2. celostátní sněm TOP 09

Obsah
04

Úvodník

07

Návrh programu 2. celostátního sněmu TOP 09

10

Zpráva o politické a organizační Činnosti

11

	A/ Zpráva o činnosti předsednictva TOP 09

16

B/ Zpráva o činnosti výkonného výboru TOP 09

18

c/ Volby do PS PČR 28.–29. května 2010

22

D/ Zpráva o hospodaření TOP 09

24

e/ Grafy

26

f/ Informační zdroje

28

g/ Vzdělávání

32

Zpráva o činnosti Poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

38

Zpráva o činnosti Senátního klubu TOP 09 a Starostové

44

Zpráva o činnosti Smírčího výboru TOP 09

46

Zpráva o činnosti celostátní revizní komise TOP 09

48

Kronika

66

Novela stanov

68

Stanovy politické strany TOP 09

2. celostátní sněm TOP 09

04-05

ÚVODNÍK

úvodník
Dámy a pánové,
jsou to bezmála dva roky, co se TOP 09 sešla na svém ustavujícím sněmu. Ve volbách jsme na začínající stranu uspěli a získali jsme z hlediska
reforem důležitá ministerstva. Vědomě jsme tak na sebe převzali hlavní
odpovědnost za celý reformní program. Slíbili jsme to voličům a zatím
se nám velkou část reforem podařilo připravit a prosadit. Máme nejvyšší
čas, abychom v parlamentu prosadili i ty, které jsou zatím jen na papíře
v našem volebním programu, koaliční smlouvě a programovém prohlášení vlády.
Za dva roky existence naší strany jsme se zúčastnili trojích voleb.
S podporou Starostů se nám podařilo získat 41 z 200 míst v Poslanecké
sněmovně, v horní komoře nás zastupuje 5 senátorek a senátorů a více
než tři a půl tisíce zastupitelů končí první rok své práce pro obce a města. Po volbách do Sněmovny jsme byli označováni za vítěze. Ano, dostali
jsme velkou důvěru, ale na podzim jsme se přesvědčili, že být noví
nestačí. Tři a půl tisíce zastupitelů TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí
je dobrý základ, ale na mnoha místech jsme měli větší očekávání. Víme,
že lidé nás budou volit pouze tehdy, když uvidí výsledky práce. Jen těsně
nám unikl mandát senátora v Praze 6 a naše námitky by měly větší váhu,
kdybychom měli zastoupení ve volebních komisích.
V těchto dnech máme čtyři a půl tisíce členů. Jsme stranou na české
poměry mladou – nejvíce členů je ve věku necelých 40 let. Jsme také
stranou vzdělaných lidí, mezi svými členy máme nejvyšší zastoupení
vysokoškoláků. Registrujeme více než 7 000 aktivních podporovatelů,
kteří nám fandí a pomáhají. Přijali jsme již všechna pravidla pro svou
práci a rozhodli jsme se změnit stanovy – v době, kdy roste počet zákonů
a vyhlášek, jsme naši hlavní stranickou normu zkrátili na polovinu.
TOP 09 nečerpá žádný úvěr. Svoji existenci do voleb v roce 2010 finančně opírala pouze o dárce, nečerpala žádné státní prostředky. Jako první
jsme začali zveřejňovat své dárce, jejichž výčtu se věnujeme na každém
jednání předsednictva. V maximální možné míře jsme otevřeli účetnictví,
abychom dostáli svému slibu otevřenosti, a v tomto směru chceme být
nadále jiní než ostatní. Nemalou část peněz jsme vynaložili na vzdělá-

vání. Mrzí mě však, že se opakovaně setkáváme s nezájmem i ze strany
nás samotných. Letos žádné volby nebyly a nebudou. Veškerou energii
a čas jsme věnovali reformám a bohužel také často zbytečným hádkám a tahanicím, kterým nikdo nerozuměl. Důvěra v politiku se během
skandálů spojených s našimi koaličními partnery propadla až na úplné
dno. Přestože TOP 09 neklesla v preferencích, nepochybně oslabila.
Musíme si dát velký pozor, aby se do naší strany nevloudily zlozvyky
české politické scény, které vedou k oprávněnému rozhořčení voličů.
Nebuďme namyšlení, nýbrž ostražití i ve vlastních řadách. Nechť je to
pro nás varováním a zároveň povzbuzením, že nemůžeme jen netečně
stát a koukat se kolem. Voliči nám nic neodpustí a nic nedají zadarmo.
Musíme pořádně dřít a svou účast v koalici využít co nejlépe k prosazení
našeho programu.
Volby v roce 2010 byly začátkem, začátkem práce, pro kterou jsme
dostali příznivé podmínky. V roce 2011 to není jiné. Víte, že ve vládě
neseme zodpovědnost za ta nejdůležitější reformní ministerstva.
O jiném nastavení daní, důchodů, zdravotnictví nebo sociálního systému
předcházející vlády hlavně hovořily. Letos konečně první reformy prošly
Parlamentem a příští rok začnou platit. Všichni naši ministři si za svoji
práci zaslouží velké poděkování. Musíme si ale uvědomit, že mnoho lidí
reformám stále nerozumí, nebude jednoduché vysvětlit, proč je podporujeme a zavádíme. Zde cítím deficit naší politické práce, zde musíme také
výrazně zapracovat. A to není úkol pouze pro ministry nebo poslance – to
je úkol pro nás všechny. Pojďme do toho.

Váš upřímný
Karel Schwarzenberg
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návrh programu
Předkládá

Výkonný výbor TOP 09

Vypracovala

Celostátní kancelář TOP 09

Návrh usnesení

Celostátní sněm TOP 09 schvaluje program 2. celostátního sněmu TOP 09

Návrh programu
2. celostátního sněmu
TOP 09
Zahájení a uvítání
schválení programu celostátního sněmu
schválení jednacího řádu a volebního řádu celostátního sněmu
volba pracovních komisí celostátního sněmu
zpráva předsedy TOP 09
vystoupení hostů
projednání změny stanov
programová diskuse
volba členů a náhradníků celostátní revizní komise volba členů
a náhradníků smírčího výboru
volba předsedy
volba 1. místopředsedy
volba místopředsedů
volba členů předsednictva
volba členů výkonného výboru
schválení závěrečného usnesení
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ZPRÁVA O POLITICKÉ A ORGANIZAČNÍ ČINNOSTI
Předkládá

Výkonný výbor TOP 09

Vypracovala

Celostátní kancelář TOP 09

Návrh usnesení

Celostátní sněm TOP 09 schvaluje předloženou Zprávu o politické a organizační činnosti

34-3-111022

ZPRÁVA O POLITICKÉ
A ORGANIZAČNÍ ČINNOSTI

A/

ZPRÁVA O ČINNOSTI
PŘEDSEDNICTVA TOP 09

Předsednictvo strany podle platných stanov:
a)	předkládá výkonnému výboru návrh ročního rozpočtu a výroční finanční zprávu
b)	předkládá výkonnému výboru ke schválení směrnice, řády a statuty
c)

schvaluje metodické pokyny

d)	pozastavuje činnost místního či regionálního výboru; kompetence příslušného výboru,
který má pozastavenou činnost, přejímá nejbližší vyšší stranický výbor

A) Předsednictvo TOP 09
Předsednictvo dále zejména:

B)	Výkonný výbor TOP 09

a)	projednává zásadní politické otázky

C)	Volby 2010
D)	Hospodaření TOP 09
E)	Členství v TOP 09
F)	Komunikace (Informační zdroje pro poslance)
G)	Vzdělávání

b)

koordinuje činnost klubu poslanců, klubu senátorů, poslanců EP a členů vlády

c)

rozhoduje o ustanovení poradních orgánů a komisí s celostátní působností

d)

ukládá úkoly předsedovi, prvnímu místopředsedovi, místopředsedům, členům předsednictva
členům VV i dalším funkcionářům a orgánům strany

e)

v nutných případech rozhoduje o svolání nižších orgánů strany

Důvodová zpráva

Zpráva o politické a organizační činnosti TOP 09 je rozdělena na několik
částí, které popisují zásadní oblasti činnosti TOP 09. Vedle politické zprávy, do které patří zpráva o činnosti předsednictva a výkonného výboru, je
zvláštní část vyhrazena volbám – informaci s výsledky voleb v supervolebním roce 2010. Do organizační části patří informace o stavu členské
základny, počtu členů a přihlášek, ale také o finanční situaci strany, která
dosud nečerpá žádný úvěr a má stabilizované financování – i my sami
se musíme chovat jako odpovědní hospodáři.
TOP 09 si zakládá na transparentním financování strany a je v mnoha
ohledech průkopníkem ve zveřejňování informací v této oblasti. S tím
souvisí i fakt, že všechny vnitrostranické normy, nezbytné pro nastavení
vnitřních pravidel strany, jsou schválené. Konečně i nové stanovy výrazně zeštíhlely, což by v době prodlužování norem mělo přispět k větší
transparentnosti strany. Organizačně je TOP 09 zastoupena v každém
z našich krajů. Snažíme se dobudovat síť TOP center – unikátního projektu, který občanům maximálně usnadňuje setkání s našimi politiky. Skvěle
začala fungovat TOP centra například v Praze nebo v Plzni.

Krajští manažeři se pravidelně zúčastňují porad v podobě videokonferencí, což umožňuje výrazně snižovat náklady na dopravu. Mimo tato
pravidelná setkání probíhají i speciální akce na vzdělávání našich spolupracovníků a přípravu voleb.
Zvláštní kapitolu si zasloužilo vzdělávání – projekt, kterým investujeme
do toho nejcennějšího, tedy do našich zastupitelů na všech úrovních,
abychom měli vzdělané a profesionální politiky, kteří obstojí v konkurenci
ostatních stran. Proto součástí i této zprávy je informace o servisu
v oblasti komunikace, který svým členům a podporovatelům nabízíme.

Pavel Severa / generální sekretář

V roce 2010 proběhlo 34 jednání Předsednictva TOP 09. V roce 2011,
do 22. 9. 2011, proběhlo 30 jednání předsednictva. Předsednictvo bylo
pravidelně informováno o aktuální politické situaci, průběhu příprav
volební kampaně a pravidelně také schvalovalo dary právnických a fyzických osob. První polovina roku byla ve znamení probíhající kampaně,
byly projednávány změny v kandidátních listinách. Pro přípravu nového volebního programu byly jmenovány expertní týmy, které vytvořily
odborné zázemí pro jednotlivé kapitoly programu. Na začátku roku
došlo k důležité formální změně – TOP 09 se přestěhovala z Revoluční
ulice na Malou Stranu do Michnova paláce. Předsednictvo poděkovalo
Společnosti přátel žehu za možnost pronajmout si první prostory pro
sídlo TOP 09 v centru Prahy. I předsednictvo se v roce 2010 pozměnilo.
Po volbách rezignoval Jiří Špička a na jeho místo nastoupil poslanec
a 1. generální sekretář TOP 09 Václav Kubata. Předsednictvo se také
aktivně vyjadřovalo k politické situaci a svými usneseními seznamovalo
veřejnost s názorem TOP 09 na zásadní otázky. Řada usnesení se týkala
nejen situace v koalici, ale i situace v Praze po komunálních volbách, kdy
došlo k uzavření koalice mezi ODS a ČSSD, byť TOP 09 volby vyhrála
a byla možnost vytvořit větší podporu reformám koalicí pravicových hlasů. V souvislosti s novým statutem expertních komisí předsednictvo zrušilo předcházející expertní skupiny, poděkovalo za práci, kterou členové
těchto skupin vykonali a ustanovilo nové expertní komise a programovou
radu, v jejímž čele stojí 1. místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Do 22. 9. 2011 proběhlo 30 jednání Předsednictva TOP 09. Obsahem
jednání byla zejména politická situace. Předsednictvo se vedle materiálů
následně projednaných na Výkonném výboru TOP 09 věnovalo přípravě
reforem, jednoznačně podpořilo postup Leoše Hegera v reakci na akci
„Děkujeme, odcházíme“, požádalo ministry za TOP 09, aby na vládě
iniciovali projednání bodu týkajícího se posouzení ústavnosti KSČM
a další usnesení byla věnována situaci na Šumavě. Vyzvalo zástupce
Věcí veřejných ke zveřejnění dokladů o účetnictví a financování této
strany. Dále se předsednictvo vyjádřilo k postupu ministra kultury Jiřího
Bessera, který označilo za bezchybný a důsledný na základě a v mezích
platných právních předpisů. Předsednictvo podpořilo ministry TOP 09 při
jejich postupu vůči neochotě ministra školství ukončit politickou ochranu
nepřijatelnému jednání ve státní administrativě. Předsednictvo také
několikrát řešilo spolupráci s hnutím Starostů a nezávislých. Pověřilo
Miroslava Kalouska, aby s právem hlasovacím zastupoval TOP 09
na jednáních STAN.
V průběhu tohoto funkčního období také předsednictvo projednalo,
schválilo a v některých případech doporučilo výkonnému výboru schválení vnitrostranických norem. Na základě některých usnesení byly následně vydány tiskové zprávy. Archiv všech usnesení a zápisů je spravován
Celostátní kanceláří TOP 09, níže uvádíme záznam zásadních rozhodnutí
předsednictva.
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2010

Usnesení 1-100112/06
Předsednictvo TOP 09 ustanovuje Celostátní volební štáb (CVŠ) ve složení Karel Schwarzenberg (předseda), Marek Ženíšek, Stanislav Polčák,
Václav Kubata, Jaroslav Poláček, Jan Jakob, Veronika Vendlová a Kateřina
Weissová.
Usnesení 1-100112/07
Předsednictvo TOP 09 ukládá volebnímu štábu pravidelně informovat
krajské kanceláře o připravovaných aktivitách.

