrovolné a obligatorní, při kterém je Rada povinna poradit se před 
rozhodováním s EP (jeho stanovisko pro ni však závazné není). Konzultační procedura se využívá 
pouze v případech, které nejsou ve výslovné kompetenci procedury spolupráce a rozhodování. 
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3 Čeští poslanci a výbory EP  
 

Zkratka Výbor Poslanci 

AFET Zahraniční věci  Miroslav Poche (n) 

 Jaromír Kohlíček (n) 

 Jaromír Štětina 
DEVE Rozvoj  Jan Zahradil (n) 

INTA Mezinárodní obchod  Dita Charanzová (n) 

 Jan Zahradil 

BUDG Rozpočet  Petr Poc (n) 

 Tomáš Zdechovský (n) 

CONT Rozpočtová kontrola  Martina Dlabajová 

 Miroslav Poche (n) 

 Tomáš Zdechovský  
ECON Hospodářský a měnový výbor  Petr Ježek 

 Jan Keller (n) 

 Luděk Niedermayer 
EMPL Zaměstnanost a sociální věci  Martina Dlabajová 

 Jan Keller 

 Michaela Šojdrová (n) 
ENVI Životní prostředí, veřejné zdraví a 

bezpečnost potravin 
 Kateřina Konečná 

 Pavel Poc 

 Michaela Šojdrová (n) 

ITRE Průmysl, výzkum a energetika  Luděk Niedermayer (n) 

 Miroslav Poche 

 Jaromír Kohlíček 

 Evžen Tošenovský 

 Pavel Telička (n) 
IMCO Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů  Dita Charanzová 

 Jiří Maštálka 

 Jiří Pospíšil 

 Olga Sehnalová 
TRAN Doprava a cestovní ruch  Martina Dlabajová (n) 

 Kateřina Konečná (n) 

 Olga Sehnalová (n) 

 Pavel Svoboda (n) 

 Pavel Telička 

 Evžen Tošenovský (n) 
REGI  Regionální rozvoj  Stanislav Polčák 

AGRI Zemědělství a rozvoj venkova  Stanislav Polčák (n) 

CULT Kultura a vzdělávání  Michaela Šojdrová  

JURI Právní záležitosti  Jiří Maštálka 

 Pavel Svoboda 
LIBE Občanská svoboda, spravedlnost a 

vnitřní věci 
 Petr Ježek (n) 

 Jaromír Štětina (n) 

 Tomáš Zdechovský 
AFCO Ústavní záležitosti  Petr Mach 

 Jiří Pospíšil (n) 
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FEMM Práva žen a rovnost pohlaví   Michaela Šojdrová  
 

SEDE Bezpečnost a obrana  Jaromír Štětina 

Vysvětlivky: (n) – náhradník, náhradnice; výbory pro Rybolov, Petice a Lidská práva českými europoslanci neobsazeny. 

 
 

 3. Kalendář EP pro rok 2016  
 

 

Pozn.: činnost členů EP je rozložena do týdnů, ve kterých se konají zasedání výborů, týdnů pro zasedání politických skupin, týdnů pro plenární zasedání a 

týdnů pro činnosti v domácích volebních okrscích. Zakroužkované datum odpovídá smírčímu výboru.   
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.  

 
 
 
 

4 Přehled českých členů 
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Dita CHARANZOVÁ 
 
Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE)  
Kandidátka ANO 2011 
Web:  nemá 
Email:  dita.charanzova@europarl.europa.eu 
Tel:   +32(0)2 28 45506 
 
Dita Charanzová se narodila 30. dubna 1975 v Praze. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze 
a diplomatickou školu v Madridu. V letech 2005 až 2009 řídila tým odpovědný za obchodní a rozvojovou 
politiku na stálém zastoupení ČR při EU. Během českého předsednictví EU předsedala výboru Rady EU 
pro obchodní politiku. Do zvolení pracovala jako televizní manažerka pro Radu Evropy ve Štrasburku. 
 

 
Výbory:  

 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů  

 Výbor pro mezinárodní obchod (náhradnice) 
 

 Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu 
 

Delegace: 

 Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU  

 Delegace pro vztahy s Mercosurem  

 Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

 Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie 
(náhradnice) 

 
Oblasti zájmu: 

 Ochrany českého trhu před nebezpečnými výrobky  

 Obchod  

 Digitální jednotný trh 
 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2014-2019:   
 

 ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se v rámci jednotného trhu 
zjednodušuje převod motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě 

 

 
Asistenti: 
 
HILLMAN Andrew Ephraim 
BENITO KWIECINSKI Sofia 
KOVAŘÍK Ondřej   

mailto:dita.charanzova@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0028+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0028+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
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Martina DLABAJOVÁ 
 
Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE)  
Kandidátka ANO 2011 
Web:  nemá  
Email:  martina.dlabajova@europarl.europa.eu  
Tel.:  +32(0)2 28 45857 
 
Martina Dlabajová se narodila 26. července 1976 ve Zlíně. Po gymnáziu studovala v Itálii, kde na 
Univerzitě v Padově absolvovala politologii se specializací na EU. Od roku 2000 vede vlastní 
poradenskou firmu se zaměřením na česko-italskou ekonomickou i společenskou spolupráci. V roce 
2004 pracovala na vytvoření zastoupení Zlínského kraje v Bruselu. Spolupracovala s krajskou pobočkou 
Hospodářské komory ve Zlíně. Před zvolením do svého poslaneckého postu, zastávala post 
předsedkyně Krajské hospodářské komory Zlínského kraje. 
 

