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Chuť	 po	 svobodě	 nám	 po-	
mohla	vstát	z	popela,	kte-

rý	 za	 sebou	 zanechala	 válka.	 Za	
tuto	svobodu	jsme	zaplatili	vyso-
kou	cenu.	

Monnet, De Gasperi, Adenauer, 
Spinelli, Spaak, Martino a řada 
dalších již od Schumanovy dekla-
race ze dne 9. května 1950 věděli, 
že to nebude snadné. Naděje, že 
dokážeme vytvořit politickou unii 
vycházející z představy evropské 
obrany, se rozplynula v roce 1954. 
Zarazili jsme se i mnohokrát po- 
té, nicméně chuť začít znovu nám 
i přes zklamání a skleslost zůstala. 

Předmluva

Z	projevu	předsedy	Evropského
parlamentu	Antonia	Tajaniho
u	příležitosti	oslavy	šedesátého	výročí
podpisu	Římských	smluv

S důvěrou, solidaritou a vzájem-
ným pochopením jsme překonali 
obtíže, nedůvěru i neporozumění. 
Překonali jsme také překážky, bari-
éry, hranice i národní byrokracie. 
Společně jsme usilovali o otevře-
nější, prosperující a rovnoprávnější 
svět. Přispěli jsme k tomu, aby se 
řada zemí na našem kontinentu 
vymanila z područí diktatur. Každý, 
kdo zažil, jaké to je nemít svobodu, 
dobře ví, že naše Unie je vzácná 
vymoženost, kterou nemůžeme 
nikdy považovat za samozřejmost. 
Musíme být hrdí na to, co svým 
potomkům jako dědictví zanechá-
váme: svobodu cestovat, studo-
vat, pracovat, podnikat, inovovat. 
Sklon k otevřenosti a výměně je 
zakořeněn hluboko v nás.

Jako předseda Parlamentu – je- 
diné instituce, kterou Evropané 
volí přímo – jsem znepokojen ros-
toucím odcizením, které mnozí 
občané pociťují. Chceme-li začít 
znovu, musíme Evropu opět při-
blížit lidem, kteří v ní žijí. Právě to 
vnímám jako prioritu svého man-
dátu. Povrchové úpravy nestačí. 
Musíme provést zásadní změny. Je 
zapotřebí vytvořit efektivní nástro-
je, jež dokáží uklidnit obavy těch, 
kteří nemohou najít práci, obavy 
mladých lidí, kteří nemohou plá-

Řím, 25. března 2017
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Předmluva

novat budoucnost. Obavy lidí, 
kteří se bojí terorismu a nezákon-
ného přistěhovalectví. Těch, kteří 
požadují, abychom uvnitř Evrop-
ské unie i mimo ni odhodlaně 
prosazovali hodnoty, které uzná-
váme. Potřebujeme Evropu, která 
bude konkrétnější. Evropu skutků. 
Samolibost ani krásná slova dnes 
nejsou na místě. Prohlášení, které 
chceme podepsat, je konkrétním 
politickým závazkem vůči našim 
občanům, které podepsalo všech 
27 členských států a předsedové 
všech orgánů EU. 

Úkolem Evropského parlamentu 
bude zajistit, aby toto odhodlání 
nezůstalo jen na papíře. Musíme 
oživit růst, přilákat investice, vytvo-
řit pracovní příležitosti a zajistit, aby 
Evropa byla spravedlivější a přá- 
telštější k podnikům. Naše společ-
ná měna musí jít ruku v ruce se 
skutečnou konvergencí a společ-
nými reformami. Musíme vytvořit 
skutečnou ekonomickou správu. 
Kromě Paktu o stabilitě a růstu 
potřebujeme také generační pakt. 
Nesmíme mladým lidem zanechat 
neúnosné dluhy a neefektivní eko-
nomiky, v nichž jen těžko vznikají 
nová pracovní místa. I jim musíme 
zajistit sociálně tržní hospodářství. 
Je třeba vytvořit jednodušší pravi-
dla a postupy. Nesmíme se ztrácet 
v detailech. Místo toho se musíme 
zaměřit na největší světové pro-
blémy: na vnější politiku, obranu, 
obchod, boj proti změně klimatu. 
Chceme-li řídit svět, v němž ino-
vace a digitální technologie bortí 
hranice a překážky, musí jednotlivé 
státy navzájem koordinovat svou 

činnost. Pouze díky 500 milionům 
evropských spotřebitelů můžeme 
ve světě obhájit své zájmy. Je třeba 
usilovat o uznávání majetkových 
práv a prosazovat naše bezpeč-
nostní, sociální, environmentální 
a technologické standardy.

Žádný evropský stát není dosta-
tečně silný na to, aby jednal s USA, 
čínou, Ruskem či Indií sám za se- 
be. Skutečně suverénními státy 
můžeme být pouze společně. Mu- 
síme pokračovat v prosazování 
otevřenějších trhů a zamezit neka-
lé soutěži. Stejně tak jako náš vnitř-
ní trh musí i světový trh zajistit 
svobodu v předpisech a nesmí se 
proměnit v džungli. Právě dnes 
a v tomto sále musíme znovu 
spustit velký projekt, kterým je 
společná obrana. To je ten nejlep-
ší způsob, jak vzdát poctu našim 
zakladatelům.

 
Evropu je třeba proměnit, a ne 

ji zničit. Dnešek je dnem oslav, 
dnem evropské hrdosti. Pokud jde 
o ochranu lidských práv, jsme pro 
svět majákem, neboť jsme jediným 
kontinentem, kde neexistuje trest 
smrti. Jsme mnohem víc než jen 
společný trh nebo společná měna. 
Naše hranice a naše identita jsou 
ztělesněním těchto ideálů svobo-
dy, prosperity, míru.

Musíme se ale zamyslet nad 
svými chybami, změnit vnímání 
Evropy, která se zdá být abstrakt-
ní a málo účinná. Jen tak můžeme 
vrátit mladým lidem pocit, že jsou 
součástí velkého projektu. Jen tak 
mohou zase začít snít o lepší Evro-
pě a o lepším světě.
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Požádali	jsme
pana	Pavla	Teličku,
místopředsedu	EP,
o	zodpovězení
několika	otázek.

Předmluva

1)	V	čem	vidíte	unikátnost	a	také	
důležitost	EP?	Čím	je	přínosný	pro	
občany	EU?

Evropský parlament kompeten- 
čně posílil díky několika změnám 
smluv v mnoha oblastech. Jedná 
se zejména o rozpočtové a také 
legislativní pravomoci, které zvýši-
ly jeho význam.

Evropský parlament reprezen-
tuje občany Evropské unie. Jeho 
poslanci dostávají od občanů, kteří 
si je přímo volí, silný mandát, aby 
naplňovali určitý volební program. 
členové Evropského parlamentu 
tedy nejsou prodlouženou rukou 
jednotlivých národních vlád, jak 
je možná někdy tato funkce mylně 
vnímána, ale zastupují přímo zájmy 
občanů EU v legislativním procesu. 
Jde současně o jediný orgán, který 
vykonává demokratickou kontrolu 
ostatních orgánů EU.

  
2)	 EP	 má	 celkem	 751	 poslanců	
a	21	z	nich	je	z	ČR.	Co	mohou	češ-	
tí	 poslanci	 v	 EP	 prosadit?	 Jaký	
mohou	mít	vliv?

Na první pohled se může zdát 
číslo 21 v celkovém poměru níz-
ké. Současná skupina českých eu- 
roposlanců je však v Evropském 
parlamentu mnohem aktivnější, vi- 
ditelnější a výraznější než byla ta 
předchozí ve funkčním období 
2009–2014, ačkoli čítala o jednoho 
poslance více. 

Vliv si mohou čeští poslanci 
vytvářet jak v rámci své politické 
frakce, kterou se snaží názorově 
ovlivnit, tak ve výborech, ve kte-
rých působí. často je významná 
role přisuzována předsedovi výbo-
ru, ale skutečný vliv ve výborech 
mají hlavně koordinátoři, kteří 
mimo jiné rozhodují o přiřazení 
zpravodajství u jednotlivých návr-
hů.

Podstatou získání vlivu v Evrop-
ském parlamentu je zajímat se 
o agendu a návrhy spadající i do 
jiných výborů, než ve kterých daný 
poslanec působí. Tak si vytváří 
pozici k tomu, že s ním řada témat 
musí být nejprve předjednána. 
Tato skutečnost však neplatí jen 
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pro Evropský parlament, ale obec-
ně pro úspěšné vyjednávání v ja-
kékoli sféře.

Jako místopředseda Evropské-
ho parlamentu řídím plenární za- 
sedání v případě nepřítomnosti 
předsedy, což mi dává další mané-
vrovací prostor usměrňovat deba-
tu poslanců a také budu například 
spolu navrhovat předběžný rozpo-
čet Evropského parlamentu. Jak 
je vidět ze všech výše uvedených 
příkladů, prostor k prosazení čeští 
poslanci mají, ale musí si jej nej-
prve umět vytvořit. A to nedokáží 
všichni.

 
3)	 Čeští	 poslanci	 působí	 v	 6	 růz-
ných	 frakcích.	 Existuje	 nicméně	
nějaká	 průřezová	 spolupráce	 či	
společné	 iniciativy	 českých	 po-	
slanců?

čeští poslanci se pravidelně 
setkávají jednou měsíčně na pra-
covních snídaních v době konání 
pléna ve Štrasburku. Pokaždé sní-
dani pořádá jiný poslanec a vět-
šinou jsou na ni přizvání zajímaví 
hosté, s nimiž diskutuje na některé 
z aktuálních unijních témat. Téměř 
nikdy se však nesejde více než 
polovina poslanců najednou. 

Téma, které spojilo české poslan-
ce napříč jejich frakcemi, byla revi-
ze směrnice o kontrole nabývání 
a držení zbraní, kdy se do poslední 
chvíle snažili pozměňovacími návr-
hy ovlivnit výslednou podobu tak, 
aby dopady na českou střeleckou 
veřejnost byly co možná nejmenší.

 

4)	Jak	si	představujete	EU	v	hori-
zontu	 20	 let?	 Jakým	 směrem	 by	
se	 měla	 EU	 ubírat	 a	 jakou	 roli	
bude	hrát	Evropský	parlament?

EU by měla být za 20 let v první 
řadě akceschopnější a efektivněj-
ší. V současné době odstartovala 
politická i veřejná debata o její 
budoucnosti. Já zastávám názor, 
že tam, kde členské státy nejsou 
schopné sami dosáhnout řešení, 
je vhodné hledat řešení společná 
a evropská. Naopak tam, kde je 
efektivnější řešit danou věc na ná- 
rodní úrovni, měla by tato oblast 
být regulována pouze v rámci člen- 
ských států.