Usnesení 1-100112/08
Předsednictvo TOP 09 ukládá CVŠ připravit a předložit strategii volební
kampaně do února 2010.
Usnesení 1-100112/12
Předsednictvo TOP 09 ukládá generálnímu sekretáři připravit změnu sídla
TOP 09 a zajistit přestěhování Celostátní kanceláře ze sídla v Revoluční
24, 110 00 Praha 1 na adresu Újezd 450/40, Michnův palác, 118 00
Praha 1 – Malá Strana.

v Moravskoslezském kraji. Na druhém místě kandidátky nahradí S. Královou starostka Velkého Polomu Ludmila Bubeníková.
Usnesení 1-100223/03
Předsednictvo TOP doporučuje VV TOP 09 vzít na vědomí změnu
na kandidátce pro volby do Poslanecké sněmovny v Pardubickém kraji.
Ze šestého místa kandidátky pro volby do PS odstupuje Blanka Zaklová.
Kandidáti nacházející se na kandidátce za ní se posunují o jedno místo
nahoru a na posledním místě doplní kandidátku první náhradník Petr
Kořistka.
Usnesení 2-100323/02
Výkonný výbor TOP 09 ukládá 1. místopředsedovi TOP 09 Miroslavu
Kalouskovi dopracovat ve spolupráci s vedením Hnutí Starostové a nezávislí kapitolu ve Volebním programu TOP 09 s názvem Financování obcí,
samospráva a prvky přímé demokracie.
Usnesení 2-100323/03
Výkonný výbor TOP 09 schvaluje Volební program TOP 09 pro volby
do PS 2010, včetně připomínek, které byly schváleny během diskuse.

Usnesení 1-100112/13
Předsednictvo TOP 09 děkuje Společnosti přátel žehu za možnost
pronajmout první prostory pro kanceláře TOP 09 v centru Prahy.

Usnesení 1-100330/02
Předsednictvo TOP 09 doporučuje Výkonnému výboru TOP 09
ke schválení předloženou Výroční finanční zprávu TOP 09 za rok 2009.

Usnesení 1-100126/03
Předsednictvo TOP 09 ukládá předsedům expertních týmů TOP 09,
aby elektronickou poštou kontaktovali všechny zájemce o práci v jejich
expertních skupinách a sdělili jim svá stanoviska k případné budoucí
spolupráci.

Usnesení 1-100413/04
Předsednictvo TOP 09 pověřuje prvního místopředsedu Miroslava
Kalouska a místopředsedu Pavola Lukšu k jednání o sestavování
komunálních kandidátek s vedením STAN.

Usnesení 1-100202/03
Předsednictvo schvaluje nové sídlo strany na adrese: Újezd 450/40,
Michnův palác, 118 00 Praha 1 – Malá Strana.
Usnesení 1-100209/04
Předsednictvo TOP 09 přijalo rozhodnutí krajského Předsednictva
TOP 09 Karlovarského kraje, které v pondělí 8. 2. 2010 zvolilo v tajné
volbě lídrem kandidátky pro volby do PS Josefa Malého.
Usnesení 1-100216/03
Předsednictvo projednalo předložené vnitrostranické normy a doporučilo výkonnému výboru schválit statut smírčího výboru, statut celostátní
revizní komise, rozhodčí řád, směrnici o nakládání s osobními údaji
a novelizaci příspěvkového řádu, ve kterém doporučilo prodloužit lhůtu
na zaslání členských příspěvků ze tří na deset dnů.
Jaroslav Poláček informoval o volební kampani: grafický manuál bude
k dispozici na začátku dubna, 6. března proběhne setkání předních kandidátů do Sněmovny, 5. března proběhne v Praze koncert pro facebookové fanoušky.
Usnesení 1-100223/02
Předsednictvo TOP 09 doporučuje VV TOP 09, aby na základě dohody se STAN vzal na vědomí změnu na kandidátce pro volby do PS

Usnesení 1-100609/02
Předsednictvo TOP 09 svěřuje předsedovi Karlu Schwarzenbergovi
veškeré kompetence při projednávání personálních otázek s ODS a VV
o případné vládní koalici.
Usnesení 1-100609/04
Předsednictvo TOP 09 přijímá rezignaci Jiřího Špičky na členství
v Předsednictvu TOP 09 a děkuje mu za odvedenou práci.
Usnesení 1-100609/05
Předsednictvo TOP 09 kooptuje za člena Předsednictva TOP 09
Václava Kubatu.
Usnesení 1-100630/05
Předsednictvo TOP 09 ukládá krajským výborům předložit do 20.7. 2010
návrhy kandidátů do senátních voleb.
Usnesení 1-100831/03
Předsednictvo TOP 09 jednomyslně doporučuje Výkonnému výboru
TOP 09 jmenovat Pavla Severu generálním sekretářem TOP 09.
Usnesení 1-100831/04
Základní podmínkou naplňování společné odpovědnosti všech koaličních
partnerů je důsledná realizace koaličních dohod a programového
prohlášení vlády.

Proto předsednictvo TOP 09 přijímá usnesení:
a) Koaliční dokumenty jasně formulují dohodu, že koordinací evropské
politiky bude pověřen předseda vlády a toto bude upraveno novelou
Kompetenčního zákona. Proto předsednictvo TOP 09 odmítá realizovat tento návrh novelou Jednacího řádu Vlády ČR. Rovněž odmítá, aby
příslušnými kompetencemi byl pověřen kdokoliv jiný než předseda vlády
sám. Předsednictvo žádá předsedu TOP 09 a ministra zahraničí Karla
Schwarzenberga, aby v souladu s koaliční smlouvou a programovým
prohlášením vlády předložil novelu kompetenčního zákona, ať již sám či
ve spolupráci s předsedou vlády.
b) Vláda vycházela ze svého programového prohlášení, když dne
11. 8. 2010 svým usnesením č. 563 schválila návrh závazných ukazatelů pro přípravu státního rozpočtu na rok 2011. Uložila přitom ministru
financí do 31. 8. 2010 předložit vládní návrh o státním rozpočtu a do stejného data předložit nezbytné novely zákonů, vyhlášek a metodik, o které
se bude tento návrh opírat. V rámci tohoto usnesení uložila ministru práce
a sociálních věcí předložit rovněž do 31. 8. 2010 celkem deset legislativních novel, umožňujících realizovat nezbytné úspory ve státním rozpočtu.
Mezi těmito novelami je i novela zákoníku práce. Předsednictvo TOP 09
konstatuje, že nabytí účinnosti těchto novel k 1. 1. 2011 je nezbytnou
podmínkou jak řádného schválení státního rozpočtu, tak naplnění uzavřených koaličních dohod. Předsednictvo TOP 09 naléhavě žádá poslance
a ministry své politické frakce, aby učinili vše pro naplnění těchto priorit
programového prohlášení vlády a společného koaličního vládnutí.
Usnesení 1-100914/02
Předsednictvo TOP 09 ukládá ministrům práce a sociálních věcí, financí
a zdravotnictví, aby:
a) do konce října předložili teze (věcné záměry) základních reformních
změn (reforma penzijního systému, reforma sociálních dávek, reforma
plateb ve zdravotnictví, reforma daňového systému),
b) na základě diskuse předložili Předsednictvu TOP 09 do konce roku
seznam uvažovaných legislativních změn.
Usnesení 1-100914/06
Předsednictvo TOP 09 ukládá krajským výborům, aby do konce září
nominovaly své zástupce do Stálé komise pro změnu stanov.
Usnesení 1-101019/03
Předsednictvo TOP 09 děkuje všem kandidátům – ať již mandát v podzmních volbách získali či ne – za jejich plné nasazení a pracovitost
v předvolební kampani.
Usnesení 1-101102/02
Komunální volby v Praze jasně prokázaly většinovou vůli voličů. Občané
si přejí správu pravicovými politickými subjekty. Současně jednoznačně
požadují ukončit dosavadní styl komunální politiky, který připravil pražskou
radnici o věrohodnost a důstojnost. TOP 09 se jako vítěz voleb řídila tímto
vzkazem voličů, a dala proto jasnou nabídku přirozenému koaličnímu partnerovi – ODS. Z jednání předáků pražské organizace ODS však nabýváme
přesvědčení, že její prioritou není změna stylu politiky, ale udržení dosavadního kartelu moci ve prospěch podnikatelských skupin napojených na ODS

a ČSSD. Předsednictvo TOP 09 proto zdvořile žádá předsedu ODS Petra
Nečase, aby zasáhl. On byl hlavní tváří komunálních voleb v Praze, jemu
velká část voličů uvěřila, že chování ODS se opravdu změní. Nemůže teď
proto odmítat hlavní odpovědnost za tak zásadní politické rozhodnutí, jakým
je složení koalice v Praze. Vedení TOP 09 se této odpovědnosti rovněž
nezříká. Navrhuje proto ODS, aby zásadní koaliční jednání o pražské radnici
probíhala za účasti předsedů a 1. místopředsedů obou stran. Dokážeme
tak společně veřejnosti, že naše strany jsou konsolidované a akceschopné
subjekty, schopné hovořit jedním hlasem – hlasem dohody. Síla pravicových
voličů v hlavním městě představuje důležitou podporu reforem. Tu podporu, které se Petr Nečas ve volební kampani tolik dovolával. Předsednictvo
TOP 09 proto žádá vedení ODS, aby s důvěrou těchto voličů nehazardovalo.
Usnesení 1-101102/03
Předsednictvo TOP 09 děkuje všem předsedům a členům expertních
skupin za přípravu programu a činnost před volbami. Předsednictvo navrhuje, aby pro následující období byly sestaveny stálé expertní skupiny
pro jednotlivé odborné oblasti.
Usnesení 1-101109/03
Předsednictvo TOP 09 ukládá krajským výborům TOP 09, aby v městech
a obcích, kde v rozporu s jasnou pozicí TOP 09 uzavírají zvolení zastupitelé
TOP 09 koalice se zastupiteli KSČM, byli tito zastupitelé vyloučeni z TOP 09.
Usnesení 1-101214/02
Předsednictvo TOP 09 bere na vědomí předloženou koncepci „TOPAZ“.
Předsednictvo TOP 09 ukládá generálnímu sekretáři TOP 09 od ledna
2011 zahájit vzdělávací projekt a vypořádat připomínky všech krajských
organizací TOP 09. V polovině roku 2011 předložit zprávu o průběhu
projektu. Předsednictvo TOP 09 ukládá Janu Vitulovi připravit pilotní
projekty think tanku „TOPAZ“.
Usnesení 1-101214/04
Předsednictvo TOP 09 bere na vědomí statut expertních komisí a programové rady TOP 09, pověřuje 1. místopředsedu TOP 09 Miroslava
Kalouska, aby navrhl jména předsedů komisí a upravil statut dle vznesených připomínek.
Usnesení 1-101214/05
Předsednictvo TOP 09 bere na vědomí předložený rozpočet a ukládá
generálnímu sekretáři, aby tento rozpočet předložil Výkonnému výboru
TOP 09 na nejbližším zasedání.
Usnesení 1-110104/02
Předsednictvo TOP 09 projednalo materiál ministra zdravotnictví „Postup
MZČR v reakci na akci Děkujeme, odcházíme“. S navrženým postupem
jednomyslně souhlasí. Plně podporuje kroky ministra Leoše Hegera
směřující ke stabilizaci poskytování zdravotní péče v České republice.
Předsednictvo TOP 09 konstatuje, že současná situace je způsobena
především dlouhodobou politickou neochotou řešit zásadní problémy
financování českého zdravotnictví. Zdůrazňuje, že připravené reformní
kroky povedou k zachování kvality a dostupnosti péče, k adekvátní odměně zdravotnického personálu za úroveň poskytované péče a k optimalizaci vzdělávání lékařů.
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2011

Usnesení 1-110111/02
Předsednictvo jmenuje předsedou Programové rady 1. místopředsedu
TOP 09 Miroslava Kalouska.
Usnesení 1-110111/03
Předsednictvo TOP 09 zřizuje tyto Expertní komise TOP 09:

Usnesení 1-110426/02
Předsednictvo TOP 09 se na svém dnešním jednání zabývalo situací
v Národním parku Šumava, kterou chápe jako vážnou a vyžadující rychlé
řešení. Předsednictvo TOP 09 se jednomyslně shodlo na nutnosti upřednostňovat v šumavském parku vyvážený přírodovědecký pohled před
hospodářskými a developerskými zájmy jednotlivých zainteresovaných
skupin.

