
Ing. Jan Zahradil
volební lídr ODS do Evropského parlamentu
*20. 3. 1963 v Praze, kde žije dodnes. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor technologie vody a životního prostředí.
Po jejím ukončení pracoval jako výzkumný pracovník. V letech 1990 – 1992 byl zvolen poslancem FS. Působil jako poradce předsedy vlády ČR
pro zahraničně-politické otázky a poté jako vedoucí oddělení evropské integrace Úřadu vlády ČR. Od r. 1998 je poslancem Parlamentu ČR,
kde zastává funkci místopředsedy Zahraničního výboru. V roce 2001 byl zvolen místopředsedou ODS, od r. 2002 je jejím 1. místopředsedou.
Je stínovým ministrem zahraničí, přičemž v této funkci působil i v letech 1998 – 2002. V roce 2002 byl Poslaneckou sněmovnou zvolen
zástupcem ČR do Konventu o budoucnosti EU. Působil jako předseda stálé parlamentní delegace do Evropského parlamentu, od r. 2003 je vedoucí
parlamentní delegace pozorovatelů v Evropském parlamentu. Hovoří anglicky a rusky, pasivně německy a polsky. Je ženatý, má dvě děti.

zahradil@psp.cz     www.zahradil. cz

*21. 6. 1966 v Liberci.
Absolvoval Vysokou školu 
strojní a textilní v Liberci,
obor strojírenská technologie.
Je členem Rady zastupitelstva
Libereckého kraje.
j.zamecnik@centrum.cz

14. Ing. Jaroslav
Zámečník, CSc. *22. 6. 1967 v Plzni, dnes žije

v Nejdku. Studoval na
Komenského evangelické
bohoslovecké fakultě, promoval
na univerzitě v Iowa (USA).
Je starostou Nejdku.
ludek@sequens.cz
www.sequens.cz

15. Mgr. Luděk Sequens

*24. 7. 1972 v Praze. Absolvoval
Právnickou fakultu UK v Praze,
Filozofickou fakultu tamtéž
a Právnickou fakultu Harvardovy
univerzity v Cambridge (USA).
Působí jako advokát.
akazda@yahoo.com

16. Mgr. Antonín
Kazda, LL.M. *11. 7. 1970 v Praze. Absolvoval

Fakultu sociálních věd UK
v Praze, obor politologie
a mezinárodní vztahy. Je členem
Rady zastupitelstva Prahy 4.
plecityp@centrum.cz

17. Mgr. Petr Plecitý
*9. 6. 1975 v Rakovníku,
žije ve Strojeticích. Absolvovala
Pedagogickou fakultu ZČU
v Plzni. Působí jako ekonomická
poradkyně.
ktrinerova@quick.cz

18. Kateřina Trinerová

*15. 2. 1957 v Rokycanech.
Absolvoval Lékařskou fakultu
UK v Plzni. Od 2000 je
senátorem Parlamentu ČR.
sefzigl@senat.cz
www.sefzig.cz

19. MUDr. Luděk Sefzig
*27. 12. 1947 v Opavě.
Absolvoval Filozofickou fakultu
UK v Praze, obory afrikanistika
a historie a na Filozofické
fakultě MU v Brně muzeologii.
Je ředitelem muzea.
kalus@szmo.cz

20. PhDr. Jaromír Kalus

*19. 12. 1963 v Pardubicích.
Absolvoval Fakultu
elektrotechnickou ČVUT v Praze,
obor mikroelektronika.
Je vysokoškolský učitel,
člen Rady města Pardubic.
simeon.karamazov@upce.cz

21. Doc. Ing. Simeon
Karamazov, Dr. *6. 2. 1967 v Ostrově, žije

Karlových Varech. Absolvoval
Technickou univerzitu v Liberci
na Fakultě ekonomiky a řízení
ve spotřebním průmyslu.
Je řídící pracovník.

22. Ing. Jan Šlemr
*20. 5. 1951 v Novém Boru,
žije v České Lípě. Absolvoval
Vysokou školu chemicko-
technologickou v Praze,
obor organické technologie.
Je vedoucím filiálky.
microcell@microcell.cz

23. Ing. Jan Bartoň, CSc.

*3. 4. 1944 v Poličce, žije ve
Vsetíně. Vystudoval Filozofickou
fakultu Univerzity Palackého
v Olomouci, obor angličtina-
ruština. Pracuje jako diplomat.
jasulc@seznam.cz

