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Libor Kudláček se narodil 18. července 1957 v Pardubicích. V současné době 

podnikatel, bývalý politik Občanského fóra, pak Občanské demokratické aliance, poslanec 

Sněmovny lidu Federálního shromáždění v době po Sametové revoluci a poslanec Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky v 90. letech. Hovoří anglicky a rusky. 

V rozmezí let  1972–1976 vystudoval Gymnázium v Pardubicích, pak Přírodovědeckou 

fakultu Univerzity Karlovy v Praze, katedru Ekonomické a regionální geografie, kde poté ještě 

v letech 1983 – 1981 absolvoval doktorské studium.  V období let 1982–1990 pracoval v 

Krajském urbanistickém středisku podniku 

Stavoprojekt v Hradci Králové, kde působil 

jako urbanista.  

Jeho cesta do politiky vedla přes 

hudbu. V 80. letech se dostal ke skupině lidí, 

jejichž společným zájmem byla nezávislá 

kultura. Hrál se skupinou KMB a později i v 

dalších formacích na housle a kytaru. Na jaře 

1989 se stal signtářem petice Několik vět 

i dalších občanských peticí a vstoupil do Kruhu nezávislé inteligence. Zúčastnil se několika 

demonstrací, kde se seznámil s lidmi, se kterými začal 

okamžitě den po událostech na Národní třídě v Praze 

formulovat požadavky vůči pardubické radnici. Hlavním 

požadavkem byla žádost o svolání kulatého stolu 

zástupců moci s opozicí. Profesně Libor Kudláček byl k 

roku 1990 veden jako vedoucí projektant podniku 

Stavoprojekt Hradec Králové.  

Svoji politickou kariéru zahájil  v roce 1989 jako 

spoluzakladatel koordinačního centra OF v Pardubicích. 

Krátce po vzniku OF se stal členem jeho rady.  Jeho 

manželka Jarmila se stala šefredaktorkou časopisu 

Koordinačního centra OF v Pardubicích LIST, do kterého 

sám přispíval.  
List Koordinačního centra OF v 
Pardubicích, v němž byl Libor 

Kudláček představen jako kandidát 
OF ve volbách roku 1990 

Koordinační centrum OF v Pardubicích 



 

 

 Na konci prosince roku 1989 byl Libor 

Kudláček kooptován do Sněmovny lidu 

Federálního shromáždění, kde se zúčastnil  

29. prosince volby Václava Havla 

československým prezidentem. V prvních 

svobodných volbách roku 1990, které se konaly 

ve dnech 8. – 9. června, byl zvolen poslancem 

Sněmovny lidu FS za Občanské fórum. Těžiště 

jeho činnosti se přesunulo z Pardubic do Prahy. Zapojil se do činnosti Koordinačního centra OF 

v Praze v jeho komisi pro regionální politiku a byl členem pracovní komise pro formu územní 

správy při české vládě.  

 Roku 1991 se stal jedním ze 

zakládajících členů Občanské demokratické 

aliance. V letech 1991 až 1998 byl 

místopředsedou této strany. V letech 1992–

1996 působil jako poradce ministra pro 

správu národního majetku a jeho privatizaci 

Jiřího Skalického (ODA). Ve volbách v roce 

1996 byl zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako volební lídr ODA 

pro Středočeský kraj. Stal se místopředsedou ústavně právního výboru. V dolní komoře 

českého parlamentu setrval do konce funkčního období, tedy do voleb v roce 1998, kdy došlo 

k rozpuštění sněmovny po pádu vlády Václava Klause. 

Po odchodu z politiky v roce 1998 spoluzaložil společnost Euroffice Praha - Brusel, a.s., 

ve které působí dodnes jako ředitel. Spolu s Pavlem Bratinkou a Jiřím Růžkem byl jedním 

z iniciátorů prezidentské kandidatury Prof. Jiřího Drahoše.  

Libor Kudláček byl dvakrát ženatý. S první ženou Jarmilou (1954) má syna Kryštofa 

(1983). Po smrti druhé ženy Lucie (1969–2009) je vdovec. Má staršího bratra Slavomíra (1954). 

Do roku 1990 bydlel v Pardubicích, nyní žije v Praze - Vršovicích. 

 

Prameny:  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Libor_Kudláček 

https://www.euroffice.cz/konzultanti 

LIST Koordinačního centra OF v Pardubicích č. 22/1990  

Schůze ODA 

Volba Václava Havla prezidentem 29. prosince 
1989 
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