EK pro veřejné rozpočty a jmenuje jejím předsedou Jaromíra Drábka.
EK pro zahraniční politiku a obranu a jmenuje jejím předsedou
Marka Ženíška.
EK pro komunální a regionální politiku a jmenuje jejím předsedou
Pavola Lukšu.
EK pro zemědělství a venkov a jmenuje jejím předsedou Karla Turečka.
EK pro životní prostředí a jmenuje jejím předsedou Bedřicha Moldana.
EK pro bezpečnost, justici a boj proti korupci a jmenuje její předsedkyní
Vlastu Parkanovou.
EK pro vzdělání, vědu, výzkum a kulturu a jmenuje její předsedkyní
Annu Putnovou.

Za hlavní úkol současné vlády proto TOP 09 považuje přijetí zákona
o zřízení Národního parku Šumava, který přinese dlouhodobé řešení
ve vztahu k ochraně přírody.
Předsednictvo TOP 09 požaduje, aby v nejcennějších lokalitách bylo
umožněno zachování přírodních procesů obnovy lesa až do jeho přírodní
podoby, a to na 25–30 % rozlohy celého území parku. Na dvou třetinách území pak ustavení zón, kde vznikne nutnost efektivně a účinně
zasahovat. Zcela jednoznačně musí být zabráněno škodám na majetcích
sousedících s národním parkem.
Předsednictvo na dnešním jednání ohodnotilo některá z nedávných rozhodnutí ministra životního prostředí Tomáše Chalupy jako krok správným
směrem, který koriguje brutální návrhy dočasně jmenovaného ředitele šumavského parku Jana Stráského. TOP 09 trvá na tom, aby byl důsledně
uplatňován vědecký a expertní pohled a navrhuje významné posílení role
přírodovědců v Radě Národního parku Šumava.

EK pro průmysl a dopravu a jmenuje jejím předsedou Františka Laudáta.
EK pro informační a komunikační technologie a jmenuje jejím předsedou
Jaroslava Poláčka.
EK pro církve a občanskou společnost a jmenuje její předsedkyní Ninu
Novákovou.
Usnesení 1-110111/04
Předsednictvo TOP 09 žádá členy vlády za TOP 09, aby o svých výjezdech do regionů v dostatečném předstihu informovali krajská vedení
TOP 09 a konzultovali s nimi program návštěvy ministra.
Usnesení 1-110118/02
Předsednictvo TOP 09 žádá ministry za TOP 09, aby na jednání vlády iniciovali projednání bodu zaslaného vládě dne 26.7. 2010 dočasnou komisí
Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM.
Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek bude jednat s předsedou Evropské lidové strany o přijetí TOP 09 do ELS.
Ministr zdravotnictví Leoš Heger informoval o posledním dění v resortu.
Popsal jednání s LOK a s ČLK .
Usnesení 1-110322/03
Předsednictvo TOP 09 doporučuje VV TOP 09 ke schválení předloženou
Výroční finanční zprávu za rok 2010.
Usnesení 1-110412/02
Předsednictvo TOP 09 doporučilo VV TOP 09 schválit novelizaci
Stanov TOP 09.

Usnesení 1-110503/04
Předsednictvo TOP 09 pověřuje Miroslava Kalouska, aby zastupoval
s právem hlasovacím TOP 09 na jednáních grémií STAN.
Usnesení 1-110515/01
TOP 09 a Starostové žádají své koaliční vyjednavače, aby důrazně vyzvali zástupce Věcí veřejných ke zveřejnění veškerých dokladů o účetnictví
a financování jejich strany za rok 2010 a věrohodnou prezentaci transparentního financování volební kampaně i provozu strany. Věci veřejné
musí veřejnost přesvědčit, že na jejich vlastním financování neleží žádný
stín. Ulpí-li na kterékoli z koaličních stran podezření z netransparentního
financování stranické činnosti, jsou veškerá prohlášení o protikorupční
strategii vlády jen komickou karikaturou.
TOP 09 a Starostové se kloní k pokračování koaliční spolupráce. Očekávají však, že Věci veřejné upustí od svého současného politického stylu
„opozice v koalici“ a budou podporovat klíčové reformní návrhy z dílny
ministra zdravotnictví, ministra práce a sociálních věcí a ministra financí,
které vycházejí z programového prohlášení společné vlády.
Usnesení 1-110809/0
Společné zasedání TOP 09 a STAN konstatuje, že postup ministra kultury Jiřího Bessera byl procesně bezchybný a ministr kultury postupoval
důsledně na základě a v mezích platných právních předpisů.
Jakákoliv jiná rozhodnutí by byla v rozporu se správním řádem. TOP 09
a STAN jako subjekty respektující vládu práva vyslovují ministrovi kultury
podporu. Rozhodnutí ministerstva jsou akty státní správy, které musí
respektovat zákon, nikoliv emoce a politické preference. Poslanci
TOP-STAR budou hlasovat pro vydání Víta Bárty k trestnímu stíhání.

Usnesení 1-110823/02
Předsednictvo TOP 09 plně podporuje postup svých ministrů vůči neochotě ministra školství ukončit politickou ochranu nepřijatelného jednání
ve státní administrativě.

Palčivé ekonomické výzvy, které před vládou stojí, lze však řešit pouze
v rámci hodnotového systému, ze kterého TOP 09 jako konzervativní
strana vychází.
Podpora extremismu ve státní správě do tohoto systému nepatří.

TOP 09 se cítí vázána koaliční smlouvou a rozhodně nemá v úmyslu
koalici opustit.

2. celostátní sněm TOP 09

16-17

ZPRÁVA O POLITICKÉ A ORGANIZAČNÍ ČINNOSTI / B
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ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝKONNÉHO
VÝBORU TOP 09

	Výkonný výbor zejména
a)

schvaluje návrh ročního rozpočtu a výroční finanční zprávu strany

b)

navrhuje kandidáty pro volby dle příslušné vnitrostranické normy, rozhoduje o kandidátních listinách
do Poslanecké sněmovny, Evropského parlamentu a kandidátech do Senátu, určuje volební zmocněnce strany
a rozhoduje o volebních a povolebních koalicích

c)

schvaluje řády, směrnice a statuty

d)

stanoví výši řádných a zvláštních členských příspěvků

e)

jestliže se v průběhu funkčního období uvolní funkce místopředsedy, volí a odvolává ze svého středu
nástupce do konce funkčního období

f)

na návrh předsedy nebo prvního místopředsedy jmenuje a odvolává generálního sekretáře

2010

V roce 2010 proběhlo 14 jednání Výkonného výboru TOP 09. Výkonný
výbor byl pravidelně informován o aktuální politické situaci a průběhu
příprav volební kampaně. Mezi nejzásadnější rozhodnutí, která se týkala
kandidátních listin, patřilo usnesení o změně lídra v Karlovarském kraji.
Po odstoupení Romana Šmuclera byl potvrzen Josef Malý. V březnu
2010 pak byly schváleny všechny kandidátní listiny a o týden později
i volební program TOP 09. Čtyři dni před volbami do Poslanecké sněmovny se mimořádně sešel výkonný výbor, který jednomyslně podpořil
veřejný závazek Karla Schwarzenberga po volbách nevstoupit do koalice
s ČSSD. Toto usnesení bylo reakcí na závěr kampaně ODS, která zaútočila na TOP 09.
Výkonný výbor byl informován o volebním vyjednávání a v červenci
2010 schválil návrh koaliční smlouvy. Na stejném zasedání byla také
schválena část kandidátů do Senátu, definitivní seznam byl doplněn na
následující srpnové schůzi. V srpnu výkonný výbor také schválil podání
přihlášky TOP 09 do Evropské lidové strany, které bylo začátkem zhruba
půlročního procesu přijímání. Ten byl ukončen v únoru 2011. Od té doby
je TOP 09 členskou stranou Evropské lidové strany. Výkonný výbor se
z hlediska organizačního zabýval vedle schvalování vnitrostranických
norem rozdělením některých regionů (Kladno a Rakovník, Brno venkov
a Vyškov a Blansko). Na podzim 2010 jmenoval do funkce generálního

sekretáře Pavla Severu. Schválil také zprávu Smírčího výboru TOP 09.
Samotný výkonný výbor změnil své složení v srpnu 2010 po rezignaci
Jana Teufla a následné kooptaci krajského předsedy ústecké organizace
Tomáše Tesaře.
Během tohoto roku výkonný výbor také projednal a schválil vnitrostranické normy. V následujícím roce byl uzavřen proces definování vnitřních
pravidel TOP 09. Na základě některých usnesení byly následně vydány tiskové zprávy, jejichž prostřednictvím výkonný výbor informoval
veřejnost i členskou základnu o svých závěrech. Archiv všech usnesení
a zápisů je spravován Celostátní kanceláří TOP 09, níže je výčet těch
nejdůležitějších rozhodnutí výkonného výboru. Během všech jednání
výkonného výboru vystupoval Karel Schwarzenberg či Miroslav Kalousek s informacemi o aktuální politické situaci. V průběhu předvolební
kampaně byl výkonný výbor pravidelně informován o všech připravovaných krocích Jaroslavem Poláčkem, volebním manažerem. Součástí
kompetencí výkonného výboru je rozhodování ve věcech finančních.
V roce 2010 byl schválen rozpočet pro zbytek roku a také rozpočet
na rok 2011. Výkonnému výboru byla předložena vyúčtování proběhlých
kampaní, která byla zveřejněna na našich www stránkách. V roce 2010
TOP 09 předkládala Výroční finanční zprávu za rok 2009. I tato zpráva
byla schválena výkonným výborem.

Dále pak
a)

rozhoduje o době, místu konání a programu řádného celostátního sněmu a na návrh regionálních organizací 		
reprezentujících minimálně 1/3 členské základny mimořádného celostátního sněmu

b)

stanovuje klíč počtu delegátů na celostátní sněm

c)

na celostátním sněmu předkládá zprávu o plnění usnesení sněmu předchozího

d)

realizuje usnesení celostátního sněmu a řídí činnost strany mezi celostátními sněmy

e)	projednává návrhy krajských výborů a navrhuje kandidáty do celostátních stranických funkcí
f)	projednává zásadní politické otázky
g)

určuje náplň působnosti jednotlivých místopředsedů, ukládá úkoly předsedovi, prvnímu místopředsedovi, 		
místopředsedům, členům předsednictva, členům VV i dalším funkcionářům a orgánům strany

h)

v nutných případech rozhoduje o svolání nižších orgánů strany

i)	bere na vědomí zprávy celostátní revizní komise a smírčího výboru
j)

schvaluje odchylky od organizačního členění strany ve statutárních městech

k)

stanovuje minimální počet členů pro všechny regionální organizace a v této souvislosti dává souhlas se 		
sloučením nebo rozdělením regionálních organizací, přičemž přihlédne k vyjádření příslušného
krajského výboru

l)
m)

rozhoduje o nápravných opatřeních uložených předsednictvem strany podle čl. 11 odst. 3 písm. d) stanov
volí předsedu celostátní revizní komise a smírčího výboru, pokud se uvolní funkce před skončením
funkčního období

n)

volí členy celostátní revizní komise a smírčího výboru, pokud se uvolní funkce v orgánu před skončením 		
funkčního období a není-li za ně zvolen náhradník

2011

V roce 2011, do 22. 9. 2011, proběhlo 7 jednání výkonného výboru.
Vedle schválení termínu a místa druhého Celostátního sněmu TOP 09
a záležitostí s ním spojených byl výkonný výbor pravidelně informován
o připravovaných a realizovaných reformách a vyjádřil plnou podporu
těmto návrhům.
Výraznou změnou bylo schválení nových stanov, na jejichž přípravě
se podílela komise pro změnu stanov, ve které byly zastoupeny všechny
krajské organizace TOP 09. Díky této změně Stanovy TOP 09 zeštíhlely
zhruba na polovinu a vnitrostranické normy musely být přepracovány
v souladu s touto významnou změnou. Schválení Stanov TOP 09 je
Sněmu předkládáno jako samostatný materiál. Výkonný výbor, stejně
jako v loňském roce, schválil výroční finanční zprávu a zvolil nové členy

a náhradníky celostátní revizní komise a také zřídil dvě nové regionální
organizace, které vznikly rozdělením regionální organizace Kolín, Kutná
Hora. Na svém dosud posledním zasedání se výkonný výbor vedle
politické situace zabýval především schválením materiálů pro delegáty
tohoto Sněmu.
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
28.–29. KVĚTNA 2010

Výsledky TOP 09 v krajích

TOP 09 s podporou hnutí STAN se jako nové straně na české politické scéně necelý rok po svém vzniku podařilo doLiberecký kraj

sáhnout ve volbách do Poslanecké sněmovny zisku 16,7 %, 873 833 hlasů a obdržet 41 mandátů. TOP 09 se tak stala třetí
největší politickou silou v České republice, její výsledek v těchto volbách byl „na dohled“ oběma největším stranám.