24. PhDr. Jan Šulc

Hlavní kancelář ODS, Jánský vršek 13, 118 00 Praha 1
Tel.: 234 707 111, fax: 234 707 102

e-mail: info@ods.cz 



*18. 8. 1958 v Chlumci nad Cidlinou, žije
v Kadani. Vystudoval Lékařskou fakultu UK
v Praze. Poté nastoupil na chirurgické oddělení
nemocnice v Kadani, kde se stal vedoucím
lékařem rehabilitačního oddělení a později
primářem. Vede soukromé rehabilitační
zařízení. Je členem Městského zastupitelstva
v Kadani, od 1998 je poslancem Parlamentu
ČR. Od 2002 je předsedou Stálé delegace
Parlamentního shromáždění Rady Evropy a od
2003 je členem delegace pozorovatelů v EP.
Hovoří anglicky, pasivně rusky a francouzsky.
Je ženatý, má dvě děti.
ouzky@psp.cz
www.ouzky.com

3. MUDr. Miroslav Ouzký
*17. 5. 1968 v Nymburku, žije v Lysé nad
Labem. Vystudoval Filozofickou fakultu UK
v Praze, absolvoval kurz Diplomatic Academy
Vienna a studoval na London School of
Economics. Pracoval jako poradce ministra
zahraničních věcí pro záležitosti NATO, byl
ředitelem odboru na MZV a poradce ministra
obrany pro záležitosti NATO. V letech 1998 –
2001 byl starostou Lysé nad Labem. Od 2001 
je poslancem PČR, působí ve Výboru pro
evropskou integraci. Od 2003 je členem
delegace pozorovatelů v EP. Hovoří anglicky,
německy, rusky. Je ženatý, má jedno dítě.
fajmon@psp.cz
www.hynek-fajmon.cz

4. Mgr. Hynek Fajmon
*6. 9. 1956 v Brně, kde žije dodnes. Vystudoval
Přírodovědeckou fakultu MU v Brně, obor
fyzika, dále studoval na pražské technice 
a na univerzitě v Heidelbergu. Pracoval jako
výzkumný pracovník. V Zastupitelstvu městské
části Brno-Bystrc působil jako zástupce
starosty. Od 1994 je členem Zastupitelstva
města Brna, od 1996 pak členem Rady města
Brna. Byl náměstkem primátorky a od 1998
je primátorem statutárního města Brna.
Je pozorovatelem Výboru  regionů v EU.
Hovoří německy, anglicky a rusky. Je ženatý,
má dvě děti.
duchon.petr@brno.cz
www.brno.cz

2. RNDr. Petr Duchoň

*16. 2. 1959 v Ostravě, kde žije dodnes.
Absolvoval Fakultu jadernou a fyzikálně
inženýrskou na ČVUT v Praze. Poté pracoval
jako výzkumný pracovník v ČSAV a vítkovickém
výzkumném ústavu. Od 1997 je ředitelem
Společnosti pro využití letiště Ostrava-Mošnov,
a. s. Od 1998 působil v Radě statutárního
města Ostravy, též ve funkci náměstka
primátora. Nyní je v ostravském Zastupitelstvu
předsedou klubu ODS. V Zastupitelstvu
Moravskoslezského kraje je předsedou Výboru
dopravy. Hovoří anglicky, pasivně polsky
a rusky. Je ženatý, má dvě děti.
knizatko@knizatko.cz
www.knizatko.cz

9. Ing. Ivan Knižátko
*6. 8. 1962 v Čáslavi, žije v Kolíně. Po
absolvování Fakulty dětského lékařství UK
pracoval jako lékař v nemocnici v Kolíně.
V letech 1994 – 1998 působil na Ministerstvu
zdravotnictví ČR jako ředitel odboru
zdravotního pojištění a později jako náměstek
ministra zdravotnictví. Od 1998 je poslancem
Parlamentu ČR, kde působí ve funkci
místopředsedy Výboru pro sociální politiku
a zdravotnictví. Od 2002 je členem Stálé
delegace Parlamentu ČR v Parlamentním
shromáždění Rady Evropy. Hovoří anglicky,
německy a rusky. Je ženatý, má tři děti.
milan@cabrnoch.cz
www.cabrnoch.cz

8. MUDr. Milan Cabrnoch

*18. 12. 1942 v Třebíči, žije v Táboře.
Absolvoval Lékařskou fakultu UK v Hradci
Králové, pracoval jako vědecký pracovník,
odborný lékař, psychiatr a sexuolog
v Sexuologickém ústavu 1. lékařské fakulty
a VFN v Praze 2, od 1989 je jeho přednostou.
V roce 1992 byl zvolen poslancem FS ČR.
Od 1996 je poslancem Parlamentu ČR, kde
působil jako předseda Výboru pro evropskou
integraci, od  2002 je jeho místopředsedou.
V letech 1999 – 2002 byl stínovým ministrem
školství. Hovoří anglicky, německy a rusky.
Je ženatý, má tři děti.
zverina@psp.cz
www.zverina.cz

