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Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Je dlouholetým členem ČSSD.
Dva roky byl předsedou Mladých sociálních demokratů. V letech 1990–1992 poslancem
Sněmovny lidu Federálního shromáždění, v letech 1994–1998 a pak od roku 2006 členem
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. V březnu 2011 se stal senátorem
za Kladensko. Do ledna 2014, než se stal ministrem, byl místopředsedou Senátorského klubu
ČSSD, členem Ústavně právního výboru a organizačního výboru Senátu PČR. Byl též členem
Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury. V roce 2013 se ucházel
o prezidentský úřad coby kandidát ČSSD, ale nepostoupil do druhého kola. Od ledna 2014
do listopadu 2016 zastával ve vládě vedené premiérem Bohuslavem Sobotkou post ministra
pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a byl předsedou Legislativní rady vlády.
V roce 2014 obhájil senátorský post ve volebním obvodu Kladno a Praha-Západ.
Graduated from Charles University, the Faculty of Law.
A long-time member of ČSSD, served as the chairman of the Young Social Democrats for two
years. From 1990 to 1992 a member of the Czechoslovak Federal Assembly; from 1994 to 1998
and again from 2006 a member of the Prague 2 district council. In March 2011 he was elected
the Senator for the Kladno district. Before becoming the Minister in January 2014 he served
as the Vice-Chairman of the ČSSD Senate Club, a member of the Legal and Constitutional
Committee and Organisation Committee of the Czech Senate. He was also a member of the
Standing Senate Commission on the Czech Constitution and Parliamentary Procedures.
In 2013 he ran for the Office of the President of the Czech Republic but did not qualify for the
second round. He was the Minister of Human Rights, Equal Opportunities and Legislation
and Chairman of the Government´s Legislative Council in the Government of Prime Minister
Bohuslav Sobotka (2014-2016).
In 2014 he was re-elected to the Senate in the Kladno district (6 years’ term).