Ústecký kraj

Zároveň se podařilo porazit KSČM a odsunout ji z dlouhodobě zastávaného třetího místa na místo čtvrté.

Královehradecký kraj
Karlovarský kraj
Praha
Pardubický kraj
Moravskoslezký
kraj

Středočeský kraj
Plzeňský kraj

Olomoucký kraj

Výsledky voleb do PSP 2010

Vysočina

Kandidující strana

hlasy

mandáty

abs.

%

abs.

%

ČSSD

Česká strana sociálně demokratická

1 155 267

22,08

56

28,00

ODS

Občanská demokratická strana

1 057 792

20,22

53

26,50

TOP 09

TOP 09

873 833

16,70

41

20,50

KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy

589 765

11,27

26

13,00

VV

Věci veřejné

569 127

10,88

24

12,00

KDU-ČSL

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

229 717

4,39

-

-

SPOZ

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

226 527

4,33

-

-

Suverenita

Suverenita – blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu

192 145

3,67

-

-

14,31 – 18,63

SZ

Strana zelených

127 831

2,44

-

-

18,63 – 22,95

Zlínský kraj
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj

Získané v %
9,99 – 14,31

22,95 – 27,27

Úspěšnost TOP 09 v jednotlivých krajích se lišila. Nejlepší výsledek strana zaznamenala v Praze s 27,27 %, kde jako v jediném kraji zvítězila, nejhorší pak v Moravskoslezském kraji s 9,99 %. Je patrné, že TOP 09 má
největší podporu v hlavním městě a severovýchodních Čechách. Naopak
slabší je v českých i moravských krajích s nižší životní úrovní. Přesto
můžeme konstatovat, že podpora TOP 09 není dramaticky regionálně nevyvážená. Pokud jde o statutární města, TOP 09 výrazně uspěla v Brně,
Karlových Varech, Plzni, Hradci Králové, Zlíně, Olomouci a Liberci.
Základnu voličů TOP 09 tvoří bývalí voliči ODS (z více než z poloviny),
doplnění o voliče SZ (reprezentují celou desetinu volebního výsledku),
a dokonce ze 7 % ČSSD. TOP 09 v porovnání s ostatními stranami „odčerpala“ KDU-ČSL sice nejvíce voličů, ale ti se na jejím výsledku podíleli
pouze z dvacetiny. TOP 09 přilákala nejvíce prvovoličů a stejně jako
ostatní „nové“ strany významný podíl těch, kteří před čtyřmi roky volit
mohli, ale nevolili.
TOP 09 byla volena rovnoměrně muži i ženami. Co se týče profilu podle
věkových skupin, tvořili mladí lidé do 29 let téměř třetinu voličů TOP 09.
Přibližně čtvrtina této věkové skupiny volila TOP 09, a strana tak u mla-

dých s přehledem zvítězila před druhou ODS. Naopak pouhou desetinu
voličské základny tvořili senioři nad 60 let věku. Pokud jde o vzdělání,
elektorát TOP 09 se skládal více než z třetiny z vysokoškoláků (nejvíc
po SZ) a z poloviny z voličů se středoškolským vzděláním s maturitou.
Z hlediska kandidátů byly letošní volby výjimečné, protože velmi významnou roli poprvé hrály preferenční hlasy. Poslanci se tak mnohdy stali
kandidáti, kteří byli na tzv. nevolitelných místech kandidátek. Z celkového
množství mandátů TOP 09 jich nejvíce získali členové TOP 09, a to 25.
Jedenáct poslanců se dostalo do Poslanecké sněmovny na kandidátce
TOP 09, ale byli bez politické příslušnosti, 3 z hnutí Starostové a nezávislí
a 2 poslanci za Starosty pro Liberecký kraj. Obecně u voličů TOP 09
často vítězili buď známí kandidáti z komunální politiky nebo především
lékaři a pedagogové. Absolutním „vítězem“ se stal lídr pražské kandidátky TOP 09, předseda strany Karel Schwarzenberg, který získal 46 087
preferenčních hlasů, což je 26,5 % všech hlasů daných v Praze TOP 09.
Pětiprocentní hranici pro získání přednostního mandátu překonalo celkem 25 kandidátů TOP 09, což je více než polovina zvolených poslanců.
Pokud jde o spolupráci s hnutím STAN, ve dvou třetinách okresů dosáhla
TOP 09 lepšího průměrného volebního výsledku mezi obcemi, kde STAN

působí, než byl průměrný volební výsledek pro TOP 09 mezi obcemi, kde
STAN nepůsobí. Lze konstatovat, že působení celého hnutí STAN bylo
ve volbách do PSP ČR 2010 úspěšné a pro TOP 09 se hnutí STAN stalo
silným partnerem.
TOP 09 se velmi rychle po svém založení podařilo dostat v medializaci na třetí místo za dlouhodobě zavedenou ČSSD a ODS. Tuto pozici
si TOP 09 držela až do voleb. TOP 09 se ve volebním měsíci v počtu
celkových zmínek podařilo vyrovnat i druhé ODS. Především díky TOP
09, ale i Věcem veřejným, se oproti minulým volbám do Poslanecké
sněmovny, které se uskutečnily v roce 2006, změnily politicko-mediální
poměry. Zatímco před čtyřmi lety mediální volební kampani dominovaly
dvě politické strany a systém byl významně bipolární, v těchto volbách
toto neplatilo. Významnou mediální roli začala hrát právě TOP 09, která
se v závěru volební kampaně dokázala bývalým bipolárním stranám
vyrovnat. To, že se bipolární trend české politiky změnil, dokazují i údaje
z dalších měsíců po volbách. Lze hovořit o tom, že se mediální zásah
ČSSD, ODS a TOP 09 vyrovnal.

Předvolební kampaň byla mixem následujících reklamních sítí: OoH (Out
of Home) – velkoplošná reklama, plakátovací maloplošná celorepubliková
kampaň (plakáty A2, budky, rámečky ve vlacích, hodiny), inzerce v tištěných i elektronických médiích a speciálních formátech v Praze (například
CLV, metrovision, LCD plochy). Gradovala v posledním (květnovém)
měsíci, nákup ploch v měsíci dubnu byl minimální, největší zásah byl
v Praze. Podporovatelé TOP 09 se stali významnou součástí kampaně
TOP 09. V rámci podpory jejich aktivit byl připraven projekt MY.TOP 09,
který nabídl prostředí pro vzájemnou spolupráci a diskusi o aktivitách
podporovatelů TOP 09. Zapojení podporovatelů do kampaně pomocí
fyzických reklamních nosičů překonalo i nejoptimističtější predikce z přelomu let 2009 a 2010. TOP 09 v prosinci 2010 transparentně vyčíslila
a zveřejnila náklady kampaně. Centrálně vydané prostředky nabyly výše
37 mil. Kč, náklady krajských organizací TOP 09 činily 16,6 mil. Kč.
TOP 09 investovala z centrální úrovně zejména v oblastech, jejichž cílem
bylo seznámit veřejnost s novou stranou, jejím programem a představiteli. Nejvyšší náklady proto tvořily rozpočtové kapitoly na nákup reklamního
prostoru. Za pronájem billboardů TOP 09 utratila zhruba 3 miliony korun,
tedy necelou desetinu celkového rozpočtu.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 15.–16. ŘÍJNA 2010

TOP 09 uzavřela strategické partnerství s hnutím Starostové a nezávislí,
které spočívalo ve vzájemné podpoře v podzimních komunálních volbách. Společně byla postavena kandidátka TOP 09 a hnutí STAN ve více
než 1150 obcích. Hnutí STAN mělo téměř 500 kandidátek a TOP 09
více než 700. V mnoha obcích byla kandidátka TOP 09 a hnutí STAN
společná. TOP 09 nominovala přes 11 tisíc kandidátů, hnutí STAN pak

kraj

Hlavní město Praha
Středočeský kraj

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 15.–16. ŘÍJNA 2010

necelou polovinu. Dohromady obě uskupení získala 3 619 zastupitelů.
(ODS obdržela přes 5 100 zastupitelů, ČSSD přes 4 500, KDU-ČSL
přes 3 700, KSČM přes 3 100 a Věci veřejné přes 300.) TOP 09 výrazně
uspěla ve volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy, kde zvítězila
se ziskem 30,26 % hlasů a 26 mandátů z 63 přidělovaných.

kandidáti

zastupitelé

úspěšnost v %

V senátních volbách v roce 2010 se ucházelo o mandát celkem 26 kandidátů za TOP 09 (12) nebo koalici TOP 09 a STAN (14). Do druhého kola
voleb postoupilo celkem pět kandidátů. Jan Horník ve volebním obvodě
č. 1 – Karlovy Vary, Věra Kovářová ve volebním obvodě č. 16 – Beroun,
dále pak v Praze Jaromír Štětina a Bedřich Moldan ve volebních obvodech č. 22 – Praha 10 a 25 – Praha 6. Posledním úspěšným kandidátem,
který postoupil do druhého kola, byl Zdeněk Nováček ve volebním obvodě č. 40 – Kutná Hora. Z těchto pěti kandidátů získali a zároveň obhájili
senátorský mandát pouze dva, a to Jan Horník a Jaromír Štětina. Bedřichu Moldanovi chybělo ve druhém kole pouhých 71 hlasů k vítězství.

Č.

TOP 09

STAN

celkem

TOP 09

STAN

celkem

TOP 09

STAN

celkem

971

63

1034

235

19

254

24,20

30,16

24,56

1540

786

2326

240

310

550

15,58

39,44

23,65

Jihočeský kraj

992

347

1339

191

128

319

19,25

36,89

23,82

Plzeňský kraj

594

244

838

101

127

228

17,00

52,05

27,21

Karlovarský kraj

424

65

489

54

20

74

12,74

30,77

15,13

Ústecký kraj

870

427

1297

93

124

217

10,69

29,04

16,73

Liberecký kraj

313

74

387

33

19

52

10,54

25,68

13,44

Sedm ze zbývajících 21 kandidátů, kteří nepostoupili, skončilo
v rámci prvního kola voleb na 3. místě. Nejméně hlasů (234) pro postup
do 2. kola chybělo panu Jiřímu Kleinovi ve volebním obvodě č. 61 – Olomouc. V dalších čtyřech obvodech kandidáti skončili na 4. místě, dalších
šest pak na 5. místě.

Volební obvod

Kandidát

Volební strana

Politická
příslušnost

Hlasy
1. kolo

%
1. kolo

Pořadí
1. kolo

Hlasy
2. kolo

%
2. kolo

1

Karlovy Vary

Horník Jan

TOP 09+STAN

4

Most

Štembera Sáša MUDr.

TOP 09

BEZPP

7454

22,25

1

10179

71,75

BEZPP

2674

7,87

5

-

-

7

Plzeň-město

Čížek Pavel Ing.

TOP 09+STAN

BEZPP

6202

14,17

3

-

-

10

Český Krumlov

Troup Zdeněk PhDr.

TOP 09

BEZPP

8795

17,95

3

-

-

13

Tábor

Krůček Petr Ing.

TOP 09

TOP 09

4252

8,97

4

-

-

16

Beroun

Kovářová Věra Ing.

TOP 09+STAN

BEZPP

16165

31,23

2

9957

48,12

19

Praha 11

Hlaváč Pavel Mgr.

TOP 09

TOP 09

5130

12,59

4

-

-

22

Praha 10

Štětina Jaromír

TOP 09+STAN

BEZPP

11210

31,01

1

10794

57,50

Královéhradecký kraj

519

251

770

60

107

167

11,56

42,63

21,69

25

Praha 6

Moldan Bedřich prof. RNDr. CSc.

TOP 09+STAN

BEZPP

9761

23,50

2

10781

49,83

Pardubický kraj

437

363

800

37

218

255

8,47

60,06

31,88

28

Mělník

Nováková Nina Mgr.

TOP 09+STAN

TOP 09

9800

20,75

3

-

-

Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
ČR

433

218

651

54

86

140

12,47

39,45

21,51

31

Ústí nad Labem

Dobrovolná Liběna Mgr.

TOP 09

TOP 09

6530

13,92

3

-

-

1490

548

2038

213

188

401

14,30

34,31

19,68

34

Liberec

Marušiak Jan MUDr. PhD.