 
Výbory:  

 Výbor pro rozpočtovou kontrolu (místopředsedkyně) 

 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 Výbor pro dopravu a cestovní ruch (náhradnice) 
 

 
Delegace: 

 Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou  

 Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie 
(náhradnice) 

 Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest (náhradnice) 
 
 
Oblasti zájmu: 

 Nezaměstnanosti mladých lidí 

 Čerpání financí z evropských fondů 
 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2014-2019:   
 

 ZPRÁVA Vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu EU pro 21. století: přizpůsobení 
dovedností a kvalifikace poptávce a pracovním příležitostem jako cesta k překonání krize 

 ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého a desátého Evropského 
rozvojového fondu na rozpočtový rok 2013 

 

 
Asistenti: 
 
SAAG Triin 
ZÁMEČNÍKOVÁ Alena 
 
 

mailto:martina.dlabajova@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0222+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0222+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0102+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0102+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
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Petr JEŽEK  
 
Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE)  
Kandidát ANO 2011 
Web:  nemá 
Email:  petr.jezek@europarl.europa.eu 
Tel.: +32(0)2 28 45415 
 
Petr Ježek se narodil 28. března 1965 v Praze. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. 
Následně se stal diplomatem se specializací na EU. Byl mj. radou na českém zastoupení v Bruselu. Na 
ministerstvu zahraničí vedl odbor EU a západní Evropy. V letech 2001 až 2003 byl na MZV vrchním 
ředitelem sekce evropské integrace. V roce 2003 se stal ředitelem sekce premiéra Vladimíra Špidly na 
Úřadu vlády. Poté Petr Ježek zastával funkci zahraničně politického poradce premiéra Stanislava 
Grosse. V roce 2005 se stal zakládajícím členem BXL Consulting. 
 

 
Výbory:  

 Hospodářský a měnový výbor  

 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (náhradník) 
 

 Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem 
(TAXE 2) 
 
 

Delegace: 

 Konference předsedů delegací 

 Delegace pro vztahy s Japonskem 

 Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU (náhradník) 
 
 

Oblasti zájmu: 

 Náplň volebního programu 
 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2014-2019:   
 

 
Asistenti: 
 
BOITEUX Sarah 
MACKIN Christopher Patrick 
 
 
 
 
 
 

mailto:petr.jezek@europarl.europa.eu
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Jan KELLER 
 
Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D)  
Kandidát ČSSD 
Web:  nemá 
Email:   jan.keller@europarl.europa.eu 
Tel.:  +32(0)2 28 4542  
 
Jan Keller se narodil 23. ledna 1955 ve Frýdku-Místku. Vystudoval historii a sociologii na Filozofické 
fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (nynější Masarykovy univerzity) v Brně a dále absolvoval 
řadu studijních pobytů ve Francii. Po škole krátce působil jako interní aspirant Československé 
akademie věd. Od roku 1983 pracoval jako odborný asistent na Katedře sociologie brněnské Filozofické 
fakulty. V roce 1998 stál za vznikem oboru humanitní environmentalistika na MU. Od roku 
2000 přednáší na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity i v zahraničí. Před rokem 1989 byl 
členem KSČ, v současnosti je nestraník. Je profesorem sociologie a vysokoškolským pedagogem. 
 

 
Výbory:  

 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 Hospodářský a měnový výbor (náhradník) 
 
 
Delegace: 

 Delegace pro vztahy s Kanadou 

 Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

 Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko (náhradník) 
 
 
Oblasti zájmu: 

 Sociální otázky 
 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2014-2019:   
 

 
Asistenti: 
 
HAVLÍKOVÁ Vendula 
KOVAŘÍK Michal 
ŠEBESTÍK Ivo 
  

mailto:jan.keller@europarl.europa.eu
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Jaromír KOHLÍČEK 
 
Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice 
(GUE/NGL) 
Kandidát a vedoucí delegace KSČM 
Web:  http://www.jaromirkohlicek.cz/ 
Email:  jaromir.kohlicek@europarl.europa.eu 
Tel.:  +32(0)2 28 45907 
  
 
Narodil se 23. února 1953 v Teplicích. Vystudoval obor sklo na Vysoké škole chemicko-technologické v 
Praze. Do Poslanecké sněmovny byl za KSČM zvolen v roce 1998. V letech 1998-2004 byl členem 
sněmovního zahraničního výboru pro evropskou integraci, kromě toho v letech 2002-2004 i členem 
výboru pro evropskou integraci jako jeho místopředseda. Poslancem Evropského parlamentu byl 
v letech 2004-2014. Znovu se jím stal v lednu 2016, kdy nahradil zesnulého Miloslava Ransdorfa. 
 

