
MINISTŘI ZA ČSSD:  

PŘEDSEDA VLÁDY: MGR. BOHUSLAV SOBOTKA  

 předseda ČSSD, poslanec Parlamentu ČR 

 
Věk: 42 

Rodinný stav:  

ženatý, 2 děti 

Nejvyšší dosažené vzdělání:  

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1995) 

Poslední zaměstnání:  

poslanec Parlamentu ČR 

Profesní zkušenosti:   

předseda Poslaneckého klubu ČSSD, ministr financí, předseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny, statutární místopředseda ČSSD 

Stranické funkce: 

Člen ČSSD od prosince 1989 se podílel na obnovení činnosti ČSSD v Brně a na okrese Vyškov. Spoluzakládající člen Mladých sociálních demokratů 

(1990).  

Předseda poslaneckého klubu ČSSD (5/2001-7/2002, 1/2009-12/2011), předseda Jihomoravské krajské organizace ČSSD (2001-2002), člen 

Předsednictva ČSSD (od 2003), statutární místopředseda ČSSD (2005 - 2011), předseda ČSSD (od 3/2011). 

Jazyk:  

angličtina 

Zájmy a záliby:  

historie, literatura sci-fi, cestování, film a rodina 

Další zajímavosti:  

podílel se od prosince 1989 na obnovení činnosti ČSSD v Brně a na okrese Vyškov 
 

MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ: PHDR. LUBOMÍR ZAORÁLEK 

 místopředseda ČSSD, člen Poslanecké sněmovny 

 
Věk: 57 

Rodinný stav:  

rozvedený, 3 děti 

Nejvyšší dosažené vzdělání:  

FF Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor filozofie a ekonomie (1982) 

Poslední zaměstnání:  

poslanec Parlamentu ČR 

Profesní zkušenosti:  

místopředseda Poslaneckého klubu ČSSD, předseda zahraničního výboru PS PČR, předseda a poté místopředseda Poslanecké sněmovny, 

místopředseda ČSSD. 

Stranické funkce: 

V listopadu 1989 byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra v Ostravě. V lednu 1990 byl kooptován do Federálního shromáždění za OF. 

Na podzim 1990 byl zvolen do městského zastupitelstva v Ostravě a stal se členem Rady za OF. 

V r. 1994 se stal se členem ČSSD. V následujících volbách do městského zastupitelstva se opět stal členem rady města a předsedou kulturní komise. 

V červnu 1996 zvolen do parlamentu jako poslanec za ČSSD. Zastával funkci vedoucího parlamentní delegace ČR pro Středoevropskou iniciativu. 

Po jeho opětovném zvolení poslancem v r. 1998 byl zvolen předsedou zahraničního výboru Poslanecké sněmovny a místopředsedou klubu ČSSD. 



V současnosti je předsedou Krajského výkonného výboru ČSSD Moravskoslezský kraj a místopředsedou Poslanecké sněmovny PČR. 

Předseda MDA. 

Jazyk:  

angličtina, němčina, ruština 

Zájmy a záliby:  

jazyky a literatura 

Další zajímavosti:  

v listopadu 1989 byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra v Ostravě 
 

MINISTR VNITRA: MILAN CHOVANEC 

 místopředseda ČSSD, člen Poslaneckého klubu, hejtman Plzeňského kraje 

 
Věk: 43 

Rodinný stav:  

ženatý, 2 děti 

Nejvyšší dosažené vzdělání:  

Střední ekonomická škola v Plzni, Západočeská univerzita v Plzni 

Poslední zaměstnání:  

předseda Kontrolního výboru Magistrátu Města Plzně 

Stranické funkce: 

V letech 2002 – 2010 člen Zastupitelstva města Plzně. Od roku 2008 člen Zastupitelstva Plzeňského kraje. 