TOP 09

TOP 09

2500

7,83

6

-

-

27,93

37

Jičín

Czernin Tomáš Ing.

TOP 09+STAN

TOP 09

8619

18,50

3

-

-

40

Kutná Hora

Nováček Zdeněk MUDr.

TOP 09+STAN

BEZPP

7261

16,92

2

9599

39,83

46

Ústí nad Orlicí

Müllerová Ludmila Ing.

TOP 09+STAN

TOP 09

8377

18,29

3

-

-

49

Blansko

Holomková Ivana Mgr.

TOP 09

TOP 09

4922

9,69

5

-

-

52

Jihlava

Drlíková Zdeňka MUDr.

TOP 09+STAN

BEZPP

3744

9,04

5

-

-

55

Brno-město

Bořecký Karel Ing.

TOP 09

TOP 09

4668

9,61

5

-

-

58

Brno-město

Vorlíček Jiří prof. MUDr. CSc.

TOP 09

BEZPP

6457

17,69

11

-

-

61

Olomouc

Klein Jiří Prof. MUDr. Ph.D.,FETCS

TOP 09+STAN

BEZPP

8216

19,82

3

-

-

64

Bruntál

Olejník Marián MUDr. MBA.

TOP 09

TOP 09

1484

4,38

7

-

-

67

Nový Jičín

Kobsa Miroslav MUDr.

TOP 09

TOP 09

4702

10,16

7

-

-

70

Ostrava-město

Čermák Tomáš prof. Ing. CSc.

TOP 09

BEZPP

4271

11,84

5

-

-

73

Frýdek-Místek

Petrov Igor Ing.

TOP 09+STAN

BEZPP

4411

10,85

4

-

-

76

Kroměříž

Mergenthalová Lenka MUDr.

TOP 09+STAN

TOP 09

4306

10,45

4

-

-

79

Hodonín

Ljasovský Risto Mgr.

TOP 09+STAN

BEZPP

3366

7,18

5

-

-

597

667

1264

87

266

353

14,57

39,88

1291

342

1633

114

133

247

8,83

38,89

15,13

559

701

1260

68

294

362

12,16

41,94

28,73

11030

5096

16126

1580

2039

3619

14,32

40,01

22,44

Data z výsledků řádných voleb 15. 10.-16. 10. 2010, dle navrhující strany
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D/

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ TOP 09

Náklady

(tis. Kč)

Rok

2009

2010

2011

Náklady na činnost

5 615

26 147

16 600

288

10 475

5 870

32 307

107 166

508

Poskytnuté dary
Náklady na volby

Zpráva o hospodaření obsahuje údaje z let 2009 (od vzniku strany dne 26. 6. 2009),
2010 a části roku 2011 (do 30. 6. 2011).
Náklady na volby – detail
Rok

2009

2010
celostátní
kancelář

2011

krajské,

kandidáti

celostátní

regionální

do Senátu

kancelář

regionální

organizace
Volby do Poslanecké sněmovny

Rok 2009 byl náročný z pohledu formování pravidel a struktury strany,
následovaný rokem 2010 ve znamení voleb. Přesto veškerá kontrolní
a revizní hodnocení proběhla s pozitivními závěry. Výrok auditora k účetní
závěrce za rok 2009 a 2010, stejně jako výrok Poslanecké sněmovny
k Výroční finanční zprávě zněly: „Bez výhrad.“ Stejně jako interní kontrola
celostátní revizní komise. Na základě splnění zákonných podmínek byly
TOP 09 vyplaceny státní příspěvky na činnost.
Transparentnost financování je pro TOP 09 velmi důležitá, a proto jsou
veškeré příjmy (dary, příspěvky od státu, členské příspěvky a další)
od roku 2011 zveřejňovány každý měsíc na webových stránkách. Plně
ctíme legislativní normy, informace zveřejňujeme nad rámec stanovený
zákonem a zároveň chráníme osobní údaje, aniž bychom tím snižovali
transparentnost.
Dary jsou přijímány na základě přísných a přesně určených pravidel.
Dary a dárci jsou vždy prověřováni, dary nad 10 000 Kč jsou schvalovány

Přehled výnosů a nákladů
Rok

Účetnictví na úrovni regionální, krajské i celostátní je spravováno centrálně ekonomickým odborem a díky tomu nemůže docházet k porušování
interních pravidel ani zákonů, zejména z nedbalosti. Centrální správa
účetnictví zajišťuje větší transparentnost a šetří náklady. Na toto účetnictví dohlíží externí účetní společnost a auditor.
Ve své historii TOP 09 nemusela čerpat žádný úvěr, a to ani v období
nákladné volební kampaně v roce 2010. Financování bylo vždy zajištěno
průběžně a oba roky skončilo hospodaření se ziskem.
V roce 2009 strana hospodařila pouze s členskými příspěvky a s příjmy
z darů od sponzorů. Od roku 2010, kdy vznikl straně nárok na státní
příspěvek na činnost, jsou provozní náklady na zajištění funkce celostátní

organizace

32307

42175

16664

0

0

0

0

4224

428

5590

358

45

Volby do obecních zastupitelstev

0

12492

13378

0

0

105

Volby do zastupitelstva hl. m. Prahy

0

12215

0

0

0

0

Od počátků fungování TOP 09 je sepsána smlouva o finanční podpoře
spolupracujícího hnutí Starostové a nezávislí a část obdržených státních
příspěvků je na základě této smlouvy poukazována na účet ve formě
daru – v tabulce součást poskytnutých darů.

kanceláře čerpány výhradně ze státního příspěvku. Prostředky získané
z darů slouží k úhradě volebních kampaní. U některých krajských a regionálních organizací dochází k prolongaci úhrady závazků vůči celostátní
kanceláři. Lze konstatovat, že u jednotlivých středisek se daří tyto závazky
postupně řešit. Generální sekretář považuje dosažení vyrovnané bilance
krajských a regionálních organizací vůči celostátní kanceláři za prioritu.

Od roku 2010 tvoří celostátní kancelář fondy solidarity, investiční a volební, ty užívá pouze z rozhodnutí výkonného výboru. Z fondu solidarity
jsou hrazeny pravidelné provozní náklady v krajských kancelářích a díky
centrálnímu nákupu techniky a služeb je toto řešení výhodné a transparentní. Zůstatek fondů na konci roku 2010 je 6 626 000 Kč, zůstatek
k 30. 6. 2011 je 10 049 000 Kč.

Plánovaný rozpočet nákladů celostátní kanceláře pro rok 2009 byl vyčerpán, stejně tak rozpočet na centrálně vynaložené náklady na volební
kampaně roku 2010. Rozpočet provozních nákladů v roce 2010 nebyl
zcela vyčerpán a část těchto nevyčerpaných prostředků byla převedena
do rozpočtu pro rok 2011.

(tis. Kč)
2009

2010

2011

Výnosy

42 122

180 681

31 540

Náklady

38 210

143 788

23 229

3 912

36 893

8 311

Výsledek hospodaření

Předsednictvem TOP 09. U nepeněžních darů vyšší hodnoty si necháváme zpracovat znalecký posudek. TOP 09 odmítá dary od subjektů,
u kterých by mohla vzniknout pochybnost o důvěryhodnosti dárce.

Volby do Senátu

(tis. Kč)
krajské,

200

Srovnání výnosů a nákladů

175

150
Výnosy
2009

Dary přijaté celkem
z toho

2011

40 863

57 548

3 425
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27 631
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1 822
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1 218

2 267

1 727

1 218

2 267

1 168

dary nepeněžní
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ostatní výnosy
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ZPRÁVA O POLITICKÉ A ORGANIZAČNÍ ČINNOSTI / F

F/

Informační
zdroje

www.top09.cz

my.top09.cz

Monitoring

Mailing – VideoTOP

Monitoring – Newton

Monitoring – Newstin

Zejména sekce POLITIKA řazena
na první pozice v Google

Primární komunikační kanál
s členy a příznivci

Denní výběr zpráv

• vydáván každých 14 dní,
• krátké video o tom, co se děje v TOP 09,
na ministerstvech a v krajích

• každý poslanec zde nalezne svůj denní
monitoring,
• v závorce je uveden počet výstupů za den

• dle témat
• reformní argumentáře
• informace o všech reformách TOP 09
• reformní kapitoly jsou označeny
slovem REFORMA
• obsahují klíčové rozhovory, videa
odkazy a argumenty
• některé obsahují i letáky k vytištění

• „Facebook TOP 09“
• cílená komunikace se zájmovými skupinami
• skupiny dle stranických orgánů
• organizace akcí, schůzek apod.
• připojení k již existující tematické skupině
• založení nové skupiny
• omezení členství ve skupině

• vyhledává online články
• dokáže monitorovat, jak se vyvíjí mediální
obraz např. při kauzách
• vyhledá články pouze na internetu

BB Monitoring

Mediální plán na aktuální týden

Mailing – Newsletter

Monitoring – Media search

Tiskové oddělení TOP 09

Denní výběr zpráv

Hledáme témata pro naše poslance

Informování všech členů a podporovatelů
TOP 09 e-mailem o novinkách v TOP 09

Pro případ ad hoc témat

• každé ráno ty nejdůležitější zprávy
• odkazy na tři nejdůležitější články
• informace o novinkách
• možnost zpětné vazby

• časový sled
• možné reakce garantů TOP 09
• příp. odkazy a kontakty
• každé úterý v poledne

• kompletní archiv všeho, co bylo
vydáno (i v printech)
• vyhledávání článků k tématům

• rozesílán každé ráno v cca 9 hodin
• zprávy titulních stran, zprávy týkající se TOP 09
• plné znění vybraných článků

• každý týden
• informace o dění v TOP 09
• informace o dění na ministerstvech TOP 09

Alžběta Plívová – tisková mluvčí
alzbeta.plivova@top09.cz
Jaroslav Poláček – zástupce gen. sekretáře,
volební manažer
jaroslav.polacek@top09.cz
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G/

VZDĚLÁVÁNÍ
TOP 09 JE STRANA, KTERÁ
SE O SVÉ LIDI STARÁ

Územní a komunitní plánování – jednodenní celostátní seminář
Účastníci semináře byli seznámeni s principy a s procesem pořizování
územního plánu, s jeho předpoklady a souvislostmi, s příslušnými strategickými dokumenty a s příklady z České republiky i ze zahraničí.
Blok věnovaný komunitnímu plánování dodal účastníkům potřebné
souvislosti.

Města-obce-bez korupce – jednodenní celostátní seminář
Seminář byl zaměřen na osvětlení principů transparentního úřadu, cest
k zamezení korupce a odstranění korupčního prostředí. Bylo představeno protikorupční desatero, účastníci byli seznámeni s korupčními riziky
při zadávání a realizaci veřejných zakázek, na příkladech bylo prezentováno transparentní hospodaření samospráv. Byla objasněna odpovědnost veřejných funkcionářů, střet zájmů a etický kodex.

Vedení TOP 09 již od jejího založení považovalo vzdělávání politiků za jeden z hlavních úkolů strany. Praktické kroky
k realizaci tohoto záměru byly učiněny koncem roku 2010 a zejména na začátku roku 2011. Vznikl Projekt vzdělávání
a struktura modulového systému vzdělávacích aktivit.
Projekt vzdělávání analyzoval potřeby vzdělávání podle jednotlivých cílových skupin. Byly identifikovány hlavní
oblasti, na něž byl při vytváření vzdělávacího programu kladen důraz. Seznam těchto oblastí není definitivní, je možné ho přetvářet dle aktuální potřeby. Je chápán jako definice priorit příslušné cílové skupiny.

Cílové skupiny byly identifikovány takto
Členové TOP 09
- musejí být řádně informováni o záměrech a krocích strany, rozumět jim
tak, aby je dokázali přesvědčivě obhajovat.
Komunální politici
- starostové, místostarostové a další zastupitelé – jsou důležití pro budování
struktury celé strany a pro tvorbu její image. Skupině musí být nabídnuto
systematické odborné vzdělávání v průběhu celého jejího mandátu.
Komunální politici – zastupitelé
- magistrát Praha. Vzhledem ke specifické situaci Prahy je potřeba
uzpůsobit standardní vzdělávání komunálních politiků jejich potřebám.

Poslanci PSP ČR
Média a komunikace ve veřejném prostoru pro pokročilé –
jednodenní workshop
Workshop zaměřený na další rozvíjení dovednosti komunikace s médii učil účastníky, jak si efektivně udržovat vztahy s veřejností a cíleně
pracovat na své reputaci, jak efektivně zvládnout útoky soupeřů a médií
(přesilové hry), jak se připravit na krizové situace a jak v nich komunikovat
s médii, jak a co komunikovat v krizi (verbální i nonverbální komunikace).