 
Výbory:  

 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (místopředseda) 

 Výbor pro zahraniční věci (náhradník)  
 
 

Delegace: 

 Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina 

 Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

 Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-
Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem (náhradník) 
 
 

Oblasti zájmu: 
 Průmysl (chemický, ocelářský, uhelný, hutnictví atd.) 
 Věda a výzkum (nanotechnologie, další nové technologie či inovace v rámci 7. rámcového 

programu  Evropského společenství pro růst a vývoj) 
 Jaderná energetika 
 Energetika (v rámci agendy výboru ITRE a s důrazem na diverzifikaci energetických dodávek 

do EU) 
 Regionální politika Evropské unie 
 Spolupráce EU se zeměmi Latinské Ameriky, Asie, Afriky, Oceánie aj., podpora rozvoje 
 Mezinárodní vztahy a zahraniční obchod 

 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2014-2019:   
 

 
Asistenti: 
 
SUJOVÁ Ivana 

  

http://www.jaromirkohlicek.cz/
mailto:jaromir.kohlicek@europarl.europa.eu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_chemicko-technologick%C3%A1_v_Praze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_chemicko-technologick%C3%A1_v_Praze
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Kateřina KONEČNÁ  
 
Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice 
Kandidátka KSČM 
Web: www.koneca.cz 
Email:  katerina.konecna@europarl.europa.eu 
Tel.:  +32(0)2 28 45413 
 
Kateřina Konečná se narodila 20. ledna 1981 v Novém Jičíně. Vystudovala jednak obor hospodářská 
politika a správa, dále obor veřejná správa na Masarykově univerzitě v Brně a v neposlední řadě obor 
veřejná správa na Vysoké škole finanční a správní v Praze. Do Sněmovny byla zvolena v roku 2002. Od 
roku 2005 je členkou KSČM. Do svého zvolení byla místopředsedkyní zahraničního výboru a výboru pro 
životní prostředí. Od května do července 2004 zasedala v EP jako prozatímní poslankyně.  
__________________________________________________________________________________ 
 
Výbory:  

 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

 Výbor pro dopravu a cestovní ruch (náhradnice) 
 

 Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu 
 
 
Delegace: 

 Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie 

 Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou (náhradnice) 

 Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie (náhradnice) 
 
 
Oblasti zájmu: 

 ochrana životního prostředí 
 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2014-2019:   
 

 
Asistenti: 
 
KAROLA Petr 
MOLNAR Filip   

http://konecna.cz/
mailto:katerina.konecna@europarl.europa.eu
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Petr MACH 
 
Skupina Evropa Svobody a Přímé Demokracie 
Kandidát Strany svobodných občanů 
Web:  www.petrmach.cz 
Email:  petr.mach@europarl.europa.eu 
Tel.:  +32(0)2 28 45501 
 
 
Petr mach se narodil 6. května 1975 v Praze. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od roku 
1999 do 2009 působil v Centru pro ekonomiku a politiku (CEP), v letech 2003-09 byl jeho výkonným 
ředitelem. Pracoval jako externí poradce prezidenta Václava Klause. Byl členem ODS. Je předsedou 
Strany svobodných občanů a ekonom. V současnosti vyučuje na vysokých školách. 
 

 
Výbory:  

 Výbor pro ústavní záležitosti 
 
 
Oblasti zájmu:  

 Změna Smlouvy o fungování EU – zejména dobrovolné členství v eurozóně 
  
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2014-2019:   
 

 
Místní asistenti: 
 
BARTAS David 
GRYGAR Tomas 
JAVUREK Martin 
KALES Josef 
KASPAROVA Katerina 
PAYNE Jiri 
PORIZEK Petr 
SMETKA Radim 
 
  

http://petrmach.cz/
mailto:petr.mach@europarl.europa.eu
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Jiří MAŠTÁLKA  
 
Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice  
Kandidát KSČM 
Web:  www.mastalka.cz 
Email:  jiri.mastalka@europarl.europa.eu 
tel.:  +32(0)2 28 45905 
 
 
Jiří Maštálka se narodil 3. ledna 1956 v Sušici. Absolvoval medicínu na lékařských institutech ve 
Volgogradu a v Kyjevě, poté pracoval jako kardiolog na první interní klinice Fakultní nemocnice v Plzni. 
V letech 1996-2004 byl poslancem Parlamentu ČR, v období 1990 - 1992 byl členem Federálního 
shromáždění. Od roku 1977 je v komunistické straně, v letech 2008-2012 působil jako místopředseda 
KSČM pro zahraniční politiku a evropskou integraci. Ve stínové vládě KSČM se věnuje resortu evropské 
politiky a EU. Od července 2004 je poslancem v EP, působil ve Výboru pro právní záležitosti. 
 

