
 

 

 

1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR PaedDr. Alena Gajdůšková,  

Dánské velvyslanectví, Finské velvyslanectví, Norské velvyslanectví, Švédské velvyslanectví  

v Praze a Transparency International ČR   

si Vás dovolují pozvat na konferenci 

Společnost bez korupce:  

Pohled ze severu – zkušenosti severských zemí s opatřeními proti 
korupci 

 
 

Konference se koná v pátek dne  
12. září 2014 od 9:30 do 13:00 hod. 

 
V Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR 
(recepce A, vchod z Valdštejnské ulice) 

 
Jednacími jazykem je angličtina a čeština, simultánní tlumočení zajištěno. 

 
Hlavní témata: 

Kde hledat kořeny dlouhodobého umístění severských zemí v popředí Indexu vnímání korupce Transparency 
International a v dalších žebříčcích integrity a transparentnosti veřejného života? 

Co z těchto zkušeností může být využito v jiných zemích?  
Diskuse mezi zástupci severských zemí a českými představiteli.   

 



 

 

Předběžný program: 

Moderuje: Radim Bureš, Transparency International Česká republika 

9:00 9:30 Registrace  

9:30 9:45 Zahájení  Alena Gajdůšková – 1. místopředsedkyně Senátu PČR 

 Christian Hoppe – Dánský velvyslanec v ČR 

 Renáta Zmajkovičová – 1. místopředsedkyně Národní rady 
Slovenské republiky (bude potvrzeno) 

9:45 10:30 Legislativa a vymáhání 
práva na národní úrovni 

 Gunnar Stetler – vedoucí protikorupční útvaru při Švédském 
státním zastupitelství  

 Lenka Bradáčová – vrchní státní zástupkyně v Praze 

10:30 11:15 Integrita a dobrá správa 
v soukromém sektoru 

 Pentti Mäkinen – bývalý předseda správní rady TI Finsko/ 
ředitel při Svazu průmyslu Finska  

 Jan Spáčil – předseda Správní rady TI/Deloitte Legal 

11:15 11:45 Občerstvení 

11:45 12:50 Transparentnost, 
odpovědnost a integrita 
na místní úrovni.  
Odpovědnost vůči 
občanům. 

 Tor Dølvik, TI Norsko/Norská asociace místních a regionálních 
orgánů 

 Jens Olsen, úřad Dánského ombudsmana 

 Martin Půta, hejtman Libereckého kraje 
 

12.50 13:00 Závěr  Alena Gajdůšková – 1. místopředsedkyně Senátu PČR 
 

Prezence účastníků je od 9:00 ve Valdštejnském paláci, recepce „A“. Ke vstupu do budovy je nutné předložit platný 

doklad totožnosti – občanský průkaz nebo pas. 

Registrace do 2. září 2014 na  e-mail:  moravkova@transparency.cz  nebo na tel: +420 224 240 895 

Předchozí registrace je podmínkou účasti. 

Pro další informace kontaktuje Radima Bureše, e-mail: bures@transparency.cz  nebo tel: +420 224 240 897 

Informace naleznete též na www.transparency.cz 
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