Zaměstnanci strany
Teorie a praxe volebních kampaní se zvláštním zřetelem k volbám
do krajských zastupitelstev v roce 2012 – třídenní seminář. Třídenní
seminář určený zejména krajským a volebním manažerům si kladl za cíl
seznámit účastníky s praktickou realizací volebních kampaní, od sociologického průzkumu, nákupu reklamy, grafického zadání až po přípravu
a zpracování rozpočtu. Současně byli účastníci seznámeni s novými
trendy ve volebních kampaních ve světě i u nás.

Kandidáti do voleb
- kandidáti jsou ti, kdo s velkou podporou strany aktivně prezentují její vize.
Musí být vzděláni v moderních technologiích a ostatních způsobech
oslovení voličů.
Poslanci a senátoři
– práce strany je vidět zejména v médiích. Poslancům a senátorům musí
být poskytnuty základní i specializované informace k práci s médii a interní
komunikací.
Zaměstnanci strany
– profesionální složka strany musí být systematicky vzdělávána tak,
aby poskytovala straně servis na nejvyšší možné úrovni.

Statistika proškolených

Financování projektu Vzdělávání

Interní komunikace a práce s regionálními médii
Základy veřejné správy				
Specifické otázky (územní plánování, transparentní úřad)
Práce s médii pro pokročilé				
Teorie a praxe volebních kampaní			

124
74
43
11
39

Celkem

291

Projekt byl financován z rozpočtu TOP 09, z příspěvku IPES
s podporou Konrad-Adenauer-Stiftung a z účastnických poplatků.

Komise pro vzdělávání
Vedením projektu Vzdělávání byla předsednictvem pověřena Komise
pro vzdělávání, která se v průběhu roku 2011 sešla k jednání doposud
7x. Tato komise dále ustavila subkomisi pro výběr dodavatelů vzdělávací
činnosti, tato subkomise se sešla 4x.

Jednání komise zahrnuje informaci o probíhajících seminářích, plán seminářů následujících, tvorbu a kontrolu rozpočtu, prostřednictvím subkomise také výběrová řízení dodavatelů.

Poměr finanční účasti na projektu
TOP 09

Statistika
proškolených
IPES s podporou KAS

Jednodenní seminář pro komunální politiky – Financování obcí
Jednodenní seminář pro poslance a senátory – Interní komunikace
Opakování jednodenních seminářů pro komunální politiky – Územní
plánování, Transparentní úřad, Financování obcí

Účastnické poplatky
V roce 2011 proběhly semináře pro komunální politiky, poslance a aparát strany.

Jednodenní semináře pro členy TOP 09 – reforma veřejných financí,
reforma zdravotnictví, reforma důchodová

6%

Komunální politici
23 %
Interní komunikace a práce s regionálními médii – jednodenní
semináře v jednotlivých krajích
Seminář zpracovával témata spolupráce krajů a regionů s tiskovým
odborem, komunikace – co komunikovat, jak komunikovat s občany, jak
komunikovat s regionálními médii, jak fungují média, jak vytvářet vlastní
témata, jak předcházet krizi komunikace a jak ji řešit.

Základy veřejné správy – 8 seminářů dle NUTS 2
Seminář zaměřený na základní znalost legislativy spojené s fungováním obce – právní statut, orgány obce, jednání zastupitelstva, obecně
závazné vyhlášky, rozpočet, přezkoumání hospodaření a závěrečný účet,
veřejné služby obce, principy dobré veřejné správy atd. – a na informaci
o dotačních titulech a možnosti jejich využití pro obec – přehled dotačních příležitostí EU 2007–2013, přehled strukturálních fondů 2007–2013,
příprava a zpracování projektu, rozpočet, hodnocení projektu atd.

Další plánované semináře pro rok 2011

71 %

Semináře jsou prezentovány na webových stránkách TOP 09, na stránkách jednotlivých krajů, na sociálních sítích a také jsou o nich informována média. Prezentace je realizována formou článků, fotodokumentace
i videodokumentace.

VOLBY
2010

2. celostátní sněm TOP 09

32-33

ZPRÁVA O ČINNOSTI POSLANECKÉHO KLUBU TOP 09 A STAROSTOVÉ
Předkládá

Petr Gazdík, předseda Poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

Vypracoval

Radek Lojda, tajemník Poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

Návrh usnesení

Celostátní sněm TOP 09 schvaluje Zprávu o činnosti Poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

40-3-111022

ZPRÁVA O ČINNOSTI
POSLANECKÉHO KLUBU
TOP 09
A STAROSTOVÉ
Zpráva o činnosti Poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové v Poslanecké sněmovně

Hlasování o důvěře vládě
Koaliční Nečasova vláda, jmenovaná 13. července 2010, požádala dne
10. srpna 2010 na 3. schůzi Poslanecké sněmovny o důvěru. Koaliční
zastoupení politických klubů ODS, TOP 09 a Starostové a Věcí veřejných
vyslovilo vládě důvěru 118 hlasy. Nedůvěru vyjádřily kluby ČSSD a KSČM
82 hlasy. Z iniciativy opozice se v průběhu volebního období Sněmovna
ještě dvakrát ke hlasování o důvěře vládě vrátila. Hlasování proběhlo

na 12. a 17. schůzi Poslanecké sněmovny. Opozice se pokusila o zvrat
vládního uspořádání a vyvolala hlasování o nedůvěře vládě, které se
uskutečnilo na 12. a 17. schůzi PS dne 21. prosince 2010 a 26. dubna
2011. V obou případech byl klub TOP 09 a Starostové jednotný a Vláda ČR
dostala důvěru.

Hlasování o zákonech
Mezi 1. a 22. schůzí Poslanecké sněmovny je evidováno 485 sněmovních
tisků, z nichž 154 tisků jsou vládní návrhy zákonů, 104 tisků jsou mezinárodní smlouvy, 82 tisků jsou zprávy, 59 tisků jsou poslanecké návrhy zákonů,
13 tisků jsou návrhy zákonů Senátu a 13 tisků jsou návrhy zákonů krajů.
Z 239 návrhů zákonů bylo ukončeno 110 a 27 zamítnuto.

Parlamentu České republiky
Historicky první předkládaná Zpráva o činnosti Poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové
zahrnuje období od počátku 6. volebního období až po 22. schůzi Poslanecké sněmovny.

Poslanecký klub TOP 09 a Starostové podpořil řadu reformních zákonů:
z oblasti zdravotnictví – zákon o zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě, zákon o specifických zdravotních službách, zákon
o veřejném zdravotním pojištění, z oblasti sociální – novela zákoníku práce,
zákon o důchodovém spoření, zákon o doplňkovém penzijním spoření, zákon o sociálních službách, zákon o státní sociální podpoře, zákon o zaměstnanosti, z oblasti justice – novela trestního zákoníku, zákon o advokacii.
Poslanecký klub TOP 09 a Starostové inicioval novelu zákona o veřejných
zakázkách a novelu loterijního zákona. Ve spolupráci s koaličními kluby vznikl
zákon o protikomunistickém odboji. Ministerstvo financí připravuje novelu
zákona o rozpočtovém určení daní, která bude spravedlivější pro financování
menších obcí.

Hlasování o ROZPOčtu
Při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2010 nebyly
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR stanoveny střednědobé výdajové
rámce na léta 2011 a 2012. Východiskem pro zpracování návrhu státního rozpočtu na rok 2011 byl proto výdajový rámec, který byl stanoven
10. prosince 2008 usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 966
ze 45. schůze při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu na rok
2009. Podle rozpočtových pravidel byla provedena aktualizace střednědobého výdajového rámce centrální vlády, a to jeho zvýšením z důvodu zapo-

Poslanecký klub TOP 09 a Starostové v období červen 2010 – září 2011

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 28.–29. května 2010 přiřadily straně TOP 09 a hnutí Starostů a nezávislých celkem 41 mandátů. Na základě
povolebního vyjednávání prezident republiky Václav Klaus 13. července
2010 jmenoval vládu koalice rozpočtové odpovědnosti, vládu práva a boje
proti korupci, kterou utvořily ODS, TOP 09 a VV. Vládu vede premiér Petr
Nečas (ODS) a zasedá v ní čtrnáct ministrů, z nichž pět nominovaly TOP 09
a STAN.

Na prvním zasedání poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové bylo zvoleno
předsednictvo poslaneckého klubu, které pracovalo ve složení: předseda
Petr Gazdík, první místopředseda Jan Husák, místopředsedové František
Laudát, Václav Horáček, Jitka Chalánková. Dne 7. června 2011 proběhla
volba nového předsednictva poslaneckého klubu. Navrženo a jednohlasně
zvoleno bylo stejné složení, které i nadále pokračuje ve vedení klubu.
Podrobnosti o účasti členů poslaneckého klubu ve vedení orgánů Sněmovny jsou uvedeny v příloze k této zprávě.

jení příjmů z Evropské unie a změny dotací státním fondům. Návrh státního
rozpočtu na rok 2011 byl předložen jako schodkový v objemu příjmů 1 044
mld. Kč a v objemu výdajů 1 179 mld. Kč. Celkové příjmy státního rozpočtu
České republiky na rok 2011 se stanovily částkou 1 044 mld. Kč. Třetí čtení
zákona o státním rozpočtu proběhlo 15. prosince 2010 na 9. schůzi Sněmovny. Státní rozpočet se schodkem 1 179 miliardy Kč byl přijat
112 koaličními hlasy za přítomnosti 187 poslanců. Návrh rozpočtu nepodpořil klub KSČM a ČSSD.

Hlasování koalice

Vládní koalice má pro své návrhy ve Sněmovně teoretickou podporu
115 hlasů. Počátkem volebního období měla koalice podporu 118 hlasů,
přičemž tři členové klubu Věcí veřejných v průběhu dubna 2011 klub opustili.
Vládní návrhy i tak mají dostatečnou podporu u koaličních poslanců a poslankyň. Poslanecké návrhy a pozměňovací návrhy k zákonům se diskutují
na schůzkách předsedů poslaneckých klubů a dle závažnosti i na jednání

K9. Schůzka ve formátu K9 je charakterizovaná v Koaliční smlouvě ODS,
TOP 09 a Věcí eřejných ze dne 12. července 2010. Opoziční poslanecké
návrhy jsou tolerovány pouze po projednání na schůzkách předsedů poslaneckých klubů. Cílem tohoto nastavení je zamezení tzv. přílepků k zákonům
nebo nesystémových návrhů.
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Přílohy

Stálé komise

Příloha č. 1
Přehled funkcí členů Poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové v orgánech Sněmovny
Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny / Vlasta Parkanová

Předsedové komisí
Jméno 	Komise
Langšádlová Helena 	Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti

Místopředsedové komisí

Výbory

Jméno 	Komise
Předsedové výborů
Jméno 	Výbor
Polčák Stanislav 	Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Putnová Anna 	Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Lukša Pavol
Zemědělský výbor

Witoszová Renáta 	Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
Korte Daniel 	Stálá komise pro kontrolu použití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí,
rušení provozu elektronických komunikací a kontrolu činnosti Inspekce Policie ČR

Stálé delegace

Místopředsedové výborů
Jméno	Výbor

Předsedové delegací

Husák Jan 	Hospodářský výbor
Laudát František	Hospodářský výbor
Schejbalová Jaroslava 	Kontrolní výbor
Kaslová Jana 	Mandátový a imunitní výbor
Parkanová Vlasta 	Organizační výbor
Langšádlová Helena 	Rozpočtový výbor
Farský Jan 	Rozpočtový výbor
Kaslová Jana
Ústavně právní výbor
Bezecný Zdeněk 	Výbor pro obranu a bezpečnost
Lobkowicz Jaroslav 	Výbor pro evropské záležitosti
Kubata Václav 	Volební výbor
Chalánková Jitka 	Výbor pro sociální politiku
Roztočil Aleš 	Výbor pro zdravotnictví
Šarapatka Bořivoj 	Výbor pro životní prostředí
Kostřica Rom
Zahraniční výbor

Jméno 	Komise

Předsedové podvýborů
Jméno

Podvýbor

Husák Jan 	Hospodářský výbor – Podvýbor pro elektronické komunikace a ICT průmysl
Parkanová Vlasta 	Organizační výbor – Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
Langšádlová Helena 	Rozpočtový výbor – Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
Chlad Rudolf 	Výbor pro obranu – Podvýbor pro integrovaný záchranný systém
Pecková Gabriela 	Výbor pro sociální politiku – Podvýbor pro sociálně pojistné systémy
Horáček Václav 	Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj – Podvýbor pro územní rozvoj a financování veřejné správy
Bezecný Zdeněk 	Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu – podvýbor pro heraldiku a vexilologii
Kostřica Rom 	Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu – Podvýbor pro vědu a vysoké školy
Šarapatka Bořivoj 	Výbor pro životní prostředí – Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny
Oliva Jiří
Zemědělský výbor – Podvýbor pro lesní a vodní hospodářství a potravinářství