 
Výbory:  

 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitel 

 Výbor pro právní záležitosti 
 
 
Delegace: 

 Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora  

 Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko  

 Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

 Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko (náhradník) 

 Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO (náhradník) 
 
 
Oblasti zájmu: 

 Zaměstnanost  

 Sociální politika  

 Veřejné zdraví  
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2014-2019:   

 ZPRÁVA o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se 

stanoví postupy Unie v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv 

Unie podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci 

Světové obchodní organizace (kodifikované znění)  

 ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně proti cenám 

působícím újmu v loďařství (kodifikované znění)  

Asistenti: 
 
VOLDAN Petr 
STAROSTOVÁ Klára   

http://www.mastalka.cz/cs/
mailto:jiri.mastalka@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0203+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0203+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0203+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0203+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0202+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0202+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
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Luděk NIEDERMAYER 
 
Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)  
Kandidát TOP 09 a Starostové 
Web:  www.niedermayer.cz 
Email:  ludek.niedermayer@europarl.europa.eu 
Tel.:  +32(0)2 28 45574 
   
 
Luděk Niedermayer 13. března 1966 v Brně. Vystudoval operační výzkum a teorie systémů na nynější 
Masarykově univerzitě v Brně. Ekonom a bývalý viceguvernér České národní banky. Od roku 
1991 pracoval pro Státní banku československou v úseku správy aktiv a pasiv. Od ledna 1996 se jako 
ředitel odboru v ČNB věnoval správě devizových rezerv a provádění operací na peněžním trhu. Od 
února 1996 byl členem bankovní rady ČNB a od prosince 2000 viceguvernérem ČNB. V únoru 
2008 odešel z ČN. Poté zastával funkci ředitele oddělení Consulting společnosti Deloitte. 
 

 
Výbory:  

 Hospodářský a měnový výbor 

 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (náhradník) 
 

 Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu (náhradník) 

 Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem 
(TAXE 2) 

 
 
Delegace: 

 Delegace pro vztahy se Spojenými státy 

 Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem (náhradník) 
 
 

Oblasti zájmu: 

 Zvýšení podvědomí českých a evropských občanů a o fungování a významu EU 

 Energetická bezpečnost 
 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2014-2019:   
 

 ZPRÁVA obsahující doporučení Komisi o zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence 
do politik v oblasti daně z příjmu právnických osob v Unii 

 

 
Asistenti: 

 
TLAMYCHA Jan 
ZAHRADNÍKOVÁ Zuzana 
 

 

http://www.niedermayer.cz/
mailto:ludek.niedermayer@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0349+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0349+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
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Pavel POC 
 
Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D) 
Kandidát ČSSD 
Web:  www.pavelpoc.cz  
Email:  pavel.poc@europarl.europa.eu 
Tel.:  +32(0)2 28 45411 
 
 
Narozen 26. května 1964 v Havlíčkově Brodě. Absolvent Přírodovědecké fakulty UK. Po ukončení 
základní vojenské služby byl zaměstnán v etologické laboratoři Fyziologického ústavu ČSAV. V letech 
1991 - 1998 působil na Městském úřadě v Mariánských Lázních nejprve jako městský ekolog, v roce 
1993 se stal vedoucím odboru životního prostředí. Od roku 1997 je členem ČSSD. Ve volbách v roce 
1998 byl zvolen do zastupitelstva města Mariánské Lázně a na jedno volební období se stal 
místostarostou města. V roce 2002 - 2003 pracoval jako obchodní ředitel firmy Tekaz Cheb. V letech 
2003 – 2009 byl jednatelem firmy Zahradní a parková spol. s.r.o. V letech 2005 - 2010 byl předsedou 
KVV ČSSD Karlovarského kraje. Od června 2009 poslancem Evropského parlamentu.  
 

 
Výbory:  

 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (místopředseda) 

 Rozpočtový výbor (náhradník)  
 

 Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu (náhradník) 
 
 
Delegace: 

 Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-
Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem  

 Delegace pro vztahy s Japonskem (náhradník) 
 
 
Oblasti zájmu: 

 Životní prostředí 

 Veřejné zdraví  

 Bezpečnost potravin 

 Legislativa endokrinních disruptorů 

 TTIP 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2014-2019:   
 

 
Asistenti: 
 
KOZLÍKOVÁ Pavla 
MRNKOVÁ Martina 
NOVOTNÝ Josef 
KRASNECOVA Monika  

http://www.pavelpoc.cz/
mailto:pavel.poc@europarl.europa.eu
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Miroslav POCHE 
 
Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu  
Kandidát ČSSD 
Web:  www.miroslavpoche.cz 
Email:  miroslav.poche@europarl.europa.eu 
Tel.:  +32(0)2 28 45328 
 
 
Miroslav Poche se narodil 3. června 1978 v Chlumci nad Cidlinou. Vystudoval Provozně ekonomickou 
fakultu České zemědělské univerzity v Praze a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy. Na misích 
v Bosně a Hercegovině a v Kosovu působil jako zástupce OBSE, měl na starosti komunikaci s komisí 
OSN pro lidská práva na Ministerstvu zahraničních věcí. Pracoval na ministerstvu zemědělství. Od roku 
2001 je soukromý podnikatel. Byl místopředsedou pražské ČSSD, na svou funkci ovšem rezignoval. Do 
svého zvolení byl členem zastupitelstev hlavního města Prahy a Prahy 3.  
 