Členství v ČSSD od roku 1997. Od roku 2011 předseda KVV ČSSD v Plzeňském kraji. Od roku 2013 místopředseda strany. Člen stínové vlády - ministr 

dopravy. 

Zájmy a záliby:  

rybolov, politika, historie 

Další zajímavosti:  

Milan Chovanec je hejtmanem Plzeňského kraje od podzimu 2010, po zvolení hejtmanky Milady Emmerové do Poslanecké sněmovny ČR. Členem 

sociální demokracie se stal v roce 1997. Před nástupem do funkce hejtmana pracoval jako první náměstek hejtmanky Plzeňského kraje. Od roku 2002 

do roku 2010 působil jako člen rady města Plzně a od roku 2006 také jako předseda kontrolního výboru města Plzně. Dříve pracoval v Čs. bance a po 

revoluci podnikal v oblasti maloobchodu/velkoobchodu a služeb. 
 

MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ: MUDR. SVATOPLUK NĚMEČEK, MBA  

 stínový ministr zdravotnictví 

 
Věk: 41 

Rodinný stav:  

ženatý 

Nejvyšší dosažené vzdělání:  

2003-2005 - studium managementu – programu MBA se zaměřením na zdravotnictví (BIBS Brno, The Nottingham Trent University); 1999 - získání 

atestace 1. stupně z vnitřního lékařství v rámci postgraduálního vzdělávání, 1990-1996 - studium všeobecného lékařství LF UP Olomouc (státní zkouška) 

Současné zaměstnání:  

2005 - dosud, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava 

Profesní zkušenosti:  

2002-07/2005 BMN, a.s. Bohumín - ředitel; 2000-2002, Okresní úřad Karviná – zdravotní rada; 1996-1999 Nemocnice Bohumín – lékař interního 

oddělení 

Stranické funkce: 



V letech 1994- 2000 , 2002 - 2010 člen zastupitelstva i rady města Bohumína 

2010 - doposud - člen zastupitelstva města Bohumína 

2012 - doposud - člen zastupitelstva Moravskolezského kraje, předseda výboru zdravotního 

Jazyk:  

Anglický jazyk 
 

MINISTRYNĚ  PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: MGR. MICHAELA MARKSOVÁ -TOMINOVÁ  

 mluvčí stínové vlády pro lidská práva a rodinu za ČSSD 

 
Věk: 44 

Rodinný stav:  

Vdaná, 2 děti 

Nejvyšší dosažené vzdělání:  

Přírodovědecká fakulta UK 

Poslední zaměstnání:  

V současné době pracuje jako pedagožka (vyučuje sociální politiku a sociální zabezpečení) v Jedličkově ústavu a na různých projektech, které pomáhají 

ženám v začlenění na trhu práce 

Profesní zkušenosti:   

V letech 1997-2004 pracovala jako ředitelka pro styk s veřejností v obecně prospěšné společnosti Gender Studies, 2004-2006 vedla odbor rodinné 

politiky na Ministerstvu práce a sociálních věcí a duben 2009-září 2010 odbor rovných příležitostí ve školství na Ministerstvu školství. Do roku 2006 

ředitelkou odboru rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních věcí, specializuje se na rodinnou politiku, práva žen a rovné příležitosti žen a 

mužů. 

Stranické funkce: 

Zastupitelka na Praze 2 

Jazyky: 

Anglicky, německy a rusky 

Další zajímavosti:  

Dlouhodobě se zabývá postavením žen a mužů ve společnosti, otázkami ženských práv a rodinnou politikou, na tato témata přednáší, publikuje články, 

vystupuje v médiích. 

MINISTR PRŮMYSLU A OBCHODU: ING. JAN MLÁDEK CSC. 

 člen Poslaneckého klubu, stínový ministr financí 

 

Věk: 53 

Rodinný stav:  

ženatý, tři dcery, dva synové 

Nejvyšší dosažené vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze (1983), Prognostický ústav Československé akademie věd (1990, titul CSc.) 