Co nejdříve je třeba odstranit 
nejen stávající překážky na vnitř-
ním trhu, ale současně přestat 
vytvářet nové. Snižování adminis-
trativní zátěže a přílišné byrokra-
cie by mělo být naprosto základní 
věcí. Evropský parlament i díky 
Interinstitucionální dohodě může 
již nyní k tomuto cíli značně při-
spět a věřím, že v budoucnu bude 
v této věci ještě aktivnější. 

Předmluva
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Pravomoci EP

LEGISLATIVNÍ	PRAVOMOC

Evropský parlament sdílí legis-
lativní pravomoc s Radou Evrop-
ské unie jako rovnocenný part-
ner. Může tedy přijímat evropské 
právní předpisy (směrnice, naří-
zení aj.). Může schválit, změnit 
nebo zamítnout znění návrhů 
evropských právních předpisů.

Jak konkrétně probíhá legis-
lativní činnost? V parlamentním 
výboru vypracuje poslanec zprá-
vu o návrhu legislativního textu, 
předloženým Evropskou komisí, 
která má jediná právo legislativ-
ního podnětu. Příslušný parla-
mentní výbor o zprávě hlasuje 
a případně ji změní. O tomto le- 
gislativním textu se poté hlasuje 
na plenárním zasedání – Parla-
ment tak zaujímá svůj postoj. Ten-
to proces se opakuje jednou nebo 
vícekrát, podle druhu legislativní-
ho postupu a v závislosti na tom, 
zda se podaří dospět ke shodě 
s Radou.

Při přijímání legislativních aktů 
se většinou užívá řádný legisla-
tivní postup (spolurozhodování), 
při kterém mají Parlament a Rada 

rovnocenné postavení. Tento po- 
stup je dnes používán v naprosté 
většině případů.

K určitým otázkám (např. daňo-
vým) vydává Evropský parlament 
pouze konzultační stanovisko (po- 
stup konzultace). V některých pří- 
padech stanoví Smlouva povin-
nou konzultaci, protože ji vyžadu-
je příslušný právní základ, a návrh 
nemůže nabýt právního účinku, 
pokud Parlament nezaujal stano-
visko. Za těchto okolností nemá 
Rada oprávnění sama rozhod-
nout.

Parlament má také pravomoc 
vyvinout politickou iniciativu, mů- 
že žádat Komisi, aby předložila 
příslušné legislativní návrhy. Ve 
skutečnosti se podílí na přípravě 
nových legislativních textů, pro-
tože projednává roční pracovní 
plán Komise a sděluje jí, které 
akty je podle jeho mínění třeba 
předložit.

ROZPOČTOVÁ	PRAVOMOC

Evropský parlament a Rada Ev- 
ropské unie společně tvoří roz- 

Evropský	parlament
má	TŘI	ZÁKLADNÍ	PRAVOMOCI:

 LEGISLATIVNÍ PRAVOMOC
 ROZPOčTOVOU PRAVOMOC
 KONTROLNÍ PRAVOMOC
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Pravomoci EP

počtový orgán Evropské unie, 
který každoročně rozhoduje o pří- 
jmech a výdajích Unie. Proces 
projednávání a přijímání rozpočtu 
probíhá od května do  prosince.

Se vstupem Lisabonské smlou-
vy v platnost se Parlament stal 
skutečným spolutvůrcem práv-
ních předpisů pro celý roční 
rozpočet EU, o němž rozhodu-
je v úzké spolupráci s Radou. 
Evropský parlament a Rada musí 
respektovat maximální roční výše 
výdajů stanovené ve víceletých 
finančních výhledech.

Jak se přijímá rozpočet? Zásada 
ročního rozpočtu znamená, že se 
hlasuje o rozpočtu na jeden rok 
(rozpočtový rok začíná 1. ledna 
a končí 31. prosince). Komise při-
pravuje předběžný návrh rozpoč-
tu, který předkládá Radě a Parla-
mentu. Na jeho základě přijme 
Rada svůj postoj, který předá Par-
lamentu. Parlament přijímá svůj 
postoj s ohledem na své politické 
priority. Pokud Parlament schválí 
postoj Rady nebo pokud neza-
ujme postoj, rozpočet se pova- 
žuje za schválený. Obvykle však 
Parlament přijímá pozměňovací 
návrhy a upravený návrh rozpoč-
tu je vrácen Radě a Komisi, načež 
předseda Evropského parlamen-
tu svolá zasedání dohodovacího 
výboru. Úkolem dohodovacího 
výboru je předložit do 21 dnů 
společný návrh. Pokud se zástup-
ci Rady a Parlamentu na společ-
ném návrhu nedohodnou, musí 
Komise předložit nový návrh roz-
počtu. Pokud dohodovací výbor 
společný návrh schválí, Parlament 

a Rada mají 14 dní na schválení 
společného návrhu. Rozpočet na- 
konec podepíše předseda Ev- 
ropského parlamentu.

Nad výdaji Unie vykonává stálý 
dohled Výbor pro rozpočtovou 
kontrolu. Evropský parlament 
uděluje na základě doporučení 
Rady Evropské unie absoluto- 
rium Komisi za plnění rozpočtu. 

 

KONTROLNÍ	PRAVOMOC

Parlament uplatňuje demokra-
tický dohled nad všemi činnost-
mi Unie. Tato pravomoc, která se 
původně týkala pouze činnosti 
Komise, byla rozšířena také na 
Radu ministrů a na orgány odpo-
vědné za zahraniční a bezpeč-
nostní politiku. Pro usnadnění to- 
hoto dohledu může Evropský 
parlament zřizovat dočasné vy- 
šetřovací výbory. Této své pravo-
moci využil již několikrát, mj. při 
vyšetřování případu „nemoci šíle-
ných krav“, které vedlo ke zřízení 
Evropské veterinární agentury 
v Irsku. Parlament také prosadil 
vytvoření Evropského úřadu pro 
boj proti podvodům (OLAF).
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Pravomoci EP

PRÁVA SPOTŘEBITELŮ
 Vytvoření Evropského telekomunikačního trhu

bez existence roamingu.
 Jednotné stanovení pravidel pro ochranu osobních údajů.

 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 Zvýšení efektivity fungování systému vybírání poplatků
na evropských silnicích, a tedy přímý dopad na životní prostředí.

 Iniciativa za ekonomické využívání plastikových sáčků,
respektive snižování jejich počtu.

 Společné úsilí v exportu a importu nebezpečných látek,
za účelem ochrany. 

KLIMATICKÉ ZMĚNY
 Stanovení závazných cílů pro dodržení emisí skleníkových plynů,

energetického mixu a energetické účinnosti do roku 2020.
 Snížení emisí CO2 u nových automobilů: do roku 2012

na 120 g CO2/km a do roku 2020 na 95 g CO2/km.
 

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN
 Závazná opatření pro ochranu zdraví spotřebitele,

označování původu země.
 Zpřísnění pravidel pro výrobu, propagaci a prodej

tabákových výrobků.
 

JUSTICE A PRÁVO
 Posílení práva obžalovaných dětí a mladistvých při soudním procesu.
 Zlepšení přístupu a efektivnosti evropské justice při uplatňování 

Evropského řízení o drobných nárocích.
 Větší vymáhaní práva jednotlivců při soudních procesech.

 

Souhrnný	přehled	významných	témat	
minulého	volebního	období

Tento stručný souhrn obsahuje přehled některých významných témat,
jež Parlament projednával v minulém volebním období.
Je zaměřen především na rozhodnutí, která ovlivňují každodenní život 
občanů a každodenní chod soukromých podniků a veřejných institucí.



- 1� -

Pravomoci EP

PRÁVA CESTUJÍCÍCH
 Zvýšená ochrana práv cestujících v letecké dopravě při zpoždění letu

a při uplatňování nároků na refundaci.
 Bezpečnější železniční doprava ustanovením standardů

pro přepravce.
 

DOPRAVA A INTELIGENTNÍ SYSTÉMY
 Povinné zavedení systému eCall, automatické přivolání pomoci

při dopravní nehodě.
Omezení hluku v oblasti letiště.

 Zjednodušení pravidel při registraci motorového vozidla
pořízeného v jiném členském státu.

 
ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ VĚCI,

PODPORA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ
 Zlepšení přístupu ke kapitálu, rozvoj infrastruktury,

podpora malých a středních podniků.
 Vysoká priorita pro oblast zachování současných pracovních pozic

a vytváření nových, investice do digitální agendy.
 Zavedení statutu Evropská soukromá společnost, jako podpora 
malým a středním podnikům vyrovnat se s rozlišností legislativy.

 FINANČNÍ SLUŽBY 
Omezení výše mezibankovních poplatků pro bankovní transakce, 

kreditní karty (0,3 % hodnoty transakce),
debetní karty (0,2 % hodnoty transakce).

 Větší pravomoci finančních institucí při kontrole finančních
transakcí za účelem potírání trestné činnosti. 

 
VOLNÝ POHYB OSOB

 Zahrnutí nových profesí v rámci směrnice o vzájemném
uznávání profesních kvalifikací.

 Zaručení práv pacientů při poskytování zdravotní péče
v jiném členském státu.

 
ZAMĚŘENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO PRIORITY EP,

MAKRO-EKONOMICKÁ STABILITA
 Víceletý finanční rámec 2014–2020 zaměřen na výzkum,

všeobecnou zaměstnanost a udržitelný ekonomický rozvoj.
 Posílení fiskální odpovědnosti členských států přijetím tvz. procedury 

makroekonomických nerovnováh.
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Výsledky voleb do EP

Výsledky	voleb	do	Evropského	
parlamentu	2014	v	ČR

Celková	účast:	       18,2 %

Celkem	platných	hlasů:	 1 515 492

Uvádíme ty politické strany, které postoupily do skrutinia, resp. získaly 
alespoň 5 % z celkového počtu platných hlasů.

16,13 %

15,95 %

14,17 %

10,98 %

9,95 %

7,67 %

5,24 %

Podpořte mě ve volbách do Senátu 
za Rokycansko, Plzeň-sever a Berounsko
svojí účastí v pátek 12. 10. a sobotu 
13. 10. 2012.