 
Výbory:  

 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

 Výbor pro zahraniční věci (náhradník) 

 Výbor pro rozpočtovou kontrolu (náhradník) 
 
 
Delegace: 

 Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

 Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

 Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina (náhradník) 
 
 

Oblasti zájmu: 

 zahraniční politika 
 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2014-2019:   
 

 
Asistenti: 
 
DOSPĚLOVÁ Veronika 
PETŘÍČEK Tomáš 
JOZWIAK KOPECKA Linda 
  

http://miroslavpoche.cz/
mailto:miroslav.poche@europarl.europa.eu


26 
 

 
Stanislav POLČÁK 
 
Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)  
Kandidát TOP 09 a Starostové 
Web:  nemá 
Email:  stanislav.polcak@europarl.europa.eu 
Tel.:  +32(0)2 28 45485 
 
 
Stanislav Polčák se narodil 21. února 1980 ve Slavičíně. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze a od 
roku 2007 je advokátem. Od července 2004 do května 2005 byl vedoucím kanceláře europoslance 
Tomáše Zatloukala (SNK ED). Mezi lety 2005 -2007 pracoval jako poradce europoslankyně Jany 
Hybáškové (SNK ED) a od listopadu 2002 do června 2009 byl místostarostou obce Vysoké Pole na 
Zlínsku. V roce 2010 se stal poslancem Parlamentu ČR a v uplynulém funkčním období byl předsedou 
Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavněprávnímu výboru. V minulosti byl členem 
strany SNK ED), v roce 2008 vstoupil do STAN.  
 

 
Výbory:  

 Výbor pro regionální rozvoj (místopředseda) 

 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (náhradník) 
 
 

Delegace: 

 Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem  

 Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky (náhradník) 

 Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika (náhradník) 
 
 
Oblasti zájmu: 

 strukturální fondy 

 politika regionálního a místního rozvoje 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2014-2019:   
 

 
Asistenti: 
 
BARTONIČKA Jan 
FELČAN Pavel 
  

mailto:stanislav.polcak@europarl.europa.eu
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Jiří POSPÍŠIL  
 
Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)  
Kandidát TOP/ 09 a Starostové 
Web:  nemá 
Email: jiri.pospisil@europarl.europa.eu 
Tel.:  +32(0)2 28 45586 
 
 
Jiří Pospíšil se narodil 24. listopadu 1975 v Chomutově. Vystudoval Právnickou fakultu Západočeské 
univerzity v Plzni. V roce 2002 se stal poslancem Parlamentu ČR. Od prosince 2012 do srpna 
2013 zastával post místopředsedy Poslanecké sněmovny ČR. Od září 2006 do května 2009 (vláda 
Mirka Topolánka) a od července 2010 do června 2012 (vláda Petra Nečase) byl šéfem resortu 
spravedlnosti. V minulosti předsedal Legislativní radě vlády. Od září 2009 do srpna 2010 byl děkanem 
Západočeské univerzity v Plzni. Je členem správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových - Musea 
Kampa. V roce 1994 vstoupil ODA, v roce 1998 se stal členem a od června 2010 místopředsedou 
ODS. Nyní nestraník. Do svého zvolení působil jako člen zastupitelstva Plzeňského kraje. 
 

 
Výbory:  

 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů  

 Výbor pro ústavní záležitosti (náhradník)  
 
 
Delegace: 

 Delegace pro vztahy s Íránem 

 Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko (náhradník) 
 
 
Oblasti zájmu: 

 Otázky ve věcech justičních 
 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2014-2019: 
 

 
Asistenti: 
 
SOKOL Petr 
VYSKOČIL Milan 
ZEDNÍK Jan 
  

mailto:jiri.pospisil@europarl.europa.eu
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Michaela ŠOJDROVÁ 
 
Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)  
Kandidátka KDU-ČSL 
Web: www.sojdrova.cz 
Email:  michaela.sojdrova@europarl.europa.eu 
Tel.:  +32(0)2 28 45565 
 
 
Michaela Šojdrová se narodila 28. října 1963 ve Zlíně. Absolvovala zahradnickou fakultu Vysoké školy 
zemědělské v Brně, pak se zaměřila na zahradní architekturu. Po roce 1990 působila jako externí 
učitelka na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. V letech 1996-2010 byla členkou Dolní komory 
Parlamentu ČR. V KDU-ČSL je od září 1989, od května 2009 do listopadu 2010 roku byla první 
místopředsedkyní strany, kterou po rezignaci předsedy Cyrila Svobody krátce řídila. Od ledna 2007 do 
února 2008 stála v čele poslaneckého klubu KDU-ČSL. Do svého zvolení působila jako ředitelka na 
odboru vnějších vztahů a inovací České školní inspekce. 
 