Současné zaměstnání:  

ředitel Českého Institutu Aplikované Ekonomie s.r.o. a předseda družstva pro ekonomická, politická a sociální studia FONTES RERUM 

Profesní zkušenosti:  

Od března 2007 předseda družstva FONTES RERUM, duben 2008 až červenec 2009 - ředitel Masarykovy dělnické akademie, o.s. Od října 2006 - ředitel 

Českého Institutu Aplikované Ekonomie s.r.o. Listopad 2005 až září 2006 - ministr zemědělství, listopad 2005 až září 2006  - předseda presidia 

Pozemkového fondu České Republiky. Září 2004 až listopad 2005 - ekonomický poradce předsedy vlády, červen 2002 až prosinec 2005 - poslanec PS 

PČR. Červen 2001 až červen 2002 - ředitel Českého Institutu Aplikované Ekonomie s.r.o. Od září 1999 do září 2001 - viceguvernér Mezinárodního 

měnového fondu pro Českou republiku, Washington, D. C. Od června 1999 do května 2001 - 1. náměstek ministra financí. 

Stranické funkce: 



ČSSD je od roku 1995. Před tím byl v letech 1987-1989 členem KSČ. 

Ministrem zemědělství za ČSSD byl v letech 2005-2006.  

Mezi červnem 2002 a prosincem 2005 byl poslancem PSP ČR za ČSSD.  

Předseda Národohospodářské komise ČSSD a stínový ministr financí ČSSD. 

V letech 2008-2009 ředitelem Masarykovy dělnické akademie, tedy instituce volně přidružené k ČSSD. Členem  

Jazyk:  

anglický, ruský, polský, německý (pasivně) 
 

MINISTR ŠKOLSTVÍ: PHDR. MARCEL CHLÁDEK , MBA 

 stínový ministr školství, člen Senátorského klubu 

 
Věk: 46 

Nejvyšší dosažené vzdělání:  

Doktor filozofie (PhDr.) – udělen na FF UK v Praze, rigorózní řízení 2006 v oboru andragogiky v personálním řízení; titul – Master of Business 

Administration (MBA) - udělen na Vysoké škole ekonomie a managementu 

Současné zaměstnání:  

Od roku 2008 senátor Parlamentu České republiky, místopředseda Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, místopředseda 

Senátorského klubu ČSSD a náměstek hejtmana Středočeského kraje. V minulosti působil jako učitel na základních a středních školách, poté zastával 

řadu funkcí v oblasti vzdělávání dospělých např. jako ředitel či náměstek ředitele vzdělávacího institutu. 

Další zajímavosti:  

2005 – 2008 1. viceprezident České asociace vzdělávacích institucí veřejné správy 

Stranické funkce: 

Od roku 2004 je členem ČSSD.  

V roce 2006 byl zvolen do zastupitelstva města Rakovník. Od roku 2008 zastupitel Středočeského kraje, kde působí jako náměstek  
 

MINISTR PRO LIDSKÁ PRÁVA A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A ŠÉF LEGISLATIVNÍ RADY VLÁDY: MGR. JIŘÍ 

DIENSTBIER 

 místopředseda Senátorského klubu ČSSD, stínový ministr spravedlnosti 

 
Věk: 45 

Rodinný stav:  

svobodný, syn 

Nejvyšší dosažené vzdělání:  

Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

Současné zaměstnání:  

advokát, politik 

Poslední zaměstnání:  

člen zastupitelstva Městské části Prahy 2 

Profesní zkušenosti:  

Je dlouholetým členem ČSSD, dva roky byl předsedou Mladých sociálních demokratů. V letech 1990–1992 poslanec Sněmovny lidu Federálního 

shromáždění, v letech 1994–1998 a pak od roku 2006 člen zastupitelstva Městské části Prahy 2 

Stranické funkce: 

Od července 2010 stínovým ministrem spravedlnosti za ČSSD.  