10. Doc. MUDr. Jaroslav
Zvěřina, CSc.

*11. 1. 1962 v Novém Městě na Moravě,
žije ve Žďáru nad Sázavou. Po absolvování
Pedagogické fakulty UJEP v Brně se stal
učitelem. Dnes vyučuje angličtinu a je
překladatelem. Zároveň je poradcem
místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR
za ODS Miroslavy Němcové. V letech 1996 –
1997 byl tiskovým mluvčím ministerského
předsedy Václava Klause a Vlády České
republiky. Je členem Rady města Žďáru nad
Sázavou a druhé volební období i členem
Zastupitelstva města. Hovoří anglicky, německy
a rusky. Je ženatý, má dvě děti.
ivo.strejcek@tiscali.cz

6. PaedDr. Ivo Strejček
*26. 11. 1955 v Hradci Králové, kde žije
dodnes. Vystudoval Strojní fakultu ČVUT
v Praze, katedru techniky a prostředí. Pracoval
jako samostatný výzkumný pracovník,
projektant, vedoucí ekologicko-energetického
střediska, poradce ředitele a ředitel soukromých
společností. Od 1994 je členem Rady města
Hradec Králové a od 1998 jeho primátorem.
Od 2001 je předsedou Svazu měst a obcí ČR.
Od 2000 působí jako zástupce ČR v organizacích
Rady Evropy, od 2003 je v týmu pozorovatelů
za ČR při Výboru regionů. Hovoří anglicky
a rusky, pasivně německy. Je ženatý, má tři děti.
primator@mmhk.cz
www.hradeckralove.org

7. Ing. Oldřich Vlasák
*6. 10. 1946 v Prostějově, žije v Bedihošti.
Absolvovala Farmaceutickou fakultu UK
v Bratislavě. Pracovala na Akademii věd
v Bratislavě jako vědecká pracovnice, dále jako
docentka na Lékařské fakultě UP v Olomouci,
od 1999 jako přednostka Ústavu farmakologie.
Je členkou Vědecké rady Lékařské fakulty UP
v Olomouci. V letech 1992 – 1995 působila jako
hostující vědec na Lékařské fakultě v Umea,
Švédsko, a absolvovala řadu dalších pracovních
pobytů v zahraničí (stáže, kongresy). Hovoří
anglicky, rusky, částečně francouzsky.
nina@tunw.upol.cz

5. Doc. RNDr. Nina Škottová, CSc.

*14. 1. 1965 ve Zlíně, kde žije dodnes.
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UP
v Olomouci. Zastával vedoucí funkce ve státní
správě v hygienické službě a na městském
úřadě. Do Městského zastupitelstva ve Zlíně
byl zvolen v roce 1991 ještě za OF, od 1998
působí v Radě města Zlína, v současné době 
je jeho primátorem. Zároveň je expertem
v oblasti životního prostředí, soukromým
poradcem a členem Výboru pro zemědělství
a životní prostředí Zastupitelstva Zlínského
kraje. Hovoří anglicky, pasivně německy. Je
ženatý, má dvě děti.
t.ulehla@tiscali.cz

12. Mgr. Tomáš Úlehla
*18. 9. 1962 v Praze, žije v Říčkách u Ústí nad
Orlicí. Absolvovala Fakultu agronomickou
Vysoké školy zemědělské v Praze, obor
zemědělské meliorace. Pracovala jako
projektantka a jako vedoucí oddělení na
Pozemkovém úřadu v Ústí nad Orlicí. Po
absolvování znalecké školy v Hradci Králové
pracovala soukromě jako znalec v oboru
nemovitostí. Od 1998 je poslankyní Parlamentu
ČR. Od 2004 je místopředsedkyní Výboru pro
lidská práva v rámci parlamentní Stálé delegace
do Meziparlamentní unie za evropskou oblast.
Hovoří anglicky, pasivně francouzsky. Je vdaná,
má dvě děti.
nedvedova@psp.cz
www.sweb.cz/veronika.nedvedova/

13. Ing. Veronika Nedvědová

*15. 5. 1941 v Plzni, kde žije dodnes.
Absolvoval Vysokou školu strojní
a elektrotechnickou v Plzni, obor
elektrotechnika. Pracoval jako konstruktér
a výzkumný pracovník, později předseda
představenstva Škoda Plzeň. Zabývá se
elektrotechnikou, fyzikou plazmatu
a managementem výzkumu a vývoje. Studoval
v USA, působí v mezinárodních organizacích.
Byl zvolen předsedou Akademického senátu
Západočeské univerzity, od 1998 je jejím
rektorem. Od 1998 je členem Rady pro výzkum
a vývoj při vládě ČR. Hovoří anglicky, německy,
rusky. Je ženatý a má dva syny.
zdenekv@ntc.zcu.cz

11. Prof. Ing. Zdeněk
Vostracký, Dr.Sc., DEng., FEng.