 
Výbory:  

 Výbor pro kulturu a vzdělávání (místopředsedkyně) 

 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (náhradnice) 
 
 

Delegace: 

 Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 

 Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island 
a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostor (náhradnice) 
 
 

Oblasti zájmu: 

 vzdělávání 

 kultura 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2014-2019:    
 

 ZPRÁVA o podpoře podnikání mladých prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy 
 

 
Asistenti: 
 
BRATSKA-KRBCOVA Johana 
CIESLAR Jan 
HULICIUSOVÁ Kateřina 
PACHTA Lukas 
VIERLING Catherine 
  

http://www.sojdrova.cz/
mailto:michaela.sojdrova@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0239+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
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Jaromír ŠTĚTINA  

 
Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) 
Kandidát TOP 09 a Starostové 
Web:  www.jaromirstetina.cz 
Email:  jaromir.stetina@europarl.europa.eu 
Tel.:  +32(0)2 28 45492 
 
 
Jaromír Štětina se narodil 6 dubna 1943 v Praze. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a poté 
Přírodovědeckou fakultu UK. Po roce 1989 byl zpravodajem Lidových novin v Moskvě a v letech 
1993 až 1994 jejich šéfredaktorem. V letech 1994 až 1995 pracoval jako zpravodaj České televize. 
V roce 1994 spoluzakládal soukromou novinářskou agenturu Epicentrum. Má také zásluhu na vzniku 
humanitární organizace Člověk v tísni. V roce 2004 se stal senátorem jako nestraník za Stranu 
zelených, v roce 2010 byl znovuzvolen jako nestraník na kandidátce TOP 09/STAN. 
 

 
Výbory:  

 Podvýbor pro bezpečnost a obranu (místopředseda) 

 Výbor pro zahraniční věci 

 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (náhradník) 
 
 
Delegace: 

 Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie 

 Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

 Delegace pro vztahy s Běloruskem (náhradník) 
 
 

Oblasti zájmu: 

 zahraniční politika 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2014-2019:   
 
 

 
Asistenti: 
 
HÁJKOVÁ Pavlína 
HONOVÁ Barbora 
ZAROSSKA Michaela 
 

 

 

 

http://www.jaromirstetina.cz/
mailto:jaromir.stetina@europarl.europa.eu
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Olga SEHNALOVÁ  
 
Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D) 
Kandidátka ČSSD 
Web: www.sehnalova.cz  
Email:  olga.sehnalova@europarl.europa.eu 
Tel.:  +32(0)2 28 45417 
 
 
Olga Sehnalová se narodila 25. října 1968 v Kroměříži. Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy 
Univerzity Brno obor všeobecné lékařství a Brno Business School - Nottingham Trent University- Master 
of Business Administration. Od roku 1995 pracovala jako lékařka na oddělení anesteziologie a 
resuscitační péče v Kroměřížské nemocnici.  Působí jako členka Ústředního výkonného výboru ČSSD 
(1995-2003, od roku 2005), místostarostka města Kroměříže (od roku 1998) a členka zastupitelstva 
Zlínského kraje (od roku 2008). Poslankyní Evropského parlamentu je od roku 2009.  
 

 
Výbory:  

 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů  

 Výbor pro dopravu a cestovní ruch (náhradnice) 
 

 Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu 
 
 
 
Delegace: 

 Delegace pro vztahy s Izraelem   

 Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie 
(ASEAN) (náhradnice) 
 
 

Oblasti zájmu:  

 Spotřebitelský problematika – zejména kvality potravin 
 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2014-2019:   
 

 DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall 
využívajícího linku tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES 

 

 
Asistenti: 
 
KARASKOVA Vendula 
VAŇÁČEK Michal 
VYKA Luděk 
  

http://www.sehnalova.cz/
mailto:olga.sehnalova@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0053+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0053+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0053+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
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Pavel SVOBODA  
 
Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) (EPP) 
Kandidát KDU-ČSL 
Web:  www.pavelsvoboda.com 
Email:  pavel.svoboda@europarl.europa.eu 
Tel.:  +32(0)2 28 45303 
 
 
Pavel Svoboda 9. dubna 1962 v Praze. Absolvoval Právnickou fakultu UK. Pracoval jako právník 
v Ochranném svazu autorském a poté ve vydavatelství Supraphon. V 90. letech absolvoval 
postgraduální studium evropského práva v Toulouse, od roku 1994 pracuje jako advokát. V letech 1996-
1999 působil jako člen komise Ministerstva spravedlnosti pro rekodifikaci autorského práva. V letech 
2004-2006 byl náměstkem ministra zahraničí, v letech 2007-2009 pak stálým představitelem ČR u Rady 
Evropy. Od ledna do května 2009 byl ministrem ve vládě Mirka Topolánka. V roce 1990 se stal členem 
KDU-ČSL, poté v letech 2009 - 2013 působil jako její místopředseda. 
 

 
Výbory:  

 Výbor pro právní záležitosti (předseda) 

 Konference předsedů výborů  

 Výbor pro dopravu a cestovní ruch (náhradník) 
 
Delegace: 

 Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora 

 Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU  (náhradník) 
 
 

Oblasti zájmu: 

 Dětské věci osvobozeny od DPH 

 Křesťanské hodnoty 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2014-2019:   

 ZPRÁVA o žádosti, aby byl Stelios Kouloglou zbaven imunity  

 DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o zmocnění Belgického království a Polské 

republiky k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po 

vnitrozemských vodních cestách (CMNI) a Rakouské republiky k přistoupení k 

uvedené úmluvě  

 ZPRÁVA o cestě k obnovenému konsensu o prosazování práv duševního vlastnictví: 

akční plán EU  

 DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Evropské úmluvy o právní 

ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem 

jménem Evropské unie  

 ZPRÁVA o ověřování pověřovacích listin  

 DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o schválení Haagské úmluvy ze dne 30. 

