
 

 

 

SEMINÁŘ „SPOLEČNOST BEZ KORUPCE: POHLED ZE SEVERU“ 

Senát Parlamentu České republiky, 12. září 2014 

 

Představení zahraničních řečníků 

Tor Dølvik je politolog, který od dubna 2012 působí jako odborný poradce Transparency International (TI) 

Norsko. V oblasti akademických studií a analýz se pohybuje posledních 25 let. V současné 

době vede projekt nazvaný Otevřenost, integrita a protikorupční opatření v orgánech na 

místní úrovni, který společně realizují TI Norsko a Norská asociace místních a regionálních 

orgánů. Projekt vytváří platformu pro sdílení a výměnu zkušeností a hledání cest k posilování 

účinnosti protikorupčních opatření a zvyšování transparentnosti.  

 

 

Pentti Mäkinen, profesí právník, je jedním ze zakladatelů finské pobočky Transparency International (TI). 

V letech 2003-2013 byl členem správní rady TI Finsko a v období 2012-2013 jejím předsedou. 

Je autorem řady odborných článků, vystupoval na mnoha seminářích týkajících se korupce a 

především otázky, jak potlačovat korupci v podnikové sféře. Působí ve Finské obchodní 

komoře a ve Svazu průmyslu, kde má na starosti problematiku malých a středních podniků. 

V říjnu 2014 nastupuje do funkce hejtmana finského kraje Jižní Savo. 

 

 

 

Annika Jagander působí od roku 2011 jako velvyslankyně Švédska v České republice. Mezi její 

specializaci patří politologie a mezinárodní vztahy. V letech 2007-2011 zastávala post 

generální inspektorky a vedoucí inspektorátu švédského ministerstva zahraničních věcí. V roce 

2004-2007 působila jako velvyslankyně Švédska v Botswaně. V minulosti zastávala různé 

funkce ve veřejném i soukromém sektoru a také přednášela na univerzitě v Göteborgu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jens J.B. Olsen pracuje od roku 1989 v úřadu dánského ombudsmana, kde je od roku 1998 

ředitelem pro oblast mezinárodních vztahů. Vystudoval literaturu na University of Århus a 

právo na University of Copenhagen. Na obou školách působí jako externí zkoušející. Účastnil 

se řady mezinárodních projektů, často v pozici vedoucího týmu, věnovaných problematice 

úřadu ombudsmana, náplni jeho práce, případně obecně problematice veřejné správy. Je 

autorem článků a knih zaměřených na dánské správní právo a koncepci „dobré praxe ve 

veřejné správě“. 

 

 

Gunnar Stetler je od roku 2009 vedoucím protikorupčního útvaru při švédském státním 

zastupitelství. Předtím zastával funkci zástupce ředitele švédského Úřadu pro hospodářskou 

kriminalitu. Působí jako expert v řadě odborných výborů, například v legislativních výborech 

zabývajících se problematikou postihů firem, regulací obchodních omezení a korupční 

trestnou činností (v posledně jmenovaném výboru působí od roku 2012). Zastupoval Švédsko 

v pracovní skupině OECD proti podplácení a při zpracování hodnotících zpráv pro OSN a 

OECD. 

 

 

Renáta Zmajkovičová od roku 2002 působí jako poslankyně Národní rady SR za stranu SMER 

- sociální demokracie. V Národní radě SR v současnosti zastává funkci 1. místopředsedkyně 

Národní rady SR. V minulém volebním období v letech 2010 až 2012 zastávala funkci 

předsedkyně Výboru NR SR pro neslučitelnost funkcí a byla členkou Výboru NR SR pro lidská 

práva a národnostní menšiny. Ve funkčním období 2006 až 2010 byla předsedkyní 

mandátového a imunitního výboru NR SR, jakož i místopředsedkyní Výboru NR SR pro 

neslučitelnost funkcí a členkou Výboru NR SR pro veřejnou správu a regionální rozvoj. 

Zároveň je předsedkyní trnavské krajské organizace strany SMER - sociální demokracie. 

 