V roce 2010 vedl kandidátku ČSSD pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy.  

Od března 2011 do března 2013 byl místopředsedou ČSSD.  

Místopředseda Senátorského klubu ČSSD, členem Ústavně-právního výboru a Organizačního výboru Senátu PČR.   



Členem Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury. 

V roce 2013 byl prezidentským kandidátem za ČSSD. 

Zájmy a záliby:  

cestování, památky 

Další zajímavosti:  

Pochází ze známé pražské politické a disidentské rodiny, oba rodiče patřili k signatářům Charty 77, otec byl prvním polistopadovým ministrem 

zahraničí. 

 



 

MINISTŘI ZA  HNUTÍ ANO 2011: 

MINISTR FINANCÍ: ING. ANDREJ BABIŠ 

 Předseda hnutí ANO2011, člen Poslaneckého klubu 

 
Věk: 59 

Rodinný stav:  

čtyři děti  

Nejvyšší dosažené vzdělání:  

VŠE Bratislava, Obchodní fakulta – zahraniční obchod  

Současné zaměstnání:  

Politik, předsedou představenstva, generálním ředitelem a jediným akcionářem Agrofertu. Již dříve avizoval, že v případě jmenování ministrem opustí 

funkce předsedy představenstva a generálního ředitele. 

Poslední zaměstnání:  

V lednu 1993 založil v Praze se čtyřmi spolupracovníky společnost Agrofert. Její součástí je dnes více než 250 dceřiných firem působících především 

v oblasti zemědělství, potravinářství a chemie. Společnost Agrofert je v současnosti největším soukromým zaměstnavatelem v České republice, čtvrtou 

největší společností z hlediska tržeb a třetím největším exportérem. Podnik se prostřednictvím své Nadace Agrofert významně angažuje také v oblasti 

společenské odpovědnosti. 

Profesní zkušenosti:  

V roce 1980 se stal členem Komunistické strany Slovenska, ze strany vystoupil v roce 1989. V roce 2011 založil občanské sdružení Akce nespokojených 

občanů 2011 (ANO 2011), v květnu 2012 se ANO přeměnilo na politické hnutí a zúčastnilo se předčasných sněmovních voleb v říjnu 2013 se ziskem 

18,65 % hlasů voličů.  Od ustavujícího sněmu, který se uskutečnil v srpnu 2012, je Andrej Babiš předsedou hnutí. 

Jazyk: 

francouzský, německý, anglický, ruský 

Další zajímavosti:  

Po absolvování vysoké školy nastoupil v roce 1978 do podniku zahraničního obchodu Chemapol Bratislava. Na podzim 1985 byl vyslán jako delegát 

slovenské společnosti Petrimex do Maroka, kde zastupoval přibližně 15 podniků zahraničního obchodu, např. Lignu či Motokov. V Maroku pobýval i v 

době Sametové revoluce v listopadu 1989. Poté se v roce 1991 vrátil do Petrimexu v Bratislavě, kde působil jako ředitel obchodní skupiny.  
 

MINISTR OBRANY: MARTIN STROPN ICKÝ  

 člen Poslaneckého klubu 

 
Věk: 57 

Rodinný stav:  

ženatý 

Nejvyšší dosažené vzdělání:  
Divadelni fakulta AMU (1976-80, titul Mg.A), diplomatická akademie ve Vídni (1990-91), absolvent vojenské katedry při VŠ, presenční služba 1982-83 
Současné zaměstnání:  

Poslanec PSP ČR (2013) 

Poslední zaměstnání:  

Umělecký šéf Divadla na Vinohradech (2003-2012) 