června 2005 o dohodách o volbě soudu jménem Evropské unie  

 

http://www.pavelsvoboda.com/
mailto:pavel.svoboda@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0356+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0231+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0231+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0231+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0231+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0169+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0169+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0071+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0071+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0071+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0013+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2014-0034+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2014-0034+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
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Asistenti: 
 
HANCL Martin 
JIRSA PAVLATKOVA Lenka 
MARKOVÁ Veronika 
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Pavel TELIČKA 
 
Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (místopředseda) 
Kandidát ANO 2011 
Web: nemá 
Email:  pavel.telicka@europarl.europa.eu 
Tel.:  +32(0)2 28 45787 
 
 
Pavel Telička se narodil 24. srpna 1965 ve Washington DC. V roce 1986 absolvoval Právnickou fakultu 
UK a začal pracovat na Ministerstvu zahraničních věcí se zaměřením na EU. Byl např. vedoucím 
delegace pro jednání o přistoupení ČR k EU, náměstkem a poté v letech 1998-2003 prvním náměstkem 
ministra zahraničí. V letech 2003- 2004 byl velvyslancem ČR při EU a nakonec v roce 2004 na půl roku 
také členem Evropské komise. Byl jednatelem ve firmě BXL Consulting. 
 

 
Výbory:  

 Výbor pro dopravu a cestovní ruch  

 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (náhradník)  
 
 
Delegace: 

 Delegace pro vztahy s Izraelem  

 Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří  

 Delegace pro vztahy s Běloruskem (náhradník) 

 Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU (náhradník) 

 Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest (nahradník) 
 
 
Oblasti zájmu: 

 Reputace ČR 
 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2014-2019: 
 

 
Asistenti: 
 
ANGLADE Pieyre Alexandre 
BOCQUET Agathe 
NOVOTNÁ Kateřina 
 
  

mailto:pavel.telicka@europarl.europa.eu
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Evžen TOŠENOVSKÝ 
 
Evropská konzervativní a reformní skupina (ECR) 
Kandidát ODS 
Web: www.tosenovsky.cz 
Email:  evzen.tosenovsky@europarl.europa.eu 
Tel.:  +32(0)2 28 45717 
 
 
Evžen Tošenovský se narodil 26. února 1956 v Ostravě. Vystudoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy 
báňské obor systémové inženýrství. Pracoval pro Vítkovice, a.s. jako matematik analytik (1975-1991) a 
pro PIKE Electronic - matematik analytik (1991-1993). V letech 1993 až 2000 zastával post primátora 
města Ostravy a od 2000 do 2008 hejtmana Moravskoslezského kraje. Byl členem Výboru regionů 
(2002-2008) a členem předsednictva Výboru regionů (2003-2008). Poslancem Evropského parlamentu 
je od roku 2009. 
 

 
Výbory:  

 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku  

 Výbor pro dopravu a cestovní ruch (náhradník) 
 

 Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu (náhradník)  
 
 

Delegace: 

 Delegace pro vztahy s Japonskem 

 Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island 
a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru (náhradník) 

 
 
Oblasti zájmu:  

 Výzkum a vývoj 

 Průmysl s energiemi  

 Lepší propojení domácí a evropské legislativy 
 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2014-2019:   
 

 
Asistenti: 
 
LINHART Aleš 
SOCHOREK Jan 
 
 

 

  

http://www.tosenovsky.cz/
mailto:evzen.tosenovsky@europarl.europa.eu
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Jan ZAHRADIL 
 
Evropská konzervativní a reformní skupina (ECR)  
Kandidát a vedoucí delegace ODS 
Web:  www.zahradil.cz  
Email:  jan.zahradil@europarl.europa.eu 
Tel.:  +32(0)2 28 45666 
 
 
Jan Zahradil se narodil 30. března 1963 v Praze. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v 
Praze, obor technologie vody a životního prostředí a po jejím ukončení pracoval jako výzkumný 
pracovník. Od roku 1998 byl poslancem Parlamentu ČR, kde zastával funkci místopředsedy 
Zahraničního výboru. V roce 2002 byl Poslaneckou sněmovnou zvolen zástupcem ČR do Konventu o 
budoucnosti Evropské unie. Poslancem Evropského parlamentu je od roku 2004. 

 

 
Výbory:  

 Výbor pro mezinárodní obchod 

 Výbor pro rozvoj (náhradník) 
 
 

Delegace: 

 Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 

 Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU (náhradník) 
 
 

Oblasti zájmu: 

 Smlouva o volném obchodu EU a Vietnam 

 Liberalizace obchodu 

 Vytvoření jednotného sídla Evropského parlamentu 
 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2014-2019:   

 ZPRÁVA o vnějším dopadu politiky EU v oblasti obchodu a investic na iniciativy 

veřejného a soukromého sektoru v zemích mimo EU  

 DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích 

členských států, Dodatkového protokolu k Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou 

unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé s 

ohledem na přistoupení Chorvatska k Evropské unii  

 
Asistenti: 
 
