
 

 

 

SEMINÁŘ „SPOLEČNOST BEZ KORUPCE: POHLED ZE SEVERU“ 

Senát Parlamentu České republiky, 12. září 2014 

 

Představení řečníků 

Lenka Bradáčová  je od srpna 2012 vrchní státní zástupkyní v Praze. Od března 2008 do 

března 2014 zastávala funkci prezidentky Unie státních zástupců České republiky. Působí jako 

lektorka Justiční akademie v oboru trestního práva a externí vyučující Policejní akademie ČR. 

V letech 2006-2008 byla poradkyní ministra spravedlnosti ČR v oblasti trestněprávní 

problematiky, v letech 2007-2011 členkou Rady pro probaci a mediaci. Působila také jako 

členka rekodifikační komise pro trestní právo procesní. Publikuje v odborném tisku. 

 

 

Radim Bureš vystudoval filosofii a politickou ekonomii na Filosofické fakultě University 

Karlovy. Absolvoval stáž na Oxfordské universitě. Na katedře filosofii FF UK pak přednášel 

dějiny filosofie a analytickou etiku. Od poloviny devadesátých let se věnuje prevenci 

kriminality a působil na odboru prevence kriminality ministerstva vnitra. Věnoval se otázkám 

lidských práv, prevence obchodu s lidmi, prevence násilí ve sportu a prevence korupce. 

Absolvoval kratší odborné stáže v USA a Velké Británii. V letech 2000 a 2005 se zúčastnil 

světových kongresů OSN k prevenci kriminality. Publikoval řadu statí v odborných časopisech 

a vystupoval na řadě mezinárodních konferencí. Od roku 2008 do roku 2013 působil v 

Transparency International – ČR jako projektový manažer. Od března 2013 je programovým 

ředitelem organizace.  

 

Jiří Dienstbier vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. 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. Od července 2010 byl 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. Do ledna 2014, než se stal 

ministrem, byl členem Ústavně-právního výboru a Organizačního výboru Senátu PČR.  Stále 

je místopředseda Senátorského klubu ČSSD. Rovněž je členem Stálé komise Senátu pro 

Ústavu ČR a parlamentní procedury. V roce 2013 byl prezidentským kandidátem za ČSSD.  Od ledna 

2014 zastává ve vládě vedené premiérem Bohuslavem Sobotkou post ministra  pro lidská práva, 

rovné příležitosti a legislativu a současně je předseda Legislativní rady vlády. 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Unie_st%C3%A1tn%C3%ADch_z%C3%A1stupc%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky&action=edit&redlink=1


 

 

 

Alena Gajdůšková vykonává od roku 2008 funkci místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR. 

Je profesí učitelka a personalistka, od r. 1986 působí v komunální politice. Byla tajemnicí 

poslaneckého klubu a poradkyní předsedy vlády. V roce 2002 byla zvolena senátorkou za 

ČSSD. Zastávala funkci místopředsedkyně výboru pro záležitosti Evropské unie, byla 

předsedkyní Senátorského klubu ČSSD. Jejími politickými tématy jsou zejména Evropská unie 

a proces integrace, služby ve veřejném zájmu, lidská práva a proces evropské integrace.  Je 

členkou správní rady Univerzity Tomáše Bati, členkou dozorčí rady Krajské nemocnice Tomáše Bati. 

Od r. 2008 je 1. viceprezidentkou a pacientskou ombudsmankou Svazu pacientů ČR.  V roce 2013 byla 

zvolena místopředsedkyní ČSSD. V roce 2012 obdržela ocenění „Lady Pro“. 

 

Martin Půta je hejtmanem Libereckého kraje. V letech 2002-2012 vykonával funkci starosty 

města v Hrádku nad Nisou. Od roku 2008 vedl politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj,  

v současné době je předsedou politického hnutí Starostové a nezávislí (STAN).  Ve funkci 

hejtmana Libereckého kraje sleduje dva hlavní cíle: maximálně otevřít kraj jeho občanům 

tak, aby mohli sami kontrolovat hospodaření díky „rozklikávacímu“ rozpočtu na webu kraje, 

a snižovat na minimum ceny veškerých veřejných zakázek otevřenými  

a férovými výběrovými řízeními. Liberecký kraj má transparentní účet, zveřejňuje všechny 

zápisy z jednání, včetně zápisů ze schůzí rady kraje, i uzavřené smlouvy. Martin Půta je také 

místopředsedou Rady Asociace krajů ČR, předsedou Regionální rady regionu soudržnosti 

Severovýchod a předsedou české části Euroregionu Nisa (ERN). 

 

Jan Spáčil vede Deloitte Corporate Governance Centrum Česká republika a zastává pozici 

předsedy správní rady Transparency International - Česká republika. Je partnerem Deloitte 

Central Europe, řídí českou advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal a též síť 

advokátních kanceláří Deloitte Legal Central Europe. Zaměřuje se na právní aspekty správy a 

řízení, korporátní a trestní odpovědnost právnických osob a odpovědnost statutárních orgánů 

a managementu obchodních společností. 

 

 

Kateřina Valachová zastává od roku 2014 funkci náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné 

příležitosti a legislativu a je ředitelkou Sekce Legislativní rady vlády. Vystudovala obor právo 

na Masarykově univerzitě v Brně. Doktorský program v oboru správní právo ukončila na 

stejné univerzitě v roce 2006. Od roku 2002 působila jako právnička, následně jako  vedoucí 

právního odboru Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně a v roce 2012 nastoupila na 

pozici ředitelky legislativního odboru Kanceláře Senátu Parlamentu ČR.   

 