Profesní zkušenosti:  
Městská divadla pražská, Divadlo na Vinohradech (1980-90), Ministerstvo zahraničních věcí (1990-2002), Velvyslanec ČR v Portugalsku (1993-94), 
Velvyslanec ČR v Itálii (1994-97), Velvyslanec ČR u Svatého stolce (1999-2002), člen "uřednické" vlády ČR  - ministr kultury  (1998) 
Jazyk: 
Aktivní jazykové znalosti  - angličtina, francouzština, italština 
Pasivní jazykové znalosti - portugalština, ruština, němčina  
Další zajímavosti:  

Ocenění - Záslužný velkokříž maltézského řádu, Vyznamenání papežem Janem Pavlem  II. - Velkokříž řádu Pia IX. s hvězdou, Vyznamenání Italskou 
vládou za zásluhy o rozvoj česko-italských vztahů, Cena Thalie  
Politická příslušnost:  
Do roku 2013 bezpartijní, členem Hnutí ANO 2011 od 8/2013 
 

MINISTR DOPRAVY: ING . ANTONÍN PRACHAŘ  

 člen Poslaneckého klubu 

 
Věk: 51 

Rodinný stav:  

ženatý 

Nejvyšší dosažené vzdělání:  
VŠDS Žilina fakulta PEDAS , obor stavební údržba a rekonstrukce tratí  
Současné zaměstnání:  

Poslanec PSP ČR (2013), K 1.1.2014 jmenovám do funkce GR Omega servis holding a.s. 
Poslední zaměstnání:  

K 1.1.2014 jmenovám do funkce GR Omega servis holding a.s. 
Profesní zkušenosti:  
1995 – 1998  - viceprezident Sdružení Česmad Bohemia se sídlem v Praze zaměřený pro dopravu na vlastní účet / závodová doprava; 1998 – 2001 
prezident Transfrigoroute Bohemia a člen předsednictva Sdružení Česmad Bohemia; 2001 – 2004 – člen předsednictva Česmad Bohemia předseda 
komise pro přepravy nebezpečných věcí; 2002 – 2004 poradce předsedy podvýboru pro dopravu při PS Parlamentu ČR; 2010 – 2011 víceprezident 
Česmadu Bohemia pro nákladní dopravu odstoupil na vlastní žádost v souvislosti s akvizicí do skupiny GCA 
Další zajímavosti:  

K datu 16.9.2011 byla dokončena akvizice skupiny Omega servis holding a.s. ve prospěch francouzské společnosti GCA  / Group Charles Andre  / se 
sídlem v Montelimar od tohoto data 20 % akcionář společnosti dosud 
Jazyk: 
základní znalosti anglického jazyka; pokročilé znalosti ruského jazyka 

Záliby: 

horská turistika, jízda na motorce 

Politická příslušnost:  
Od roku 2012 člen Hnutí ANO 2001 

MINISTR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ : MGR. RICHARD BRABEC 

 člen Poslaneckého klubu 

 
Věk: 47 

Rodinný stav:  

ženatý (momentálně v rozvodovém řízení), 2 synové  



Nejvyšší dosažené vzdělání:  
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta – obor ložisková geologie v kombinaci s cizími jazyky, zakončeno státnicí 

Současné zaměstnání:  

Poslanec PSP ČR (2013) 

Poslední zaměstnání:  

Poradenství jako OSVČ, expertní spolupráce se Svazem chemického průmyslu ČR  
Profesní zkušenosti:  
1991 – 1992 – ČSA, a.s. – analytik v oddělení rozvoje; 1992 – 1997   Českomoravská komoditní burza Kladno, ředitel; 1997 – 2003  UNIPETROL, a.s. – 

různé pozice ve finančním úseku, v závěru jako vedoucí odboru finančního řízení největšího českého chemického holdingu; 2003-2005 – SPOLANA, a.s. 