Kubata Václav 	Stálá delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
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Předkládá

Soňa Paukrtová, předsedkyně Senátního klubu TOP 09 a Starostové

Vypracovala

Monika Zachová, tajemnice Senátního klubu TOP 09 a Starostové

Návrh usnesení

Celostátní sněm TOP 09 schvaluje Zprávu o činnosti Senátního klubu TOP 09 a Starostové

ROZLOŽENÍ SIL V SENÁTU PČR
42-3-111022

ZPRÁVA O ČINNOSTI
SENÁTNÍHO KLUBU TOP 09
A STAROSTOVÉ

7. funkční období (2008–2010)

8. funkční období (2010–2012)

25

29
36

41
6
8

4
5

8

Senátorský klub ČSSD
Senátorský klub ODS
Klub TOP 09 a Starostové
Nezařazení
Senátorský klub KDU-ČSL

SENÁTNÍ KLUB TOP 09 A STAROSTOVÉ

Vážené delegátky, vážení delegáti,

8. funkční období (2010–2012)

po senátních volbách v roce 2010 klesl počet členů klubu TOP 09 a Starostové z osmi senátorů na pět. Tato skutečnost se samozřejmě promítá
do činnosti klubu. Chceme-li se kvalifikovaně rozhodovat a zaujímat
důstojné postavení mezi senátními kluby, je nezbytné, aby naši senátoři
byli současně členy řady orgánů Senátu. Navíc senátoři musí obsáhnout nejen agendu výborů, jichž jsou členy, ale také agendu výborů,
ve kterých klub nemá zastoupení. Klub není zastoupen např. ve Výboru
pro zdravotnictví a sociální politiku, což vzhledem k probíhající reformě
zdravotnictví a oblasti sociální klade na naše senátory značné nároky.

předsedkyně

členové

místopředsedové

Na začátku osmého funkčního období Senátu (2010–2012) klub TOP 09
a Starostové prosazoval:

Soňa Paukrtová
Členka Ústavně právního
výboru, Organizačního výboru, Mandátového a imunitního výboru, Podvýboru
pro státní vyznamenání,
Podvýboru pro energetiku
a Komise pro ústavu
a parlamentní procedury

Adolf Jílek
Člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu,
místopředseda Stálé
komise Senátu pro sdělovací prostředky a Podvýboru
pro energetiku, Výboru
pro hospodářství, zemědělství a dopravu, ověřovatel
Senátu

Jaromír Štětina
Člen Výboru pro zahraniční
věci, obranu a bezpečnost
a Stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění
Organizace pro bezpečnost
a spolupráci v Evropě,
ověřovatel Senátu

Jan Horník
Místopředseda Výboru pro
územní rozvoj, veřejnou
správu a životní prostředí,
člen Volební komise
a Stálé komise Senátu pro
rozvoj venkova, ověřovatel
Podvýboru pro sport
a Výboru pro vzdělání,
vědu, kulturu, lidská
práva a petice

Jana Juřenčáková
Předsedkyně Stálé komise
Senátu pro ochranu soukromí, místopředsedkyně
Stálé komise Senátu pro
rozvoj venkova a členka
Výboru pro záležitosti
Evropské unie

1. Přijetí dohody, že Ústavně právní výbor projednává všechny reformní
zákony, ať už jsou z oblasti zdravotnictví, sociálních věcí, zákony daňové
i energetické. Tímto krokem se podařilo zčásti kompenzovat chybějící
zastoupení v některých výborech Senátu.
2. Poměrné obsazování orgánů Senátu dle počtu členů jednotlivých
klubů. To se naplnit nepodařilo. Z důvodů ryze politických získal klub
KDU-ČSL post místopředsedy Senátu, což je v příkrém rozporu s výše
uvedeným pravidlem.
3. Zastoupení odborníků v komisích Senátu z řad veřejnosti. Jednací řád
Senátu toto předpokládá, nicméně není naplňován. Cílem bylo jednak
otevření Senátu odborné veřejnosti a taktéž, při malém počtu členů klubu
TOP 09 a Starostové, získat pomocí nominovaných odborníků větší

přehled a vliv v jednotlivých komisích. Senát se však v rozporu s vlastním
jednacím řádem alespoň pro osmé funkční období nehodlá otevřít veřejnosti a námi navržené odborníky neakceptoval.
Osmé funkční období je prozatím ve znamení velmi silné ČSSD, která
na půdě Senátu deklaruje své politické postoje ke všem reformním zákonům. Klub TOP 09 a Starostové reformy obhajuje a velmi často setrvává
v této pozici osamocen. To je situace nelehká. Rozložení politických sil
v Senátu nám komplikuje i naši ústavní roli. Je velice nesnadné plnit roli
ústavní pojistky za situace, kdy námi podané pozměňovací návrhy bývají
využity k politickému boji. Jednou z mála výjimek byly pozměňovací
návrhy k loterijnímu zákonu, které vznikaly ve spolupráci se všemi kluby
Senátu i s navrhovatelem komplexního pozměňovacího návrhu panem
poslancem Farským. Klub TOP 09 se schází dle potřeby a vždy před
zasedáním Senátu.

Vážené paní delegátky, vážení páni delegáti,
klub TOP 09 a Starostové bude i nadále v osmém funkčním období
Senátu prosazovat své základní politické postoje a bude podporovat
vládní návrhy při projednávání v Senátu. Pro snadnější obhajobu považuji
za užitečné disponovat argumentačními podklady ze strany resortů, které
jednotlivé změny předkládají, a tedy mohou poskytnout členům našeho
senátního klubu relevantní podklady.
S pozdravem
Soňa Paukrtová
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Aktivity jednotlivých senátorů, kromě běžné agendy vyplývající z členství

Soňa Paukrtová
• V rámci ÚPV a Komise pro ústavu a parlamentní procedury přepracovala vlastní návrh
zákona a nově předložila Senátu k projednání
návrh na změny Jednacího řádu Senátu a Poslanecké sněmovny. Zúčastnila se jako spolupořadatelka dvou monotematických konferencí
o přímé volbě prezidenta republiky. Je obvykle
zpravodajkou ÚPV u zákonů, které tento výbor
projednává nad rámec své gesce, tedy zákony
energetické, daňové, hospodářské. Připravovala soubor pozměňovacích návrhů k loterijnímu
zákonu.
• V rámci MIV byla zpravodajkou v případě
návrhu na vydání senátora Jiřího Lajtocha.
• V rámci Podvýboru pro energetiku se zabývá
aktivní podporou jaderné energetiky.

Adolf Jílek
• Jako člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu má ve své gesci téma dopravní
se zaměřením na otázku železniční dopravy
a zabývá se i problematikou zemědělství.

Jaromír Štětina
• Po svém opětovném zvolení v říjnu 2010 je
i nadále členem Výboru pro zahraničí, obranu
a bezpečnost a členem parlamentní delegace
OBSE.

• Z pozice místopředsedy Podvýboru pro energetiku Výboru pro hospodářství, zemědělství
a dopravu Senátu PČR se společně se svými
kolegy věnuje otázkám, které se týkají energetiky,
teplárenství, dodávek tepla, ale také budoucnosti jaderné energie a energetické bezpečnosti.

• V rámci OBSE se zúčastnil pozorovací mise
v Makedonii (květen 2011) a výročního parlamentního shromáždění ve Vídni (únor 2011).

• Z pozice místopředsedy Stálé komise Senátu
pro sdělovací prostředky se dlouhodobě věnuje
problematice médií v ČR.
• Mezi témata, kterým se pan senátor dlouhodobě věnuje, patří především téma železniční
dopravy, včetně přeshraniční železniční dopravy, zabývá se rovněž problematikou rozpočtového určení daní, zdaněním finančního sektoru
a konkurenceschopností.

• Systematicky se zabývá problematikou Ruské
federace a kavkazských zemí, odsuzuje agresi
Ruské federace proti Gruzii a podporuje Gruzii
v jejích snahách o vstup do NATO.
• Od prosince 2010 prosazuje v médiích přijetí
zákona o 3. odboji.
• V prosinci 2010 kritizuje Úřad na ochranu
osobních údajů za šikanu Stanislava Pence,
který uveřejnil na internetu seznam zájmových
osob StB.
• Byl jedním ze skupiny senátorů, kteří napadli
u Ústavního soudu zdanění fotovoltaiky.
• Předal premiérovi Nečasovi návrh správní
žaloby na KSČM, který vypracovala Dočasná
komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM
spolu s advokátní kanceláří Stanislav Němec.
• Podal návrh na vyznamenání skupiny bratří
Mašínů a zúčastnil se pohřbu C. Mašína v USA
spolu s ministrem obrany Alexandrem Vondrou.
• V Senátu uspořádal promítání filmu The Soviet Story pro studenty pražských škol.
• V rámci republiky uskutečnil přibližně deset
besed s občany na téma vnitřní a zahraniční
bezpečnostní politiky.
• Jako senátor za volební obvod 22 aktivně
podporuje TOP 09 na Praze 10 a účastní se
zasedání zastupitelstva.
• Systematicky kritizuje BIS pro porušování
zákona některými jejími důstojníky.

Jan Horník
• Ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí se v Senátu v posledním
období zabýval především legislativou řešící
odpady všeho druhu, nejvíce pak odpady
radioaktivní, a to i proto, že je členem Rady
Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO).
Díky znalosti samosprávy a státní správy se aktivně zapojuje do hledání legislativních opatření,
které by podpořily nalezení lokality pro trvalé
uložení radioaktivního odpadu v ČR. V současné době se v rámci tohoto výboru a i mimo
něj intenzivně věnuje procesu tvorby nového
zákona o zadávání veřejných zakázek, kde
předkládá svoje náměty na legislativní řešení
transparentnosti zadávání veřejných zakázek.
• Ve Stálé komisi Senátu pro rozvoj venkova
je jeho doménou v současné době především
problematika České pošty a transformace jejích
poboček, zejména v malých obcích, a dále
problematika rušení některých míst státní
správy (stavební úřady), opět v menších obcích.
V rámci obou problematik jedná taktéž bilaterálně s dotčenými stranami, kterým se snaží
předkládat legislativní, ale i nelegislativní řešení
kolizních záležitostí.
• V Podvýboru pro sport Výboru pro vzdělání,
vědu, kulturu, lidská práva a petice se snaží najít
podporu pro změnu financování sportu a podporu pro zintenzivnění tělesné výchovy mladé
generace. Absence aktivní tělovýchovy a sportu,
nejenom u mladší populace, zbytečně a neúnosně zatěžuje naše zdravotnictví a sociální systém
a to je třeba změnit. V souvislosti s financováním
sportu dlouhodobě poukazoval na špatné vedení společnosti SAZKA a. s., na nečinnost řešení
problémů představenstvem a dozorčí radou
společnosti SAZKA a. s. a v neposlední řadě
na nekompetentnost zástupců držitelů akcií
společnosti SAZKA a. s.

Jana Juřenčáková
• V rámci Výboru pro záležitosti EU má od počátku svého působení v Senátu ve své gesci
finanční záležitosti, vlastní zdroje, víceletý
finanční rámec, rozpočet EU, hospodářskou
a měnovou politiku, společná pravidla pro hospodářskou soutěž, daně a sbližování právních
předpisů. Vzhledem k současné situaci a řešení
krizí v rámci EU se v Senátu projednává velké
množství návrhů směrnic a nařízení, které
dostává ke zpravodajství.
• Z pozice předsedkyně Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí zajišťuje chod této
komise, která projednává tisky, přidělené
organizačním výborem a také tisky, u nichž
požádá o projednání z pohledu ochrany soukromí Výbor pro záležitosti EU. V roce 2010
komise uspořádala konferenci o kamerových
systémech a jejich vlivu na ochranu soukromí.
Komise spolupracuje s Úřadem pro ochranu
osobních údajů. Autorsky se senátorka Juřenčáková podílela na vydání Bulletinu ÚOOÚ
se zaměřením na DNA.
• Ve Stálé komisi Senátu pro rozvoj venkova
působí v pozici místopředsedkyně a aktivně
spolupracuje se Spolkem pro obnovu venkova,
kde zastává post 1. místopředsedkyně.
• Hlavním tématem paní senátorky je rozpočtové určení daní, u jehož změn stála od počátku
a na toto téma komise uspořádala v dubnu
letošního roku v Senátu i seminář. Mezi dalšími
tématy, kterými se aktivně zabývala, byla také
hrozba rušení poštovních poboček na venkově.
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Předkládá

Lucie Krausová, předsedkyně Smírčího výboru TOP 09

Vypracovala

Lucie Krausová, předsedkyně Smírčího výboru TOP 09

Návrh usnesení

Celostátní sněm TOP 09 schvaluje Zprávu o činnosti Smírčího výboru TOP 09

35-3-111022

ZPRÁVA O ČINNOSTI SMÍRČÍHO
VÝBORU TOP 09
Smírčí výbor TOP 09 vykonává svou činnost na základě čl. 16 odst. 3 Stanov TOP 09 a v souladu s nimi a Statutem a Rozhodčím řádem Smírčího výboru TOP 09. V současné době pracuje ve složení Lucie Krausová – předsedkyně, Radek Mach a Pavel Boček – členové. Radek
Mach nahradil Leoše Hegera, který se stal poslancem za TOP 09, a tím se automaticky stal
členem výkonného výboru. Jeho setrvání ve funkci člena Smírčího výboru TOP 09 (dále jen
SV TOP 09) by bylo v rozporu se Statutem SV TOP 09, který spolu s Rozhodčím řádem SV TOP 09
řídí činnost SV TOP 09. Tyto normy jsou ke stažení na MY.TOP 09 pro každého člena strany.