DANG LE Ly 
KROUPOVÁ Eliška 
KUČERA Anar 
 

http://www.zahradil.cz/
mailto:jan.zahradil@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0182+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0182+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2014-0012+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2014-0012+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2014-0012+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2014-0012+0+DOC+XML+V0//CS&language=cs
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Tomáš ZDECHOVSKÝ 
 
Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)  
Kandidát KDU-ČSL 
Web:  www.zdechovsky.eu  
Email: tomas.zdechovsky@europarl.europa.eu 
Tel.:  +32(0)2 28 45780 
 
 
Tomáš Zdechovský se narodil 2. listopadu 1979 v Havlíčkově Brodě. Absolvoval magisterské obory 
pedagogika volného času a humanitní studia na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích a 
mediální studia a žurnalistiku na MU v Brně. Je členem KDU-ČSL, kde zastával post krajského 
manažera KVV Pardubického kraje. Dlouhodobě se ve straně věnuje marketingu a politickým 
kampaním. V rámci internetového portálu Christnet.cz figuroval nejen jako šéf-editor Magazínu 
Christnet.cz, ale i jako ředitel celého portálu. V roce 2004 založil společnost Commservis.com, s.r.o, jíž 
dodnes řídí. O politické a krizové komunikaci přednáší od roku 2006 na vysoké škole. Od roku 2007 se 
zabývá neurotréninkem. Působil rovněž jako mediální poradce Úřadu vlády ČR či několika ministerstev. 
V roce 2014 byl za KDU-ČSL zvolen do Evropského parlamentu. Je realizátorem několika úspěšných 
projektů zaměřených na odběr krve. 
 

 
Výbory:  

 Výbor pro rozpočtovou kontrolu  

 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

 Rozpočtový výbor (náhradník) 
 
 
Delegace: 

 Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

 Delegace pro vztahy s Japonskem (náhradník) 
 
 
Oblasti zájmu: 

 Náplň volebního programu 
 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2014-2019:   
 

 
Asistenti: 
 
ERBANOVÁ Helena 
NĚMEČKOVÁ Lenka 

 

http://www.zdechovsky.eu/
mailto:tomas.zdechovsky@europarl.europa.eu
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5   Další informace o Evropském parlamentu 
 

Pro další informace o Evropském parlamentu můžete navštívit tyto webové stránky.  

5.1 Informační kancelář Evropského parlamentu v České republice 
 

Informační kancelář Evropského parlamentu nabízí informace o aktuálním dění v EP a poskytuje i 
informace o činnostech EP pořádaných v České republice. Zároveň informační kancelář pořádá 
semináře, kulaté stoly, konference a další kulturní akce zaměřené na podporu dalšího vzdělávání o EU. 
Bližší informace naleznete na:  
http://www.evropsky-parlament.cz/  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

5.2 Webové stránky Evropského parlamentu 
 
Evropský parlament jako jediná přímo volená instituce se snaží být dostupný všem občanům, poskytuje 
velké množství informací v českém jazyce a v nedávné době zprovoznil novou webovou stránku, na 
které je přehlednější a snazší získat další informace o jeho aktivitách. Webové stránky Evropského 
parlamentu jsou k dispozici zde: 
http://www.europarl.europa.eu/ . 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.evropsky-parlament.cz/
http://www.europarl.europa.eu/


38 
 

 

4.3 Další zdroje 

5.3.1 Stálé zastoupení České Republiky při Evropské Unii 
Sekce EU pro Podnikatele poskytuje aktuální informace o dění v Evropské Unii pro české podnikatele a 
přináší možnosti, jak ovlivnit legislativní proces EU a také možnosti zapojení podnikatelů do 
rozhodovacího procesu, získávání finančních dotací z EU nebo na jaké organizace zastupující zájmy 
podnikatelů se obrátit.  
http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/index.html  

5.3.2 VoteWatch.eu 
 VoteWatch.eu je veřejná databáze všech hlasování v Evropském parlamentu. Umožňuje tak občanům, 
mediím a stakeholderům, aby mohli sledovat zapojení svých poslanců v EP. Více informací se dozvíte 
přímo na webových stránkách: http://www.votewatch.eu/  

5.3.3 Evropský parlament online 
Informace o dění v Evropském parlamentu jsou k dispozici online buď prostřednictvím nových webových 
stránek přizpůsobených smart telefonům.  Pro více informací pokračujte přímo na webových stránkách 
určených pro telefony: http://m.europarl.europa.eu/EPMobile/home.htm  

Další možností jak mít neustále k dispozici aktivity, kalendář a informace o všech poslancích 
EP je aplikace EP mobile pro iPhone, BlackBerry a Android smart telefony. Bližší informace o 
aplikaci naleznou vlastnící telefonu BlackBerry na webových stránkách.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/index.html
http://www.votewatch.eu/
http://m.europarl.europa.eu/EPMobile/home.htm
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/55285?lang=en


39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dne 1. října 2014 vydalo a 1. února 2016 aktualizovalo 
CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace 

Avenue des Arts 19 A/D 
B-1000 Brussels, Belgie 

Tel: +32 2 502 0766/+32 2 502 8091 
Fax: +32 2513 10 82 

E-mail: brussels@cebre.cz 
 

 

mailto:brussels@cebre.cz