– finanční ředitel a člen představenstva  ; 2005 – 2010 – Lovochemie, a.s. – generální ředitel a místopředseda představenstva ; 2011 – Raeder Falge, 

s.r.o., Lovosice – management zahraničních projektů; 2012 – manažer centrální kanceláře občanského sdružení  a později politického hnutí ANO 2011; 

2013 – poradenství jako OSVČ, expertní spolupráce se Svazem chemického průmyslu ČR  

Další zajímavosti:  

Cca od r. 2007 se zabývám detailněji i otázkami evropské a tuzemské legislativy v oblasti životního prostředí, především tzv. klimaticko-energetického 
balíčku, tedy emisních povolenek (systém EU ETS), integrovaného povolení (IPPC), problematikou REACH atd. V rámci Lovochemie jsem mj. vedl 
vyjednávání a následnou úspěšnou realizaci unikátního pilotního projektu na snížení emisí N2O s dánskou agenturou na ochranu životního prostředí 
(DEA). Rovněž ve Svazu chemického průmyslu ČR jsem se zabýval otázkami implementace evropské environmentální legislativy a jejími dopady na 
konkurenceschopnost českého chemického průmyslu. Aktivně jsem se účastnil např. přípravy novelizace zákona o podpoře obnovitelných zdrojů 
energie. 
Účast v dalších subjektech: 
Předseda dozorčí rady společnosti Lovochemie, a.s; Člen představenstva Svazu chemického průmyslu ČR; Člen burzovní komory Českomoravské 
komoditní burzy Kladno 
Jazyk: 
Anglický jazyk – aktivně; Francouzský jazyk – dříve aktivně, nyní spíše pasivně; Ruský jazyk – dříve aktivně, nyní spíše pasivně; Německý jazyk – 

začátečník 
 

MINISTRYNĚ PRO MÍSTNÍ ROZVOJ: MGR. ET MGR. VĚRA JOUROVÁ  

 1. místopředsedkyně ANO2011,  členka Poslaneckého klubu 

 
Věk: 49 

Rodinný stav:  

Rozvedená, syn (28 let) a dcera (24) 
Nejvyšší dosažené vzdělání:  
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, obor právo a právní věda. Studium zakončeno státní zkouškou z práva trestního, správního, občanského a 

obchodního. Titul: Mgr.; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Teorie kultury. Studium zakončeno státní zkouškou v disciplínách kulturní 

antropologie, sociologie a ekologie. Titul: Mgr. 

Současné zaměstnání:  

Poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; Členka Ústavněprávního výboru PSPČR  

Poslední zaměstnání:  

Advokátní kancelář Bezděk &Partners (Advokátní koncipientka)  
Profesní zkušenosti:  
OSVČ – konzultantka; Jednatelka společnosti Primavera Consulting s.r.o. – poradenství k eurodotacím v ČR; Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

(náměstkyně ministra pro evropskou integraci); Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Ředitelka odboru); Krajský úřad kraje Vysočina (Vedoucí odboru 

regionálního rozvoje); DHV CR (Praha) Projektová manažerka v mezinárodních projektech z oblasti rozvoje lidských zdrojů, lektorka strategického 

plánování, projektového řízení a problematiky Evropské unie; Město Třebíč (Tajemnice městského úřadu: zodpovědnost za řízení městského úřadu); 

Městské kulturní středisko (Třebíč) Zástupkyně ředitele 

Další zajímavosti:  

Dlouholeté zkušenosti z práce v české veřejné správě na úrovni obce, kraje a státu; zkušenost z řízení velkých týmů, dobré komunikační a organizační 
schopnosti; rozsáhlá praxe v oblasti strukturálních fondů EU, jak z pozice vyjednávání s Evropskou komisí a řízení programů, tak v oblasti přípravy a 
zpracování projektů; zkušenosti z administrativního prostředí s velmi dobrou uživatelskou znalostí práce na PC 
Jazyk: 
Angličtina – slovem i písmem, včetně právnické angličtiny, dlouholetá praxe z jednání se zahraničními partnery; Ruština – slovem i písmem, včetně 

právnické ruštiny; Rumunština – pasivní porozumění odborného textu 

Záliby: 

Četba, cestování, běh, plavání, cyklistika, kočka 
 



MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI: PROF. JUDR. HELENA VÁLKOVÁ, CSC.  