„Děkuji za vaši důvěru“
Váš lékař a soused, 
Váš senátor
MUDr. Luděk Sefzig

SEFZIG_polep_tel_budky_840x1180.indd   1 11.9.2012   10:21:39
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Výsledky voleb do EP

Budova Václava Havla, Štrasburk



- 1� -

Výsledky voleb do EP

ANO 2011
16,13 %  4 mandáty

TOP 09 + STAN: Koalice TOP 09 + Starostové a nezávislí
15,95 %  4 mandáty

ČSSD: Česká strana sociálně demokratická
14,17 %  4 mandáty

KSČM: Komunistická strana Čech a Moravy
10,98 %  3 mandáty

KDU-ČSL:
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

9,95 %  3 mandáty

ODS: Občanská demokratická strana
7,67 %  2 mandáty

Svobodní: Strana svobodných občanů
5,24 %  1 mandát
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Rozdělení EP podle politických skupin

Rozdělení	Evropského	parlamentu	
podle	politických	skupin

NA

EPP - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
S&D - Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu
ECR - Evropská konzervativní a reformní skupina
ALDE - Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
GREENS/EFA - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
EFDD - Evropa svobody a přímé demokracie
ENF - Skupina Evropa národů a svobody
NA - Nezařazení poslanci

28,9 %
25,2 %

9,9 %
9,1 %
6,9 %
6,8 %
5,6 %
5,3 %
2,4 %

28,9 %

25,2 %

2,4 %

5,6 %

6,8 %

6,9 %

9,1 %

9,9 %

Politická	skupina %

5,3 %
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4 (ČSSD)

V jednacím sále zasedají poslanci podle politických skupin, nikoli podle národ-
ních delegací. V současné době působí v Parlamentu osm politických skupin; 
vedle nich jsou zde i „nezařazení“ poslanci. Politické skupiny sdružují poslance 
z více než stovky politických stran z členských států. Každá politická skupina 
má předsedu, předsednictvo a sekretariát. Politická skupina musí splňovat 
podmínku, že jejími členy jsou poslanci reprezentující alespoň 1/4 členských 
států a musí mít minimálně 25 členů. 

Politické skupiny

Politické	skupiny	v	8.	volebním	období

EPP - Skupina Evropské lidové strany
(Křesťanských demokratů)
předseda: Manfred WEBER

S&D - Skupina progresivní aliance socialistů
a demokratů v Evropském parlamentu
předseda: Gianni PITTELLA

ECR - Evropská konzervativní a reformní skupina
předseda: Syed KAMALL

ALDE - Skupina Aliance liberálů a demokratů
pro Evropu
předseda: Guy VERHOFSTAD

GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské 
sjednocené levice a Severské zelené levice
předsedkyně: Gabriele ZIMMER

GREENS/EFA - Skupina Zelených/Evropské
svobodné aliance
předsedkyně: Ska KELLER, předseda: Philippe LAMBERTS

EFDD - Evropa svobody a přímé demokracie
předseda: Nigel FARAGE

ENF - Skupina Evropa národů a svobody
předsedkyně: Marine LE PEN, předseda: Marcel de GRAAFF

217

189

4 (ANO 2011)

42
1 (Strana

svobodných
občanů)

68

3 (KDU-ČSL)
4 (TOP 09)

Politická	skupina Počet
poslaců

Z	toho
českých

3 (KSČM)52

051

40 0

NA - Nezařazení poslanci 018

74 2 (ODS)

Stav k 31. 3. 2017
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Rozdělení křesel

ROZDĚLENÍ	KŘESEL	podle	politických	
skupin	a	členských	států	

Tabulka rozdělení podle země a skupin, stav k 31. 3. 2017.

BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK

4
7
7
1

34
1
4
5

17
20
5

15
1
4
3
3

12
3
5
5

23
8

12
5
6
3
4
0

21
17
21
13
96
6

11
21
54
74
11
73
6
8

11
6

21
6

26
18
51
21
32
8

13
13
20
73

EPP S&D ALDE GREENS/
/EFA

ECR EFDD NA CelkemGUE/ 
/NGL

217EU 
celkem

4
4
4
3

27
1
1
4

14
13
2

30
2
1
2
1
4
3
3
5
5
8

15
1
4
2
6

20

189

4
2
2
4
6
0
1
1
0
0
1
2
1
1
1
0
0
0
2
0

19
0
1
0
3
2
0

21

74

6
4
4
3
4
3
1
0
8
7
2
0
0
1
3
1
0
0
7
1
0
1
3
1
0
4
3
1

68

0
0
3
1
8
0
4
6

11
4
0
3
2
0
0
0
0
0
3
0
0
4
0
0
0
1
1
1

52

2
0
0
1

13
1
0
0
4
6
1
1
0
1
1
1
2
0
2
3
0
0
0
1
0
1
4
6

51

0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0

15
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2

20

42

ENF

1
0
0
0
1
0
0
0
0

20
0
6
0
0
0
0
0
0
4
4
2
0
1
0
0
0
0
1

40

0
0
0
0
2
0
0
5
0
3
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3

18 751
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Poslanci EP zvolení v České republice

Politická skupina: Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) 
Parlamentní výbor: Výbor pro rozpočtovou kontrolu - místopředsedkyně,
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci - členka, Výbor pro dopravu a cestovní 
ruch - náhradnice
Parlamentní delegace: Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou, Dele-
gace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán 
a EU-Gruzie - náhradnice, Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest  
- náhradnice

DLABAJOVÁ	Martina

Kontaktní údaje, kancelář:

E-mail: martina.dlabajova@ep.europa.eu
www.dlabajova.eu, www.facebook.com/dlabajova.eu

Narodila se 26. července 1976 ve Zlíně. Na univerzitě 
v Padově vystudovala politické vědy se specializací na 
Evropskou unii. V Itálii také založila svoji první firmu zabý-
vající se mezinárodním poradenstvím, další vlastní firmy měla v české republice 
a na Slovensku. Osm let pracovala jako koordinátorka Zastoupení Zlínského 
kraje při Evropské Unii. V r. 2012 byla zvolena předsedkyní Krajské hospodářské 
komory Zlínského kraje. Již od studií byla aktivním členem řady společenských 
a kulturních organizací. V Itálii založila český kulturní kroužek a dlouhá léta byla 
jeho prezidentkou. V r. 2012 spolu s dalšími významnými podnikateli založila 
obecně prospěšnou společnost Zlínský zámek, v níž zastávala pozici ředitelky. 
Od svého zvolení do Evropského parlamentu je předsedkyní správní rady této 
společnosti. Je aktivním členem Rotary klubu Zlín. V r. 2013 se zúčastnila pěti-
týdenního studijního pobytu jako teamleader GSE týmu Rotary International 
 v USA. Mluví italsky, anglicky, německy, španělsky a rusky. Ráda cestuje, pozná-
vá nová místa i nové osobnosti a ráda hostí své přátele. Je vášnivou čtenářkou; 
vlastní jednu z největších sbírek vydání knihy Malý princ ve střední Evropě.

(ANO 2011/ALDE) - mezinárodní
konzultantka, podnikatelka

v Bruselu:
European Parliament
ASP 09G342
60, rue Wiertz
B-1047 Brussels

Tel.: +32 2 28 45 857

v ČR:
Vila Tomáše Bati
Gahurova 292
760 01 Zlín 

Tel.: +420 775 678 367

ve Štrasburku:
European Parliament
WIC M02066
1, avenue du Président
Robert Schuman
F-67070 Strasbourg

Tel.: +33 3 88 1 75 857
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Poslanci EP zvolení v České republice

E-mail: dita.charanzova@ep.europa.eu
www.charanzova.cz

Politická skupina: Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) 
Parlamentní výbor: Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
- místopředsedkyně, Vyšetřovací výbor pro měření emisí
v automobilovém průmyslu, Výbor pro mezinárodní obchod - náhradnice
Parlamentní delegace: Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU
Delegace pro vztahy s Mercosurem, Delegace v Parlamentním shromáždění 
EU-Latinská Amerika, Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexi-
ko - náhradnice

CHARANZOVÁ	Dita

Kontaktní údaje, kancelář:

Narozena 30. dubna 1975 v Praze. Vystudovala Vysokou školu ekonomic-
kou v Praze a později absolvovala i diplomatickou akademii v Madridu. 
V r. 2001 obhájila disertační práci na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE 
v Praze. V letech 2000–2009 působila v diplomatických službách čes-
ké republiky, kdy se podílela na přípravách přístupu čR do EU, během 
předsednictví vedla výbor Rady EU pro obchodní politiku a na stálém 
zastoupení čR v EU měla na starosti vedení týmu pro obchodní a roz-
vojovou politiku, později působila jako redaktorka televizní stanice při 
Radě Evropy. 

(ANO 2011/ALDE) - diplomatka

v Bruselu:
European parliament
Bât. Altiero Spinelli
09G346
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Tel.: +32 2 28 45 506

ve Štrasburku:
European parliament
Bât. Winston Churchill
M02067
1, avenue du Président 
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

Tel.: +33 3 88 1 75 506
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Poslanci EP zvolení v České republice

E-mail: petr.jezek@ep.europa.eu
www.petrjezek.eu

Politická skupina: Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) 
Parlamentní výbor: Hospodářský a měnový výbor, Vyšetřovací výbor pro 
prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplat-
ňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se 
daňovým povinnostem a daňovými úniky, Výbor pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci - náhradník
Parlamentní delegace: Delegace pro vztahy s Japonskem - předseda, Konfe-
rence předsedů delegací, Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždě-
ní AKT-EU - náhradník

JEŽEK	Petr

Kontaktní údaje, kancelář:

Narozen 28. března 1965 v Praze. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou 
v Praze. Působil jako diplomat, z toho 10 let ve vysokých funkcích, které se 
týkaly vztahů s Evropskou unií. Byl např. vrchním ředitelem Sekce evrop-
ské integrace na Ministerstvu zahraničních věcí čR či zástupcem státního 
tajemníka pro evropské záležitosti, předtím působil jako zástupce velvy-
slance v Misi čR při EU, dobrovolník v pozorovací misi EU v bývalé Jugo-
slávii aj. Po r. 2005 se stal společníkem a konzultantem v poradenské firmě 
BXL Consulting s.r.o.

