
JUDr. Štefan Čulík
Vystudoval Právnickou fakultu UK 
Praha. Působil v České unii nevidomých 
a slabozrakých jako právník a též 
ředitel pobytového rehabilitačního 
a rekvalifikačního centra. Ve své 
profesní kariéře se věnuje především 
problematice osob se zdravotním 
postižením. Od roku 1995 působí 
na Ministerstvu práce a sociálních 
věcí, kam nastoupil jako odborný 
referent na problematiku posuzování 
zdravotního stavu pro účely sociálního 
zabezpečení. Nyní se na ministerstvu 
mimo jiné věnuje úmluvě o právech 
osob se zdravotním postižením 
a vykonává funkci jejího kontaktního 
místa v ČR. Zastává i lektorskou 
a publikační činnost.

Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
Ředitel Centra dopravního výzkumu, 
v. v. i. V roce 2001 absolvoval fakultu 
strojní VŠB – TU v Ostravě, obor 
Technologie dopravy, kde působil 
do roku 2012 jako odborný asistent 
a externí doktorand (Institut dopravy, 
ústav Silniční dopravy). Od roku 2004 
do 2008 působil na Ministerstvu 
dopravy (oddělení BESIP) jako vrchní/
ministerský rada, styčný pracovník 
projektů VaV, člen redakční rady, 
bezpečnostní auditor, člen komise 
programu SFD. Bezpečnostní auditor, 
člen zkušební komise bezpečnostních 
auditorů, expert pracovní skupiny EK 
pro přípravu směrnice „Infrastruktura“ 
96/2008 a zástupce MD ČR v CIECA, 
člen Rady vlády pro bezpečnost 
silničního provozu, člen Vědecké rady 
ministra dopravy. Je členem redakční 
rady časopisu ToTs, Silniční obzor, 
člen přípravného výboru mezinárodní 
konference YRS 2019, předseda 
odborné sekce bezpečnosti ČSS.

PaedDr. Michal Černý
Vystudoval PedF UK v Praze, obor 
učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Od roku 
1987 působil jako učitel na 1. i 2. stupni 
ZŠ (především matematika). Od 
roku 1993 do roku 2021 byl ředitelem 
Masarykovy ZŠ v Praze-Klánovicích, 
jako ředitel školy se podílel například 
na adaptaci programu Začít Spolu 
v ČR a dalších projektech. V letech 
2019 až 2021 byl prezidentem Asociace 
ředitelů základních škol ČR. Od roku 
2021 je ředitelem Odboru základního 
vzdělávání a mládeže MŠMT ČR.

Mgr. Václav Krása
Vystudoval Metropolitní univerzitu 
v Praze. V letech 1992–2002 byl 
poslancem Poslanecké sněmovny, 
od roku 2002 je předsedou Národní 
rady osob se zdravotním postižením 
ČR. Je autorem nebo spoluautorem 
několika publikací. Z titulu funkce 
předsedy NRZP ČR je současně 
místopředsedou Vládního výboru 
pro zdravotně postižené občany, 
je místopředsedou Řídícího výboru 
Národního rozvojového programu 
mobility pro všechny, místopředsedou 
spolku Klub bezbariérového domu 
Vondroušova a člen správní rady 
Metropolitní univerzity, o.p.s.

Borut Sever
předseda Národní rady organizací 
osob se zdravotním postižením 
Slovinska (NSIOS)

Vystudoval Právnickou fakultu 
Lublaňské univerzity v oblasti 
zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením a získal vysokoškolský 
titul v oboru právo, veřejné právo. 
Po zranění páteře, které utrpěl při 
autonehodě v roce 1992, vstoupil do 
Slovinské paraplegické asociace (ZPS). 
Po absolvování rehabilitace na URI 
Soča začal pracovat v ZPS a místních 
DPO, nejprve na programech pro 
zdravotně postiženou mládež, poté 
a zejména v poslední době v oblasti 
legislativy a lidských práv osob se 
zdravotním postižením. V roce 2016 
začal pracovat v NSIOS, nejdříve jako 
vedoucí právního oddělení poté byl 
zvolen předsedou Slovinské národní 
rady pověřenců. Je jedním z autorů 
Alternativní zprávy o provádění 
Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením v Republice Slovinsko, 
kterou rovněž předložil Výboru OSN 
pro práva osob s oslabením.

PhDr. Lukáš Karnet
Vystudoval speciální pedagogiku 
a politologii na Masarykově univerzitě. 
V letech 2003–2015 pracoval 
v sociálních službách (2010–14 na 
vedoucí pozici). Od roku 2010 je 
aktivní v komunální politice v Brně 
na úrovni městských částí. Od roku 
2016 je Lukáš Karnet předsedou 
Jihomoravské krajské rady NRZP. 
Od října 2020 je koordinátorem NRZP 
pro Jihomoravský kraj. V poslední 
době se angažuje také v pomoci 
pečujícím osobám (organizace Klára 
pomáhá z.s.), pořádá volnočasové 
činnosti pro seniory a zajišťuje 
potravinovou pomoc pro pečující. 
Je také akreditovaným poradcem 
pro pozůstalé.

Mgr. Monika Šimůnková
zástupkyně veřejného ochránce práv

Vystudovala Právnickou fakultu 
Univerzity Karlovy v Praze. Patří 
k předním odborníkům na právní 
ochranu dětí. Působila v řadě 
právnických kanceláří, byla i ve 
funkci zmocněnkyně vlády pro lidská 
práva. V současné době je členkou 
Výboru pro práva dítěte při Radě 
vlády pro lidská práva, pracovní 
skupiny k porodnictví při Radě vlády 
pro rovnost žen a mužů a zapojila 
se do aktivity na podporu přijetí 
zákona o odškodnění nezákonně 
sterilizovaných žen. V souvislosti 
s ochranou práv dětí v soudních 
řízeních a větší podporou rodiny 
se podílí na snahách o zlepšení 
podmínek rodinně právního 
a opatrovnického soudnictví, 
a to i v souvislosti s postavením osob 
omezených ve svéprávnosti.

Ing. Veronika Vrecionová
europoslankyně

Vystudovala Vysokou školu 
ekonomickou, v lednu 1990 začala 
pracovat v oddělení zahraničního 
protokolu Kanceláře prezidenta 
republiky, poté působila mj. v nadaci 
Patriae, kde měla na starosti 
organizaci politických vzdělávacích 
akcí. V roce 2006 byla zvolena 
i senátorkou za senátní obvod 
Mělník. V parlamentních volbách 
2017 byla za ODS zvolena poslankyní 
za Středočeský kraj. V Poslanecké 
sněmovně se zabývala zemědělskou 
problematikou, byla místopředsedkyní 
Zemědělského výboru a členkou 
Výboru pro sociální politiku. V roce 
2019 byla zvolená poslankyní 
Evropského parlamentu, kde je 
rovněž členkou Zemědělského výboru 
a Výboru pro zaměstnanost a sociální 
věci. V rámci Evropského parlamentu 
působí ve skupině Evropských 
konzervativců a reformistů.