 členka Poslaneckého klubu 

 
Věk: 62 

Rodinný stav:  

vdaná, syn Václav  
Nejvyšší dosažené vzdělání:  
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončila v roce 1974; v roce 1997 se habilitovala v oboru trestní právo a v roce 2006 byla 

jmenována profesorkou 

Současné zaměstnání:  

Poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

Profesní zkušenosti:  
Od roku 1993 je i advokátkou, v současné době však advokátní praxi nevykonává. 

Od roku 1991 působí na Filozofické fakultě UK v Praze, kde se vedle PhDr. Jiřiny Šiklové, doc. Oldřicha Matouška a prof. Igora Tomeše podílela na 

vybudování nové katedry sociální práce; zde vzniklo z její iniciativy v roce 1994 i občanské Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici, zárodek 

později konstituované Probační a mediační služby ČR.  Podílela se i na vybudování katedry trestního práva na Fakultě právnické ZČU v Plzni, kterou až 

do srpna 2011 vedla. 

Je spoluzakladatelkou české pobočky prestižního právnického Nakladatelství C.H.Beck, kterou vedla v pozici ředitelky v letech 1993 až 2011 a kde 

dosud působí jako externí  poradce a předsedkyně redakční rady časopisu Právní rozhledy.   

Další zajímavosti:  

Od roku 2000 do roku 2004 byla členkou Criminological Scientific Council Rady Evropy ve Štrasburku, kde se podílela na přípravě řady doporučení a 

dalších materiálů k uplatňování jednotné evropské trestní politiky (organizovaný zločin, vězeňství, kriminalita mládeže, alternativní sankce, prevence 

kriminality a další). 

Publikuje v domácích a zahraničních časopisech, je autorkou nebo spoluautorkou učebnic  věnovaných kriminologii, trestní politice a trestnímu právu; 

spoluautorsky se podílela na klíčových komentářích k novému trestnímu zákoníku a zákonu o soudnictví ve věcech mládeže. 

Dlouhodobě se věnuje především trestní politice uplatňované vůči delikventní mládeži (spoluautorka zákona o soudnictví ve věcech mládeže přijatého 

v roce 2003), trestním sankcím (členka týmu připravujícího pod vedením prof. Šámala nový trestní zákoník přijatý v roce 2009) a obětem  trestných 

činů (podílela se na přípravě a prosazení nového zákona o obětech trestných činů v roce 2013).  

Je spoluzakladatelkou a místopředsedkyní České kriminologické společnosti a členkou European Society of Criminology.   



 

MINISTŘI ZA KDU-ČSL: 

MINISTR BEZ PORTFEJE PRO VĚDU A INOVACE: MVDR. PAVEL BĚLOBRÁDEK, PH.D., MPA 

 Předseda KDU-ČSL, člen Poslaneckého klubu 

 
Věk: 37 

Rodinný stav:  

ženatý, syn Josef  

Nejvyšší dosažené vzdělání:  

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie  

Současné zaměstnání:  

poslanec, místopředseda PS PČR  

Poslední zaměstnání:  

Předseda KDU-ČSL  

Profesní zkušenosti:  

2001 - 2009 Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj – veterinární inspektor; 2009 - 2010 KDU-ČSL – krajský tajemník KDU-ČSL 

Pardubického kraje; 2010 – nyní KDU-ČSL - předseda KDU-ČSL; 2010 zastupitel města Náchod; 

2012 člen zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

Další zajímavosti:  

2010 předseda KDU-ČSL (zvolen na sjezdu ve Žďáru nad Sázavou); červen 2013 - podruhé předsedou KDU-ČSL (zvolen na sjezdu v Olomouci); 2005 

vstup do Mladých křesťanských demokratů, o.s. (MKD) ; 2008 - 2009 místopředseda Mladých křesťanských demokratů 

Záliby: 

dům a zahrada, příroda, historie, literatura, výtvarné umění 
 

MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ:  ING. MARIAN JUREČKA  

 1. místopředseda KDU-ČSL, předseda Poslaneckého klubu, člen Poslaneckého klubu 

 
Věk: 32 

Rodinný stav:  

ženatý, 3 děti  

Nejvyšší dosažené vzdělání:  

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně obor rostlinolékařství (specializace ochrana rostlin), titul Ing. 