(ANO 2011/ALDE)
- diplomat a konzultant

v Bruselu:
European Parliament
Bât. Altiero Spinelli
09G242
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Tel.: +32 2 28 45 415

v ČR:
Poslanecká kancelář
Petr Ježek
Týn 640/2
110 00 Praha 1

Tel.: +420 234 767 222

ve Štrasburku:
European Parliament
Bât. Winston Churchill
M02069
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

Tel.: +33 3 88 1 75 415
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Poslanci EP zvolení v České republice

E-mail: jan.keller@ep.europa.eu
www.jan-keller.eu

Politická skupina: Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D)
Parlamentní výbor: Výbor pro zaměstnanost a sociální věci,
Hospodářský a měnový výbor - náhradník
Parlamentní delegace: Delegace pro vztahy s Kanadou, Delegace v Parla-
mentním shromáždění Euronest, Delegace ve Výboru pro parlamentní spolu-
práci EU-Moldavsko - náhradník

KELLER	Jan

Kontaktní údaje, kancelář:

Narozen 23. ledna 1955 ve Frýdku-Místku. V letech 
1974–1979 vystudoval historii a sociologii na Filo-
zofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studi-
um ukončil obhajobou doktorské práce na téma koncepce dějin u Maxe 
Webera. Působil jako interní aspirant čSAV, poté jako závozník čSAD a jako 
učitel na střední škole v Havířově. Od r. 1983 byl odborným asistentem na 
katedře sociologie filozofické fakulty v Brně. Jako stipendista francouzské 
vlády absolvoval šestiměsíční studijní pobyty na univerzitách v Bordeaux 
(1985), v Aix-en-Provence (1988) a v Paříži na Sorbonně (1992). V r. 1992 
obhájil na univerzitě v Brně habilitační práci o byrokratizaci státní sprá-
vy v předrevoluční Francii. V r. 1999 byl jmenován profesorem pro obor 
sociologie na Masarykově univerzitě v Brně. Od r. 2000 působí jako pro-
fesor sociologie na Ostravské Univerzitě. Pravidelně přednáší na univer-
zitě v Lille, opakovaně přednášel na univerzitách v Poitiers, Trentu, Lodzi 
a Barceloně. Je autorem téměř třiceti odborných a popularizačních knih 
z oblasti společenských věd a řady učebnic.

(čSSD/S&D) - sociolog

v Bruselu:
European Parliament
Bât. Altiero Spinelli
10G317
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Tel.: +32 2 28 45 425

v ČR:
Sokolská tř. 23
702 00 Ostrava

Tel.: +420 596 117 592

ve Štrasburku:
European Parliament
Bât. Louise Weiss
T07065
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

Tel.: +33 3 88 1 75 425
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Narozen 23. února 1953 v Teplicích. Vystudoval Vyso-
kou školu chemicko-technologickou a po absolutoriu 
v r. 1971 pracoval jako výzkumný pracovník Výzkumné-
ho pracoviště Sklounion Teplice. V průběhu následují-
cích téměř 20 let byl v tomto podniku postupně zařazen jako pecní technik, 
vedoucí PZF, ředitel závodu, technický náměstek ředitele podniku a vedou-
cí obchodně-technických služeb podniku. V této době mu byly schváleny 
mj. dva patenty na opravárenské hmoty v oboru žáruvzdorných materiálů 
(společně s pracovníky VŠCHT Praha). Byl rovněž ředitelem oceláren Promet 
Kladno. V letech 1995–1998 byl členem Ústředního výboru KSčM. V r. 1998 
byl zvolen poslancem Parlamentu čR a ve volbách v r. 2002 byl zvolen opě-
tovně, působil ve funkci místopředsedy výboru Sněmovny PčR pro evrop-
skou integraci a byl členem stálé delegace pro spolupráci s EP. Po r. 1990 stu-
doval mj. marketing a řízení. Od r. 1998 je členem městského zastupitelstva 
v Teplicích. Je ženatý, má 4 děti a 3 vnoučata. Hovoří anglicky, francouzsky, 
německy, slovensky, částečně rusky a španělsky, rozumí italštině.

Poslanci EP zvolení v České republice

E-mail: jaromir.kohlicek@europarl.europa.eu
www.jaromirkohlicek.cz

Politická skupina: Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice
(GUE/NGL)
Parlamentní výbor: Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku  - místopředse-
da, Výbor pro zahraniční věci - náhradník 
Parlamentní delegace: Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU- 
-Ukrajina, Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest, Delegace ve Výbo-
rech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán 
a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem - náhradník

KOHLÍČEK	Jaromír

Kontaktní údaje, kancelář:

(KSčM/GUE-NGL) - sklářský odborník

v Bruselu:
European Parliament
Bât. Willy Brandt
07M023
60, rue Wiertz 
B-1047 Bruxelles

Tel.: +32 2 28 45 907

v ČR:
Labské nábř. 317/18
405 02 Děčín

Jičín
Budyšín/SRN
Strakonice

Tel.: +420 412 532 550

ve Štrasburku:
European Parliament
Bât. Louise Weiss
T05011
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

Tel.: +33 3 88 1 75 907
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Poslanci EP zvolení v České republice

E-mail: katerina.konecna@ep.europa.eu
www.konecna.cz

Politická skupina: Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice  
(GUE/NGL) - pokladnice frakce
Parlamentní výbor: Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém 
průmyslu - místopředsedkyně, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin, Výbor pro dopravu a cestovní ruch - náhradnice
Parlamentní 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

KONEČNÁ	Kateřina

Kontaktní údaje, kancelář:

Narozena 20. ledna 1981 v Novém Jičíně. V r. 1999 nastoupila na Ekono-
micko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde studovala obor 
Hospodářská politika a správa, po zvolení do poslanecké sněmovny pře-
šla na kombinované studium Veřejné ekonomie a správy, které zakončila 
v r. 2003 titulem bakalář. V r. 2009 získala titul inženýr na Vysoké ško-
le finanční a správní. V letech 2002–2014 poslankyně Parlamentu čR za 
Moravskoslezský kraj, členka KSčM. V letech 2003–2004 byla pozorova-
telem v EP. Mezi její záliby patří kolečkové brusle, lyžování a divadlo. Je 
vdaná, jedno dítě.

(KSčM/GUE-NGL) - politička

v Bruselu:
European Parliament
Bât. Willy Brandt
07M015
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Tel.: +32 2 28 45 168

v ČR:
Slovanská 38
741 01 Nový Jičín

Tel.: +420 722 261 109

ve Štrasburku:
European parliament
Bât. Louise Weiss
T07065
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

Tel.: +33 3 88 1 75 168
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Poslanci EP zvolení v České republice

E-mail: petr.mach@ep.europa.eu
www.petrmach.cz

Politická skupina: Evropa Svobody a Přímé Demokracie (EFDD) - místo-
předseda frakce

MACH	Petr

Kontaktní údaje, kancelář:

Narozen 6. května 1975. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Pra-
ze. V letech 1999–2004 působil jako překladatel. Do r. 2008 pracoval jako 
výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku, současně byl poradcem 
prezidenta republiky a vyučoval na pražské VŠE. V r. 2009 založil Stranu 
svobodných občanů, jejímž byl zvolen předsedou. Od r. 2010 přednáší na 
soukromých vysokých školách ekonomii. V květnu 2014 byl zvolen poslan-
cem Evropského parlamentu.

(Svobodní/EFDD) - ekonom

v Bruselu:
European Parliament
Bât. Altiero Spinelli
03F253
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Tel.: +32 2 28 45 501

v ČR:
Opletalova 55-57
110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 602 106

ve Štrasburku:
European Parliament
Bât. Louise Weiss
T08061
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

Tel.: +33 3 88 1 75 501
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E-mail: mastalka@mastalka.cz; jiri.mastalka@ep.europa.eu
www.mastalka.cz

Politická skupina: Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice  
(GUE/NGL)
Parlamentní výbor: Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výbor pro 
právní záležitosti
Parlamentní delegace: Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU- 
-Rusko - místopředseda, Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest, 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-černá Hora, 
Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO - náhradník, Dele-
gace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko - náhradník

MAŠTÁLKA	Jiří

Kontaktní údaje, kancelář:

Narozen 3. ledna 1956 v Sušici. Studoval medicínu v le- 
tech 1975–1979 na Volgogradském lékařském institutu 
a v letech 1979–1981 na Kyjevském lékařském institu-
tu. Po úspěšném ukončení studia pracoval ve Fakultní 
nemocnici v Plzni na 1. interní klinice. V r. 1984 složil atestaci I. stupně z vnitř-
ního lékařství a v r. 1989 atestaci II. stupně z kardiologie. V letech 1981–1994 
byl spoluautorem řady odborných prací z oblasti neinvazivní kardiologie, 
zejména echokardiografie. V r. 1990 byl zvolen poslancem Federálního 
shromáždění čSFR. V r. 1994–1998 byl členem zastupitelství městské části 
Plzeň - město. Od r. 1996 byl poslancem PS PčR. Od r. 2003 byl pozorovate-
lem PS PčR pro EU a současně členem delegace PS PčR při Parlamentním 
shromáždění Rady Evropy. Od r. 2004 je poslancem Evropského parlamentu, 
kde působí již třetí volební období. Byl místopředsedou Výboru Rady Evropy 
pro zdravotnictví a sociální otázky. Je členem české lékařské komory a české 
kardiologické společnosti. Je ženatý, má dva syny. Hovoří anglicky a rusky.

(KSčM/GUE-NGL) - lékař, kardiolog

v Bruselu:
European Parliament
Bât. Willy Brandt
07M13
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Tel.: +32 2 28 45 905

v ČR:
Purkyňova 29
303 95 Plzeň

Tel:. +420 377 270 825

ve Štrasburku:
European Parliament
Bât. Louise Weiss
T05009
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

Tel.: +33 3 88 1 75 905
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Poslanci EP zvolení v České republice

E-mail: ludek.niedermayer@ep.europa.eu
www.niedermayer.cz

Politická skupina: Evropská lidová strana (EPP)
Parlamentní výbor: Hospodářský a měnový výbor - místopředseda, Vyšet-
řovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního 
postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, 
vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky, Vyšetřovací výbor 
pro měření emisí v automobilovém průmyslu - náhradník, Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku - náhradník
Parlamentní delegace: Delegace pro vztahy se Spojenými státy, Delegace 
pro vztahy s Korejským poloostrovem - náhradník

NIEDERMAYER	Luděk

Kontaktní údaje, kancelář:

Narozen 13. března 1966 v Brně.  V roce 1989 absolvoval obor teoretická 
kybernetika, matematická informatika a teorie systémů na Přírodovědec-
ké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova 
univerzita).  V r. 1991 nastoupil do centrální banky. V r. 1996 se stal členem 
Bankovní rady české národní banky. V r. 2000 byl jmenován viceguverné-
rem české národní banky, funkci znovu obhájil v r. 2002. Je ženatý, má tři 
děti.

(TOP 09 + STAN/EPP) - ekonom

v Bruselu:
European Parliament
Bât. Altiero Spinelli
06F349
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Tel.: +32 2 28 45 574

ve Štrasburku:
European Parliament
Bât. Louise Weiss
T09087
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

Tel.: +33 3 88 1 75 574

v ČR:
Malostranské
náměstí 266/5
118 00 Praha 1

Tel.: +420 255 790 814
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E-mail: pavel.poc@ep.europa.eu; kancelar@pavelpoc.cz
www.pavelpoc.cz

Politická skupina: Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D)
Parlamentní výbor: Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin - místopředseda, Rozpočtový výbor - náhradník, Vyšetřovací výbor 
pro měření emisí v automobilovém průmyslu - náhradník
Parlamentní delegace: Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU- 
-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turk-
menistánem a Mongolskem, Delegace pro vztahy s Japonskem - náhradník

POC	Pavel

Kontaktní údaje, kancelář:

Narozen 24. května 1964 v Havlíčkově Brodě. Absolvent 
oboru všeobecná biologie - etologie na Přírodovědecké 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnoval se hormonální 
regulaci chování hmyzu a v etologické laboratoři Fyzio-
logického ústavu čSAV i podvědomému vnímání u zvířat. V letech 1993–1998 
pracoval jako vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Marián-
ských Lázních. Zabýval se zde mimo jiné regulací invazních rostlin a zpraco-
val metodiku likvidace bolševníku velkolepého. V r. 1997 se stal členem čSSD, 
v období 1998–2002 působil jako místostarosta Mariánských Lázní. V r. 2003 
se stal společníkem firmy Zahradní a parková s r.o., kterou během sedmi let 
změnil na podnik s celorepublikovou působností. Svoji aktivní činnost ve firmě 
ukončil v r. 2009, kdy byl zvolen do Evropského parlamentu. Během prvního 
mandátu se věnoval prevenci rakoviny tlustého střeva ale také jaderné ener-
getice, nebezpečným pesticidům nebo ochraně biodiverzity či ochraně zvířat. 
Byl zpravodajem nařízení o prevenci a regulaci zavlékání, vysazování a šíření 
invazních nepůvodních druhů. Je místopředsedou Výboru pro životní prostře-
dí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Je ženatý, má dva syny a vnučku.

(čSSD/S&D) - biolog

v Bruselu:
European Parliament
Bât. Altiero Spinelli
10G305
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Tel.: +32 2 28 45 411

v ČR:
Ke Kostelu 4/5
353 01 Mariánské Lázně

Tel.: +420 606 615 019

ve Štrasburku:
European Parliament
Bât. Louise Weiss
T07059
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

Tel.: +33 3 88 1 75 411
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E-mail: miroslav.poche@ep.europa.eu
www.miroslavpoche.cz

Politická skupina: Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D)
Parlamentní výbor: Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, Výbor pro roz-
počtovou kontrolu - náhradník, Výbor pro zahraniční věci - náhradník
Parlamentní delegace: Delegace pro vztahy s čínskou lidovou republikou,
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest, Delegace ve Výboru pro 
parlamentní spolupráci EU-Ukrajina - náhradník

POCHE	Miroslav

Kontaktní údaje, kancelář:

Narozen 3. června 1978 v Chlumci nad Cidlinou. Vystudoval Provozně eko-
nomickou fakultu české zemědělské univerzity v Praze a Fakultu sociálních 
věd Univerzity Karlovy v Praze. Během studií se účastnil mise Organizace 
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě v Bosně a Hercegovině, posléze pra-
coval pro zvláštního zpravodaje Organizace spojených národů pro lidská 
práva v bývalé Jugoslávii. V r. 2002 byl zvolen do Zastupitelstva hlavního 
města Prahy. členem čSSD je od roku 1997. Dlouhodobě se věnuje zahra-
niční a evropské politice. Mezi jeho zájmy patří cyklistika, horská turistika 
a historie. V současné době vykonává funkci viceprezidenta pro sport čes-
kého svazu cyklistiky. Je ženatý a má dvě děti. Hovoří anglicky, slovinsky 
a francouzsky.

(čSSD/S&D) - politik

v Bruselu:
European Parliament
Bât. Altiero Spinelli
10G309
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Tel.: +32 2 28 45 328

ve Štrasburku:
European Parliament
Bât. Louise Weiss
T07061
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

Tel.: +33 3 88 1 75 328
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E-mail: stanislav.polcak@ep.europa.eu

Politická skupina: Evropská lidová strana (EPP)
Parlamentní výbor: Výbor pro regionální rozvoj, Výbor pro životní prostředí, 
veřejné zdraví a bezpečnost potravin - náhradník 
Parlamentní delegace: Delegace pro vztahy s čínskou lidovou republikou, 
Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky - náhradník, Delegace v Par-
lamentním shromáždění EU-Latinská Amerika - náhradník

POLČÁK	Stanislav

Kontaktní údaje, kancelář:

Narozen 21. února 1980 ve Slavičíně. V r. 2003 absolvoval Právnickou fakul-
tu Univerzity Karlovy, v r. 2004 zde získal doktorát práv v oboru veřejné 
právo. V r. 2007 složil advokátní zkoušky. V r. 2002 byl zvolen do zastupitel-
stva města Vysoké Pole, jehož se stal o čtyři roky později místostarostou. 
V letech 2004–20005 byl vedoucím poslanecké kanceláře poslance Evrop-
ského parlamentu, v letech 2005–2007 poradcem poslankyně Evropské-
ho parlamentu. V r. 2010 byl zvolen na kandidátce TOP 09 do Sněmovny, 
kde mimo jiné vykonával funkce předsedy Výboru pro veřejnou správu 
a regionální rozvoj, a později Ústavněprávního výboru PSP čR. V letech 
2009–2012 působil jako externí pedagog oboru základy práva a autorské 
právo na Univerzitě T. Bati ve Zlíně a Filmové škole Zlín v oblasti správního 
práva. Je otcem dvou dětí. Hovoří německy, anglicky.

(TOP 09 + STAN/EPP) - advokát

v Bruselu:
European Parliament
Bât. Altiero Spinelli
06F254
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Tel.: +32 2 28 45 485

v ČR:
V Rovinách 40
140 00 Praha 4

Tel.: +420 777 855 588

ve Štrasburku:
European Parliament
Bât. Louise Weiss
T09058
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

Tel.: +33 3 88 1 75 485
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E-mail: jiri.pospisil@ep.europa.eu

Politická skupina: Evropská lidová strana (EPP)
Parlamentní výbor: Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výbor pro 
ústavní záležitosti - náhradník
Parlamentní delegace: Delegace pro vztahy s Íránem, Delegace v Parlament-
ním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko - náhradník

POSPÍŠIL	Jiří

Kontaktní údaje, kancelář:

Narozen 24. listopadu 1975 v Chomutově. Po absolvování Právnické fa- 
kulty Západočeské univerzity v Plzni pracoval jako odborný asistent na 
Katedře správního práva Západočeské univerzity. V letech 1994–1998 byl 
členem ODA. V roce 1998 vstoupil do ODS. V letech 2000–2004 byl členem 
Zastupitelstva Plzeňského kraje. Od r. 2002 je členem Poslanecké sněmov-
ny PčR. V letech 2006–2009 působil jako ministr spravedlnosti. V období 
roků 2009–2010 vykonával funkci děkana Právnické fakulty ZčU, v r. 2010 
byl znovu jmenován ministrem spravedlnosti čR. Z funkce byl odvolán 
v červnu 2012. Krátce nato byl zvolen do čela kandidátky ODS v Plzeň-
ském kraji a stal se krajským zastupitelem. Po neúspěšné kandidatuře na 
místopředsedu ODS ze strany v lednu 2014 vystoupil. V květnu 2014 byl 
z druhého místa kandidátky TOP 09 zvolen do Evropského parlamentu. 
Je členem správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových – Musea Kampa. 
Je svobodný, bezdětný.

(TOP 09 + STAN/ EPP) - politik

v Bruselu:
European Parliament
Bât. Altiero Spinelli
06F258
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Tel.: +32 2 28 45 586

ve Štrasburku:
European Parliament
Bât. Louise Weiss
T09085
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

Tel.: +33 3 88 1 75 586
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E-mail: olga.sehnalova@ep.europa.eu
www.sehnalova.cz

Politická skupina: Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D)
Parlamentní výbor: Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Vyšetřova-
cí výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu , Výbor pro dopravu 
a cestovní ruch - náhradnice
Parlamentní delegace: Delegace pro vztahy s Izraelem - místopředsedkyně
Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jiho-
východní Asie (ASEAN) - náhradnice 

SEHNALOVÁ	Olga	

Kontaktní údaje, kancelář:

Narozena 25. října 1968 v Kroměříži. V r. 1987 zahájila 
studium na lékařské fakultě Masarykovy Univerzity 
v Brně, v letech 1991–1992 absolvovala stáž v USA na 
University of Utah v Salt Lake City, kde se zapojila do výzkumu v oblasti 
biomedicínského inženýrství. Po dokončení studia nastoupila jako lékařka 
na anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice v Kroměříži. V ro- 
ce 2005 získala titul Master of Business Administration na Brno Business 
School - Nottingham Trent University. Hovoří plynně anglicky, k její jazyko-
vé výbavě patří i francouzština a základní znalost ruštiny a němčiny. Od ro- 
ku 1998 byla opakovaně zvolena členkou Zastupitelstva města Kroměříže, 
do r. 2009 současně vykonávala funkci místostarostky. V r. 2008 byla zvole-
na do Zastupitelstva Zlínského kraje. Byla předsedkyní Národní sítě Zdra-
vých měst čR a členkou Rady vlády pro udržitelný rozvoj. V r. 2009 byla 
zvolena poslankyní Evropského parlamentu, kde působí již druhé volební 
období. Mezi její záliby patří obecně kultura, cestování a sport, zejména 
cyklistika, lyžování a tenis.

(čSSD/S&D) - lékařka

v Bruselu:
European Parliament
Bât. Altiero Spinelli
10G355
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Tel.: +32 2 28 45 417

v ČR:
Kancelář poslankyně EP 
Olgy Sehnalové
Hotel Octárna 
Tovačovského 318
767 01 Kroměříž

Tel. :+420 571 117 757

ve Štrasburku:
European Parliament
Bât. Louise Weiss
T07063
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

Tel.:  +33 3 88 1 75 417
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E-mail: pavel.svoboda@ep.europa.eu
www.pavelsvoboda.com

Politická skupina: Evropská lidová strana (EPP)
Parlamentní výbor: Výbor pro právní záležitosti - předseda, Konference 
předsedů výborů, Výbor pro dopravu a cestovní ruch - náhradník
Parlamentní delegace: Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a při- 
družení EU-černá Hora, Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění 
AKT-EU - náhradník

SVOBODA	Pavel	

Kontaktní údaje, kancelář:

Narozen 9. dubna 1962 v Praze. V r. 1984 absolvoval Právnickou fakultu 
UK, v r. 1985 zde získal titul JUDr. Po studiích pracoval nejprve jako práv-
ník Ochranného svazu autorského, poté jako vedoucí autorskoprávního 
oddělení vydavatelství Supraphon. V r. 1992 absolvoval postgraduální stu-
dium na Université Sciences Sociales ve francouzském Toulouse. V r. 1993 
byl přijat jako odborný asistent na katedru evropského práva PF UK, od 
r. 2001 je zde docentem. Od r. 1990 je členem KDU-čSL, v letech 2009–
2013 byl jejím místopředsedou. V letech 1996–1999 byl členem komise 
Ministerstva čR pro rekodifikaci autorského práva. V letech 2004–2006 byl 
náměstkem ministra zahraničí. Od r. 2007 zastával dva roky post stálého 
představitele čR u Rady Evropy. V r. 2009 byl ministrem bez portfeje a před- 
sedou legislativní rady vlády. Je svobodný, bezdětný. Hovoří anglicky, fran-
couzsky, německy a rusky, ovládá také polštinu a latinu. 