Současné zaměstnání:  

Poslanec PSP ČR (2013), předseda klubu KDU-ČSL 

Poslední zaměstnání:  



2010 - listopad 2013: vedoucí divize agrochemie Agro 2000 s.r.o.; zemědělec (OSVČ) 

Profesní zkušenosti:  

2002 - dosud: zemědělec (OSVČ), rodinná farma Rokytnice; 2005 - 2010: vedoucí distribučního střediska agrochemie Lukrom spol. s.r.o.; 2007 – 2009: 

poradce ministra a předsedy LRV pro oblast zemědělství a životního prostředí 

2009: poradce ministra MMR, příprava stanovisek pro vládní materiály; 2004 – 2008: člen výboru pro rozvoj cestovního ruchu při ZOK; 2008 – 2012: 

člen komise pro rozvoj venkova a zemědělství při radě Olomouckého kraje; 2012 – dosud: zastupitel Olomouckého kraje, předseda klubu zastupitelů 

KDU-ČSL; 2012 – 2013: člen výboru regionální rady ROP Střední Morava 

Jazyk: 

dobrá znalost německého jazyka; komunikační znalost anglického jazyka  

Další zajímavosti:  

Řidičský průkaz: A,B,C,T 
 

MINISTR KULTURY: MGR. DANIEL HERMAN 

 člen Poslaneckého klubu 

 
Věk: 50 

Rodinný stav:  

svobodný 

Nejvyšší dosažené vzdělání:  

Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta UK v Litoměřicích  

Současné zaměstnání:  

Poslanec PSP ČR (2013) 

Poslední zaměstnání:  

Od 1. 7. 2013 mluvčím KDU-ČSL i jejího senátního klubu  

Profesní zkušenosti:  

1989–1990: duchovní správa v Táboře a okolí; 1990–1991: tajemníkem českobudějovického biskupa; 1991–1995: vedoucím sekretariátu arcibiskupa 

pražského; 1995–1996: stáž na univerzitách v Eichstättu (SRN) a Daytonu (USA); 1996–2005: tiskový mluvčí a vedoucí tiskového oddělení ČBK v Praze, z 

toho na přelomu let 2004/05 pověřen vedením sekretariátu ČBK; 2005–2007: Policejní prezídium Praha; 2007–2008: vedoucí Informační kanceláře 

Ministerstva kultury ČR; 2008–2010: vedoucí pražské kanceláře prof. Jana Švejnara; 2010 -2013: ředitelem ÚSTR  

Jazyk: 

anglicky, německy a italsky 

Další zajímavosti:  

člen Rady Česko-německého diskusního fóra; člen předsednictva Sdružení Ackermann–Gemeinde; člen správní rady Středoevropské akademie 

(Akademie Mitteleuropa), se sídlem v Německu (Bad Kissingen); od počátku 90. let dodnes pravidelná spolupráce s Českou televizí a Českým 

rozhlasem; v minulosti též spolupráce s Rádiem Svobodná Evropa, s Hlasem Ameriky a s Rádiem Vatikán; 1995: stáž v agentuře KNA, Bonn (SRN); 1995: 

stáž v Bavorském rozhlase, Mnichov (SRN); 1995: stáž v novinách Ruhrwort, Essen (SRN); 1996: stáž v agentuře CNS, Washington, D.C. (USA) 