(KDU-čSL/EPP) - politik

v Bruselu:
European Parliament
Bât. Altiero Spinelli
06F365
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Tel.: +32 2 28 45 303

v ČR:
Palác Charitas
Karlovo náměstí 5
128 00 Praha 2

Tel.: +420 736 180 767

ve Štrasburku:
European Parliament
Bât. Louise Weiss
T12010
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

Tel.: +33 3 88 1 75 303
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E-mail: michaela.sojdrova@ep.europa.eu
www.sojdrova.cz

Politická skupina: Evropská lidová strana (EPP)
Parlamentní výbor: Výbor pro kulturu a vzdělávání, Výbor pro práva žen 
a rovnost pohlaví, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci - náhradnice, Pod-
výbor pro lidská práva - náhradnice
Parlamentní delegace: Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU- 
-Turecko, Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parla-
mentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského 
hospodářského prostoru - náhradnice

ŠOJDROVÁ	Michaela	

Kontaktní údaje, kancelář:

Narozena 28. října 1963 ve Zlíně. V r. 1987 absolvovala 
Zahradnickou fakultu VŠZ v Brně, obor sadovnictví - kra-
jinářství. V r. 1992 ukončila studium francouzštiny všeo-
becnou státní jazykovou zkouškou na Jazykové škole ve 
Zlíně a začala učit francouzštinu. V letech 1996–2010 byla čtyřikrát zvolena 
do Poslanecké sněmovny PčR, kde působila po celou dobu jako členka a mís-
topředsedkyně výboru pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Zastáva-
la řadu dalších funkcí, 8 let byla předsedkyní skupiny přátel čR - Francie, od 
r. 2006 zastupovala čR v Parlamentním shromáždění Rady Evropy, byla před-
sedkyní poslaneckého klubu KDU-čSL. V r. 2009 obdržela francouzské státní 
vyznamenání - Řád za zásluhy, za přínos v rozvoji česko-francouzských vztahů. 
Od r. 2010 pracovala na ústředí české školní inspekce jako koordinátorka akti-
vit projektu ESF (EU) a jako zástupkyně Ministerstva školství v Řídící radě Cen-
tra pro výzkum a inovace ve vzdělávání OECD. Dlouhodobě působí v čestných 
funkcích dozorčích orgánů vysokých škol. Je vdaná a má dva dospělé syny. 
Ráda hraje tenis, lyžuje a pracuje na zahradě. Zajímá se o umění, je členkou 
klubu UNESCO, Sdružení pro Evropu, podporuje skauting a orelské hnutí.

(KDU-čSL/EPP) - politička

v Bruselu:
European Parliament
Bât. Altiero Spinelli
06F343
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Tel.: +32 2 28 45 565

v ČR:
Karlovo náměstí 5
Palác Charitas
120 00 Praha 2

Tel.: +420 604 223 582

ve Štrasburku:
European Parliament
Bât. Louise Weiss
T09052
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

Tel.: +33 3 88 1 75 565
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Poslanci EP zvolení v České republice

E-mail: jaromir.stetina@ep.europa.eu
www.jaromirstetina.cz

Politická skupina: Evropská lidová strana (EPP)
Parlamentní výbor: Podvýbor pro bezpečnost a obranu - místopředseda, 
Výbor pro zahraniční věci, Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitř-
ní věci  - náhradník
Parlamentní delegace: Delegace ve Výborech pro parlamentní spoluprá- 
ci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie, Delegace v Parlamentním shro- 
máždění Euronest, Delegace pro vztahy s Běloruskem - náhradník

ŠTĚTINA	Jaromír

Kontaktní údaje, kancelář:

Narozen 6. dubna 1943 v Praze. V letech 1961–1967 vystudo-
val Vysokou školu ekonomickou v Praze. V r. 1968 nastoupil 
jako elév v deníku Mladá Fronta. V r. 1969 nastoupil po pro-
puštění z práce jako pomocný dělník v národním podniku 
Geologický průzkum, pozdější Geoindustria v Holešovicích. Tam pracoval dvacet let, 
z toho osm let jako horník na severočeské uhelné šachtě. V letech 1970–1978 vystu-
doval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor geologie. V letech 
1970–1999 uspořádal přibližně dvacet pět přírodovědných a sportovních výprav na 
Sibiř a do asijských zemí. V letech 1987 až 1989 pořádal série politických přednášek, 
několikrát byl zadržen orgány STB, poprvé v r. 1977 v souvislosti s činností v Kon-
spirativní překladatelské skupině Praha (KPSP). V r. 1989 se stal spoluzakladatelem 
Syndikátu novinářů a nastoupil jako novinář do Lidových novin, v letech 1993–1994 
byl jejich šéfredaktorem. V r. 1994 založil soukromou novinářskou agenturu Epicen-
trum, v letech 1994–2004 byl jejím šéfredaktorem, jako reportér se specializoval na 
válečné konflikty v Evropě, Asii a Africe. Je spoluzakladatelem humanitární společ-
nosti člověk v tísni a členem její správní rady. V r. 2004 a v r. 2010 byl zvolen do Sená-
tu PčR. V roce 2014 byl zvolen členem Evropského parlamentu. Je autorem několika 
stovek různých statí, deseti knih, mnoha desítek dokumentárních filmů a velkého 
množství rozhlasových a televizních pořadů. Je nositelem mnoha vyznamenání.

(TOP 09 + STAN/EPP) - novinář

v Bruselu:
European Parliament
Bât. Altiero Spinelli
06F265
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Tel.: +32 2 28 45 492

v ČR:
Malostranské
náměstí 266/5
118 00 Praha 1

Tel.: +420 255 790 813

ve Štrasburku:
European Parliament
Bât. Louise Weiss
T09056
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Tel.: +33 3 88 1 75 492
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Poslanci EP zvolení v České republice

E-mail: pavel.telicka@ep.europa.eu
www.telicka.eu

Politická skupina: Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) - místo-
předseda frakce
Předsednictvo EP: místopředseda
Parlamentní výbor: Výbor pro dopravu a cestovní ruch, Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku - náhradník
Parlamentní delegace: Delegace pro vztahy s Izraelem, Delegace v Parla-
mentním shromáždění Unie pro Středomoří, Delegace pro vztahy s Bělorus-
kem - náhradník, Delegace pro vztahy se Spojenými státy - náhradník, Delega-
ce ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU  - náhradník, Delegace 
v Parlamentním shromáždění Euronest - náhradník

TELIČKA	Pavel

Kontaktní údaje, kancelář:

Narozen 24. srpna 1965 ve Washingtonu. V r. 1986 
absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, 
v témže roce nastoupil na Ministerstvo zahraničních věcí jako pracovník 
mezinárodně právního odboru. V letech 1991–1995 pracoval na Stálé misi 
čR při Evropském společenství, kterou v r. 1993 také prozatímně vedl. 
V letech 1998–1999 zastával funkci náměstka a do roku 2002 prvního 
náměstka ministra zahraničí a státního tajemníka pro evropské záležitosti, 
vedl vyjednávací tým přístupových jednání s Evropskou unií. Od r. 2003 
působil jako velvyslanec čR a vedoucí Stálé mise čR při EU. V r. 2004 byl 
jmenován eurokomisařem, téhož roku ale musel oproti původní nomi-
naci na další funkční období funkci uvolnit ve prospěch Vladimíra Špidly. 
Následně diplomacii opustil a spoluzaložil poradenskou společnost BXL 
Consulting s. r. o. Je ženatý a má dvě děti.

(ANO 2011/ALDE) - politik a podnikatel

v Bruselu:
European Parliament
Bât. Altiero Spinelli
09G354
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Tel.: +32 2 28 45 787

v ČR:
Týn 2
110 00 Praha 1

ve Štrasburku:
European Parliament
Bât. Winston Churchill
M02070
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

Tel.: +33 3 88 1 75 787
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Poslanci EP zvolení v České republice

E-mail: evzen.tosenovsky@ep.europa.eu
www.tosenovsky.cz

Politická skupina: Skupina Evropských konzervativců a reformistů (ECR)
Parlamentní výbor: Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, Výbor pro 
dopravu a cestovní ruch - náhradník, Vyšetřovací výbor pro měření emisí 
v automobilovém průmyslu - náhradník
Parlamentní delegace: Delegace pro vztahy s čínskou lidovou republikou, 
Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem a Smíšený parlamentní výbor 
EU-Island a Evropský hospodářský prostor - náhradník

TOŠENOVSKÝ	Evžen

Kontaktní údaje, kancelář:

Narozen 26. února 1956 v Ostravě. Vystudoval Ekono-
mickou fakultu VŠB, obor systémové inženýrství. Jako 
matematik - analytik pracoval v letech 1975–1991 ve 
Vítkovicích (později a.s.) a v letech 1991–1993 ve fir-
mě PIKE Electronic. Do politiky vstoupil v r. 1990, kdy byl zvolen zastupitelem 
města Ostrava za OF.  V letech 1993–2000 byl primátorem města Ostravy,  
v letech 2000–2008 hejtmanem Moravskoslezského kraje. V těchto funk-
cích byl současně předsedou Kolegia primátorů čR (1994–2001), Svazu 
měst a obcí čR (1999–2000), Asociace krajů čR (2001–2008) a členem Výbo-
ru regionů (2002–2008). Působil v dozorčích radách či představenstvech 
několika velkých firem z oblasti průmyslu a bankovnictví, v současné době 
předsedá správním radám VŠB-TU a národního superpočítačového centra 
IT4Innovations. V r. 2009 byl zvolen poslancem Evropského parlamentu, 
kde působí již druhé volební období. Od ledna 2014 je místopředsedou 
ODS. Hovoří anglicky, německy a polsky. Je nositelem několika vyzname-
nání, jako je francouzský Řád rytíře čestné legie, Důstojnický kříž Řádu 
za zásluhy o Polskou republiku či čestné vyznamenání za zásluhy o Ra- 
kouskou republiku. Je ženatý, má dvě děti.

(ODS/ECR) - politik

v Bruselu:
European Parliament
Bât. Willy Brandt
05M099
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Tel.: +32 2 28 47 717

v ČR:
Sokolská třída 8
702 00 Ostrava

Tel.: +420 736 505 606

ve Štrasburku:
European Parliament
Bât. Louise Weiss
T13043
1, av. du Président
Robert Schuman
F-67070 Strasbourg Cedex

Tel.: +33 3 88 1 75 717
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Poslanci EP zvolení v České republice

E-mail: jan.zahradil@ep.europa.eu; jan@zahradil.eu
www.zahradil.eu

Politická skupina: Evropská konzervativní a reformní skupina (ECR) - člen 
předsednictva
Parlamentní výbor: Výbor pro mezinárodní obchod - místopředseda, Výbor 
pro rozvoj - náhradník
Parlamentní delegace: Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru 
EU-Turecko, Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU - 
náhradník

ZAHRADIL	Jan

Kontaktní údaje, kancelář:

Narozen 30. března 1963 v Praze. Vystudoval pražskou 
VŠCHT, specializaci na vodní a přírodní technologie. Po r. 
1989 byl zvolen poslancem Federálního shromáždění za 
OF a později za ODS. Působil jako poradce premiéra pro 
zahraniční záležitosti a vedl oddělení pro evropskou integraci na Úřadu vlády. 
V r. 1998 se stal poslancem a až do r. 2006 působil také jako stínový ministr 
ODS pro zahraniční věci. Zastupoval čR v Konventu o budoucnosti Evropské 
unie. Po zvolení do Evropského parlamentu v r. 2004 pracoval ve výborech 
pro rozvojovou politiku a občanskou svobodu, spravedlnost a vnitřní věci. 
V r. 2009 byl jako lídr kandidátky ODS úspěšné znovuzvolen. Byl spoluzakla-
datelem nové eurorealistické frakce ECR, která se po volbách v r. 2014 stala 
třetí největší v Evropském parlamentu. V březnu 2011 byl zvolen předsedou 
skupiny ECR a stal se tak prvním čechem, který dosáhl na vedení frakce. Byl 
členem ve výborech pro mezinárodní obchod, rozvoj a lidská práva. V sou-
časném volebním období pokračuje Jan Zahradil ve výboru pro mezinárod-
ní obchod jako jeho místopředseda. Je také členem výboru pro rozvoj. Mezi 
jeho další politické aktivity patří dlouhodobá práce v parlamentní delegaci 
EU-Turecko a angažuje se i v podpoře exilové Íránské opozice.

(ODS/ECR) - politik

v Bruselu:
European Parliament
Bât. Willy Brandt
05M097
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Tel.: +32 2 28 45 666

v ČR:
Truhlářská 9
110 00 Praha 1

Tel.:  +420 234 707 111

ve Štrasburku:
European Parliament
Bât. Louise Weiss
T13045
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

Tel.: +33 3 88 1 75 666
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Poslanci EP zvolení v České republice

E-mail: tomas.zdechovsky@ep.europa.eu
www.zdechovsky.eu

Politická skupina: Evropská lidová strana (EPP)
Parlamentní výbor: Výbor pro rozpočtovou kontrolu, Výbor pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Rozpočtový výbor  - náhradník
Parlamentní delegace: Delegace pro vztahy s čínskou lidovou republikou,
Delegace pro vztahy s Japonskem - náhradník

ZDECHOVSKÝ	Tomáš

Kontaktní údaje, kancelář:

Narozen 2. listopadu 1979 v Havlíčkově Brodě. V r. 2003 
absolvoval bakalářský obor politická komunikace na 
Papežské salesiánské univerzitě v Římě, r. 2004 magis-
terské obory pastoračně sociální asistent a pedagog volného času na Teolo-
gické fakultě Jihočeské univerzity v českých Budějovicích a v r. 2008 magis-
terský obor mediální studia a žurnalistika na Masarykově univerzitě v Brně. 
Od r. 2006 je členem KDU-čSL, v letech 2007–2008 působil jako její krajský 
manažer Pardubického kraje. Dlouhodobě se ve straně věnuje marketingu 
a je autorem více než sto padesáti politických kampaní politiků z celé střední 
Evropy. Od r. 2006 pravidelně přednáší na univerzitách krizovou komunikaci, 
krizový management a krizovou komunikaci v politice. Působil jako šéfre-
daktor Magazínu na serveru ChristNet.cz a později se stal ředitelem portálu. 
Zastával funkci ředitele v komunikační a PR společnosti Commservis s.r.o. 
a rakouské vzdělávací společnosti WIFI Czech Republic. Od r. 2007 se zabývá 
neurotréninkem ve společnosti Brain2win. Je autorem tří básnických sbírek 
a prózy, zajímá se o historii, navrhl řadu vlajek a znaků pro města a obce. Je 
ženatý, má tři děti.

(KDU-čSL/EPP) - podnikatel

v Bruselu:
European Parliament
Bât. Altiero Spinelli
06F361
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Tel.: +32 2 28 45 780

v ČR:
Havlíčkovo
náměstí 1963
580 01 Havlíčkův Brod 

Tel.: +420 774 888 300

ve Štrasburku:
European Parliament
Bât. Louise Weiss
T09050
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

Tel.: +33 3 88 1 75 780
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Předsednictvo	EP	ve	druhé	polovině	volebního	období	(2017–2019)

Předsednictvo EP

Předsednictvo je řídícím orgánem, který je odpovědný za rozpočet Par-
lamentu a za administrativní, personální a organizační záležitosti. Tvoří 
ho předseda a čtrnáct místopředsedů a dále pět kvestorů, kteří mají při 
zasedání poradní hlas. 

Předseda řídí veškerou činnost Parlamentu a jeho orgánů. Předsedá 
plenárním zasedáním, schůzím předsednictva a Konferenci předsedů. 
Zastupuje Parlament navenek, především v mezinárodních vztazích. 
Kvestoři jsou pověřeni administrativními záležitostmi, které se týkají 
přímo poslanců. 

Předsednictvo EP je voleno vždy na dva a půl roku. 

Předsednictvo	EP	2017–2019

TAJANI,	Antonio	

CZARNECKI,	Ryszard
GÁLL-PELCZ,	Ildikó
GEBHARDT,	Evelyne	
GUILLAUME,	Sylvie
LAMBSDORFF,	Alexander	Graf
LIBERADZKI,	Bogusław
LUNACEK,	Ulrike
McGUINNESS,	Mairead
PAPADIMOULIS,	Dimitrios
PAŞCU,	Ioan	Mircea
SASSOLI,	David-Maria
TELIČKA,	Pavel
VALCÁRCEL	SISO,	Ramón	Luis
WIELAND,	Rainer

	 	
BEARDER,	Catherine
KARSKI,	Karol
KOVATCHEV,	Andrey
MAŇKA,	Vladimír
MORIN-CHARTIER,	Elisabeth

Předseda

Místopředsedové

Kvestoři

IT EPP

PL ECR
HU EPP
DE S&D
FR S&D
DE ALDE
PL S&D
AT Greens/EFA
IE EPP
EL GUE/NGL
RO S&D
IT S&D
CZ ALDE
ES EPP
DE EPP

 
UK ALDE
PL ECR
BG EPP
SK S&D
FR EPP
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Parlamentní výbory

Ve stálých výborech Parlamentu probíhají přípravné práce na plenár-
ní zasedání Parlamentu. Každý výbor volí svého předsedu, tři až čtyři 
místopředsedy a má svůj sekretariát. Výbory vypracovávají a přijímají 
zprávy o legislativních návrzích a zprávy z vlastního podnětu. 

Parlament může vedle stálých výborů zřizovat také dočasné výbory a vy- 
šetřovací výbory. Povinnosti dočasných výborů a vyšetřovacích výborů 
se vymezují při jejich zřízení; nemají oprávnění předkládat stanoviska 
jiným výborům. 

Parlamentní	výbory

Kompletní přehled výborů se všemi členy je k dispozici na
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/home.do?language=CS 

Stálé	výbory

Vyšetřovací	výbory

73 členů
30 členů
30 členů
28 členů
41 členů
40 členů
30 členů
61 členů
55 členů
69 členů
67 členů
40 členů
49 členů
43 členů
46 členů
27 členů
31 členů
25 členů
60 členů
25 členů
36 členů
36 členů

45 členů
65 členů

Zahraniční věci
DROI - Lidská práva
SEDE - Bezpečnost a obrana
Rozvoj
Mezinárodní obchod
Rozpočet
Rozpočtová kontrola
Hospodářství a měna
Zaměstnanost a sociální věci
Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Průmysl, výzkum a energetika
Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů
Doprava a cestovní ruch
Regionální rozvoj
Zemědělství a rozvoj venkova
Rybolov
Kultura a vzdělávání
Právní záležitosti
Občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Ústavní záležitosti
Práva žen a rovnost pohlaví
Petice

Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu
Praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky

AFET

DEVE
INTA
BUDG
CONT
ECON
EMPL
ENVI
ITRE
IMCO
TRAN
REGI
AGRI
PECH
CULT
JURI
LIBE
AFCO
FEMM
PETI

EMIS
PANA
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Parlamentní výbory

Každý výbor se skládá z řádných členů a náhradníků. Náhradníci jsou 
oprávněni účastnit se schůzí výborů, vystupovat na nich a v případě neú-
časti řádného člena i hlasovat. Pro usnadnění organizace práce výboru 
jmenují politické skupiny svého koordinátora. 

Pokud	jde	o	21	českých	poslanců,	jsou	předsedy,	místopředsedy,	plno-	
právnými	členy	nebo	náhradníky	následujících	výborů:

Čeští	europoslanci	ve	výborech	EP

STÁLÉ VÝBORY

Výbor pro zahraniční věci
Řádní členové: Jaromír ŠTĚTINA (EPP)
Náhradníci: Jaromír KOHLÍčEK (GUE/NGL), Miroslav POCHE (S&D)

Podvýbor pro lidská práva
Náhradnice: Michaela ŠOJDROVÁ (EPP) 

Podvýbor pro bezpečnost a obranu 
Místopředseda: Jaromír ŠTĚTINA (EPP)

Výbor pro rozvoj 
Náhradník: Jan ZAHRADIL (ECR) 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Místopředseda: Jan ZAHRADIL (ECR)
Náhradnice: Dita CHARANZOVÁ (ALDE)

Rozpočtový výbor 
Náhradníci: Pavel POC (S&D), Tomáš ZDECHOVSKÝ (EPP)

Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
Místopředsedkyně: Martina DLABAJOVÁ (ALDE)
Řádný člen: Tomáš ZDECHOVSKÝ (EPP)
Náhradník: Miroslav POCHE (S&D)

Hospodářský a měnový výbor
Místopředseda: Luděk NIEDERMAYER (EPP)
Řádný člen: Petr JEŽEK (ALDE)
Náhradník: Jan KELLER (S&D)
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Parlamentní výbory

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Řádní členové: Martina DLABAJOVÁ (ALDE), Jan KELLER (S&D)
Náhradnice: Michaela ŠOJDROVÁ (EPP)

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Místopředseda: Pavel POC (S&D)
Řádná členka: Kateřina KONEčNÁ (GUE/NGL) 
Náhradník: Stanislav POLčÁK (EPP)

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Místopředseda: Jaromír KOHLÍčEK (GUE/NGL)
Řádní členové: Miroslav POCHE (S&D), Evžen TOŠENOVSKÝ (ECR)
Náhradníci: Luděk NIEDERMAYER (EPP), Pavel TELIčKA (ALDE)

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Místopředsedkyně: Dita CHARANZOVÁ (ALDE)
Řádní členové: Jiří MAŠTÁLKA (GUE/NGL), Jiří POSPÍŠIL (EPP),

Olga SEHNALOVÁ (S&D) 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Řádný člen: Pavel TELIčKA (ALDE)
Náhradníci: Martina DLABAJOVÁ (ALDE),

Kateřina KONEčNÁ (GUE/NGL), Olga SEHNALOVÁ (S&D),
Pavel SVOBODA (EPP), Evžen TOŠENOVSKÝ (ECR)

Výbor pro regionální rozvoj 
Řádný člen: Stanislav POLčÁK (EPP)

Výbor pro kulturu a vzdělávání 
Řádná členka: Michaela ŠOJDROVÁ (EPP)

Výbor pro právní záležitosti 
Předseda: Pavel SVOBODA (EPP)
Řádný člen: Jiří MAŠTÁLKA (GUE/NGL)

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Řádný člen: Tomáš ZDECHOVSKÝ (EPP)
Náhradníci: Petr JEŽEK (ALDE), Jaromír ŠTĚTINA (EPP)

Výbor pro ústavní záležitosti 
Náhradník: Jiří POSPÍŠIL (EPP)
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Parlamentní výbory

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Řádná členka: Michaela ŠOJDROVÁ (EPP)

Konference předsedů výborů
Řádný člen: Pavel SVOBODA (EPP)

VYŠETŘOVACÍ VÝBORY

Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu 
Místopředsedkyně: Kateřina KONEčNÁ (GUE/NGL)
Řádní členové: Dita CHARANZOVÁ (ALDE), Luděk NIEDERMAYER (EPP),

Pavel POC (S&D), Olga SEHNALOVÁ (S&D)
Náhradník: Evžen TOŠENOVSKÝ (ECR)

Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení
a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních
předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se
daňovým povinnostem a daňovými úniky
Řádní členové: Petr JEŽEK (ALDE), Luděk NIEDERMAYER (EPP)
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Zastoupení v delegacích EP

Delegace Evropského parlamentu udržují styky s parlamenty zemí, které 
nejsou členy Evropské unie. Hrají důležitou roli při na zvyšování vlivu 
Evropy v zahraničí. V Parlamentu působí 44 delegací. 

Parlament má také pět mnohostranných shromáždění, ve kterých se 
scházejí poslanci Evropského parlamentu s poslanci parlamentů afric-
kých, karibských a tichomořských států, EU a zemí z oblasti Středomoří, 
z Latinské Ameriky, východních sousedů EU a zemí NATO.

Předsedové delegací koordinují práce delegací v rámci Konference před-
sedů delegací. 

Pokud	jde	o	české	poslance	EP,	jsou	členy	následujících	delegací:

Čeští	europoslanci	v	delegacích	EP

EU-Turecko
členové: Michaela ŠOJDROVÁ (EPP), Jan ZAHRADIL (ECR)

Švýcarsko, Island, Norsko
a Evropský hospodářský prostor (EHP)
Náhradníci: Michaela ŠOJDROVÁ (EPP), Evžen TOŠENOVSKÝ (ECR)

EU-Černá Hora
členové: Jiří MAŠTÁLKA (GUE/NGL), Pavel SVOBODA (EPP)

EU - Srbsko
Náhradník: Jiří POSPÍŠIL (EPP)

Rusko
člen: Jiří MAŠTÁLKA (GUE/NGL),

Ukrajina
člen: Jaromír KOHLÍčEK (GUE/NGL) 
Náhradník: Miroslav POCHE (S&D)

Moldavsko
Náhradníci: Jan KELLER (S&D), Jiří MAŠTÁLKA (GUE/NGL)

Bělorusko
Náhradníci: Jaromír ŠTĚTINA (EPP), Pavel TELIčKA (ALDE)
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Zastoupení v delegacích EP

Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie
členové: Kateřina KONEčNÁ (GUE/NGL), Jaromír ŠTĚTINA (EPP) 
Náhradnice: Martina DLABAJOVÁ (ALDE)

Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Tádžikistán,
Turkmenistán a Mongolsko
člen: Pavel POC (S&D)
Náhradník: Jaromír KOHLÍčEK (GUE/NGL)

Izrael
Místopředsedkyně: Olga SEHNALOVÁ (S&D)
člen: Pavel TELIčKA (ALDE)

Írán
člen: Jiří POSPÍŠIL (EPP)

Střední Amerika
Náhradník: Stanislav POLčÁK (EPP)

Mercosur
členka: Dita CHARANZOVÁ (ALDE)

Japonsko
Předseda: Petr JEŽEK (ALDE)
Náhradníci: Pavel POC (S&D), Tomáš ZDECHOVSKÝ (EPP)

Čínská lidová republika
členové: Miroslav POCHE (S&D), Stanislav POLčÁK (EPP),

Evžen TOŠENOVSKÝ (ECR), Tomáš ZDECHOVSKÝ (EPP)
Náhradnice: Kateřina KONEčNÁ (GUE/NGL)

NATO
Náhradník: Jiří MAŠTÁLKA (GUE/NGL)

Unie pro Středomoří
člen: Pavel TELIčKA (ALDE)

EU-Latinská Amerika
členka: Dita CHARANZOVÁ (ALDE)
Náhradník: Stanislav POLčÁK (EPP)
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Zastoupení v delegacích EP

AKT-EU
Náhradníci: Petr JEŽEK (ALDE), Pavel SVOBODA (EPP),

Pavel TELIčKA (ALDE), Jan ZAHRADIL (ECR)

Jihovýchodní Asie a ASEAN
Náhradnice: Olga SEHNALOVÁ (S&D)

Cariforum-EU
členka: Dita CHARANZOVÁ (ALDE)

Euronest
členové: Jan KELLER (S&D), Jaromír KOHLÍčEK (GUE/NGL),

Jiří MAŠTÁLKA (GUE/NGL), Miroslav POCHE (S&D),
Jaromír ŠTĚTINA (EPP)

Náhradníci: Martina DLABAJOVÁ (ALDE), Pavel TELIčKA (ALDE)

Jihoafrická republika
členka: Martina DLABAJOVÁ (ALDE)

Kanada
člen: Jan KELLER (S&D)

Jižní Asie
Náhradnice: Kateřina KONEčNÁ (GUE/NGL)

EU - USA
člen: Luděk NIEDERMAYER (EPP)
Náhradník: Pavel TELIčKA (ALDE)

Korejský poloostrov
Náhradník: Luděk NIEDERMAYER (EPP)

Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko
členka: Dita CHARANZOVÁ (ALDE)

Konference předsedů delegací
člen: Petr JEŽEK (ALDE) 
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Evropský	veřejný	ochránce	práv

http://www.ombudsman.europa.eu/ 

Evropský	parlament	
jako	hlas	občanů	EU

Kontaktní údaje, kancelář:

Evropským ochráncem práv (ombudsmanem) je v současné době Emily 
O’Reilly z Irska. Byla zvolena Evropským parlamentem a funkci vykonává 
od roku 2013. Parlament zvolil prvního evropského ombudsmana v roce 
1995. Evropský ochránce práv šetří stížnosti týkající se „nedobré správy“ 
(maladministration) institucí a orgánů Evropské unie. Mezi tyto instituce 
patří například Evropská komise, Rada Evropské unie a Evropský parla-
ment. Ombudsman obvykle provádí šetření na základě stížností, ale může 
ho zahájit i z vlastní iniciativy. Stížnost k ombudsmanovi může podat kte-
rýkoli občan Unie nebo fyzická či právnická osoba, která má bydliště nebo 
sídlo v některém členském státu EU, a to poštou, faxem nebo elektronic-
kou poštou. Na webových stránkách evropského ochránce práv je možno 
vyhledat podrobné a aktuální informace o jeho činnosti, zároveň je zde 
k dispozici brožura ve všech úředních jazycích Unie, včetně formuláře 
stížnosti.

Evropský veřejný ochránce práv
(ombudsman)

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex
France 

Tel.:  +33 3 88 17 23 13
Fax:  +33 3 88 17 90 62



Použité zkratky

AKT  Afrika, Karibik, Tichomoří
EHP  Evropský hospodářský prostor
EP  Evropský parlament
EU  Evropská unie
OLAF  Evropský úřad pro boj proti podvodům

Seznam	použitých	zkratek

Politické	strany	v	rámci	ČR

ANO 2011
ČSSD  Česká strana sociálně demokratická
KDU-ČSL  Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
KSČM  Komunistická strana Čech a Moravy
ODS  Občanská demokratická strana
Svobodní  Strana svobodných občanů
TOP 09 + STAN Koalice TOP 09 + Starostové a nezávislí

Politické	frakce	a	nezařazení	v	rámci	EP

ALDE  Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe / Aliance
  liberálů a demokratů pro Evropu
EPP  Group of the European People´s Party (Christian Democrats) /
  / Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
ECR  European Conservatives and Reformists / Evropská konzervativní
  a reformní skupina 
EFDD  Europe of freedom and direct democracy Group / Skupina „Evropa
  Svobody a Přímé Demokracie“
ENF  Europe of Nations and Freedom Group / Skupina Evropa národů
  a svobody
Greens/EFA  The Greens/European Free Alliance / Zelení/Evropská svobodná
  aliance   
GUE/NGL  European United Left/Nordic Green Left / Evropská sjednocená levice
  a Severská zelená levice
S&D  Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats
  in the European Parliament / Skupina progresivní aliance socialistů
  a demokratů v Evropském parlamentu
NA  Non-attached Members / Nezařazení poslanci
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AT  Rakousko
BE  Belgie
BG  Bulharsko
CY  Kypr
CZ  Česká republika
DE  Německo
DK  Dánsko
EE  Estonsko
EL  Řecko
ES  Španělsko
FI  Finsko
FR  Francie
HR  Chorvatsko
HU  Maďarsko
IE  Irsko
IT  Itálie
LT  Lotyšsko
LU  Lucembursko
LV  Litva
MT  Malta
NL  Nizozemí
PL  Polsko
PT  Portugalsko
RO  Rumunsko
SE  Švédsko
SI  Slovinsko
SK  Slovensko
UK  Velká Británie

Použité zkratky

- �1 -

28	členských	států	EU



Vaše poznámky