Předseda smírčího výboru podává zprávu o činnosti výkonnému výboru
strany a celostátnímu sněmu strany a předkládá ke schválení potřebné
návrhy a opatření. Výsledky a závěry řízení v rámci smírčího výboru jsou
uložené na interní síti TOP 09 a na vnitřním informačním systému TOP 09.
SV TOP 09 za minulé funkční období řešil přibližně 140 podnětů. Sešel
se celkem osmkrát, řada podání byla z časových důvodů rozhodnuta
formou per rollam. Čtrnáct podnětů bylo předáno krajským kancelářím
TOP 09, protože jejich řešení nebylo v kompetenci Smírčího výboru TOP 09,
dalších 14 se týkalo výkladu Stanov TOP 09, který jim byl SV TOP 09
podán. Dvě stížnosti se vztahovaly ke způsobu sestavování kandidátních
listin a ve stejném počtu bylo napadnuto rušení MO v kraji. Různé krajské
záležitosti byly řešeny v počtu 12 podnětů. Nejvíce stížností bylo podáno
ohledně vyloučení ze strany, resp. zániku členství, v počtu 92.

Z toho 71 odvolání se týkalo nesprávného postupu příslušných orgánů
strany při přijímání za člena TOP 09 (regiony Chomutov a Most).
SV TOP 09 v této věci rozhodl, že v případě 64 členů nedošlo k přijetí
v souladu se Stanovami TOP 09, 7 stížností SV TOP 09 podpořil a potvrdil správný postup přijetí za člena TOP 09. Zbývajících 21 stížností, týkajících se vyloučení ze strany TOP 09, bylo SV TOP 09 vyřešeno v poměru
9 nevyloučených ku 12 potvrzení o vyloučení. Osm podání je v současné
době v řešení.
Předsedkyně smírčího výboru byla členkou komise pro změnu Stanov
TOP 09, SV se také podílel na připomínkách k vnitrostranickým normám
strany. Dokumentace SV, včetně usnesení, jsou k dispozici v Celostátní
kanceláři TOP 09 (dále jen CK TOP 09), usnesení jsou k dispozici i krajským organizacím TOP 09, aby mohlo docházet ke kontinuálním výkladům předpisů TOP 09. Administrativní chod SV zajišťovala v uplynulém
období CK TOP 09.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI CELOSTÁTNÍ REVIZNÍ KOMISE TOP 09
Předkládá

Pavel Pastyřík, předseda Celostátní revizní komise TOP 09

Vypracoval

Pavel Pastyřík, předseda Celostátní revizní komise TOP 09

Návrh usnesení

Celostátní sněm TOP 09 schvaluje Zprávu o činnosti Celostátní revizní komise TOP 09
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ZPRÁVA O ČINNOSTI
CELOSTÁTNÍ REVIZNÍ KOMISE
TOP 09
Celostátní revizní komise (dále jen CRK) je nejvyšším revizním orgánem TOP 09. Její činnost
vymezují stanovy strany, zejména Článek 16, a zároveň Statut Celostátní revizní komise.
V rámci své činnosti CRK kontroluje oblasti činnosti strany, které jsou vymezeny Článkem
16, odst. 1 Stanov TOP 09, dává metodická doporučení k činnosti krajských a regionálních
revizních komisí, předkládá 1x ročně prostřednictvím svého předsedy nebo jím pověřeného člena CRK zprávu o své činnosti výkonnému výboru a předkládá prostřednictvím svého
předsedy nebo jím pověřeného člena CRK zprávu o své činnosti celostátnímu sněmu.

Činnost Celostátní revizní komise TOP 09 v roce 2010

Celostátní revizní komise předložila výkonnému výboru prostřednictvím
svého předsedy návrh Statutu Celostátní revizní komise. Statut Celostátní revizní komise byl dne 23. 2. 2010 Výkonným výborem TOP 09
schválen a vstoupil v platnost.
Dne 6. 5. 2010 CRK vydala Metodické doporučení Celostátní revizní
komise TOP 09, krajským a regionálním revizním komisím TOP 09, které
především specifikuje oblasti, na něž by měla být zaměřena pozornost
revizního orgánu.
Krátce poté, co byla ustanovena CRK na Sněmu TOP 09 (podzim 2009),
rezignovala dne 21. 1. 2010 na členství Ing. Petra Kadlečková. V CRK ji
nahradil zvolený náhradník RNDr. Petr Neuvirt.

CRK se sešla v roce 2010 celkem třikrát, čtvrté plánované setkání
se neuskutečnilo z důvodu rezignace dvou členů, Ing. Marcely Masné
a RNDr. Petra Neuvirta, na členství v CRK. CRK se v roce 2010 zabývala
běžnou kontrolní činností především v oblasti hospodaření a financování,
kde nebyly shledány žádné zásadní nedostatky. CRK v průběhu roku
2010 přijala několik podnětů a stížností. Drtivá většina z nich byla podána
neoficiálně, formou e-mailového či telefonického dotazu. CRK se snažila
všechny tyto dotazy řešit formou konzultací či doporučení, případně
odkázání na jiný orgán, do jehož kompetencí daná problematika spadala.

Činnost Celostátní revizní komise TOP 09 v roce 2011

Po rezignaci dvou členů celostátní revizní komise, Ing. Marcely Masné
a RNDr. Petra Neuvirta, byli na jejich místa do revizní komise zvoleni
Ing. Petr Měsíc a Ing. Zdeněk Šoral.
Celostátní revizní komise předložila výkonnému výboru prostřednictvím
svého předsedy návrh novely Statutu Celostátní revizní komise. Novela
Statutu Celostátní revizní komise byla schválena Výkonným výborem
TOP 09 dne 21. 6. 2011 a vstoupila tímto datem v platnost. CRK se sešla
k datu zpracování této zprávy dosud jednou, další jednání je plánováno
na druhou polovinu roku 2011.
CRK na svém prvním jednání v roce 2011 pokračovala v kontrolní činnosti zaměřené především na oblast hospodaření, konkrétně na problematiku evidence majetku, kde bylo usnesením konstatováno, že kontrolovaná
oblast je vykonávána v souladu s platnými předpisy.

Závěrem, v souvislosti s charakterem většiny dotazů adresovaných
CRK, je třeba zmínit deficit členské základny v oblasti znalosti stanov
a směrnic. Díky této neznalosti je velmi častým jevem podávání podnětů
a stížností nesprávnému stranickému orgánu. V případě revizních komisí
jsou to právě krajské a regionální revizní komise, které jsou ve většině
případů opomíjeny, byť právě k nim měla mířit většina podání, která CRK
obdržela. V tomto bodu CRK doporučuje všem krajským předsedům,
krajským manažerům, a především regionálním předsedům, zaměřit
svou pozornost na zvýšení informovanosti členské základny v oblasti
činnosti revizních komisí na jednotlivých úrovních. Vhodným prostředkem
zvyšování informovanosti v této oblasti je poskytnutí prostoru předsedům
krajských a regionálních revizních komisí na schůzích členské základny, kde by členskou základnu průběžně informovali o činnosti revizních
komisí, jimž předsedají.
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KRONIKA TOP 09
TISKOVÉ ZPRÁVY TOP 09
OD SNĚMU DO SNĚMU
Výběr nejvýznamnějších tiskových zpráv TOP 09 od listopadu 2009 do dneška

Kanceláře TOP 09 se stěhují do Tyršova domu
25. 1. 2010
Celostátní kancelář TOP 09 se přestěhovala na novou adresu: Újezd 450/40, Praha 1. Novým sídlem
strany se tak po kancelářích v Revoluční ulici stává Tyršův dům na Malé Straně.

Kalousek: Šetřit musí i politické strany
1. 2. 2010
Na dnešní tiskové konferenci komentovali představitelé TOP 09 především dva návrhy zákonů…Za prvé
se jedná o návrh zákona snižujícího po dobu tří let státní příspěvek politickým stranám, který předložili
poslanci TOP 09 (sněmovní tisk č. 922). Za druhé zástupci TOP 09 komentovali svůj přístup k vládnímu
návrhu zákona o protikorupčních opatřeních (tzv. Pecinův balíček, sněmovní tisk č. 1015).
Budeme prosazovat zákaz účasti firem s anonymními vlastníky na veřejných zakázkách
2. 2. 2010
V rámci protikorupčních opatření bude strana TOP 09 tvrdě prosazovat, aby přístup k veřejným zakázkám neměly firmy s anonymními vlastníky. Podobně bude prosazovat i centrální státní nákupy. Korupce
ve státní správě, a to na všech úrovních, je problém, o kterém všichni mluví, ale příliš málo se dělá pro to,
aby se tento stav změnil k lepšímu.

Východní partnerství – profilové téma české zahraniční politiky
7. 5. 2009
Nesporným úspěchem Ministerstva zahraničí bylo působení v rámci Východního partnerství jako součásti
Evropské politiky sousedství. Tento rozměr české diplomacie vyplývá logicky ze střednědobých i dlouhodobých národních zájmů, mezi něž patří rozšiřování prostoru stability, prosperity, demokracie a práva
v Evropě. Je jedním z charakteristických rysů naší zahraniční politiky navazujícím na aktivity českého předsednictví v EU v roce 2009 a na dlouholetá angažovanost ČR v podpoře transformace a rozvoje východoevropských zemí.
TOP 09 navrhuje pomoc pro menší obce a města
1. 12. 2009
Hospodářská krize způsobuje propad příjmů nejenom státnímu rozpočtu, ale i rozpočtům obcí a měst…
Proto poslanci TOP 09 navrhnou úpravu ve vnitřní struktuře státního rozpočtu, která spočívá v mírném snížení vládní spotřeby v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu o celkem 2,033 mld. Kč. Tyto prostředky
by pak byly v průběhu roku 2010 použity na kompenzaci propadů rozpočtových příjmů v obcích
a městech do 10 000 obyvatel v maximální výši 517 Kč na jednoho obyvatele.

Poslanci odmítli pomoci obcím a městům. Samosprávy se tak budou muset zadlužit
10. 12. 2009
Starostovské hnutí nesouhlasí s nezodpovědným hlasováním poslanců o státním rozpočtu, kdy byl zamítnut návrh poslance Miroslava Kalouska (TOP 09) na snížení výdajů ministerstev (jejich vlastní spotřeby)
a přesun takto uspořených prostředků obcím a menším městům. Poslanci tak dali zelenou dalšímu zadlužení a přitom odmítli návrh, který mohl snížit objem veřejného dluhu.
TOP 09 spustila e-shop s TOP dárky
10. 12. 2009
Generální sekretář TOP 09 Václav Kubata ve čtvrtek 10. prosince 2009 při příležitosti předvánočního setkání pražských členů TOP 09 spustil e-shop s TOP dárky, který se nachází na internetové adrese
http://eshop.top09.cz.

Moldan: Ochrana životního prostředí je konzervativní myšlenka
10. 3. 2010
Politická strana TOP 09 představila své priority v oblasti životního prostředí, zemědělství, lesů a rozvoje
venkovského prostředí. „Starost o osud naší země a konzervativní východiska našich úvah vedly k založení TOP 09. Proto je samozřejmé, že ochrana životního prostředí, ochrana naší krajiny, našich vod a našich
lesů je pro nás zásadní politický úkol…,“ řekl předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

TOP 09 představila volební program
30. 3. 2010
Politická strana TOP 09 představila programové priority pro letošní volby do Poslanecké sněmovny.
„Náš program se nikomu nepodbízí. Naopak, může se zdát tvrdý. Obsahuje ale to, co je nutné v naší
zemi udělat, aby zde nastala opravdová změna a obrat k lepšímu. Nabízíme proto vizi, která zajistí stabilní
budoucnost a jistotu, že pro ty nejzranitelnější bude veřejná pomoc vždy k dispozici,“ vysvětlil předseda
TOP 09 Karel Schwarzenberg.
TOP 09 má na Facebooku víc než dvacet tisíc fanoušků
2. 4. 2010
Politická strana TOP 09 v úterý představila programové priority pro letošní volby do Poslanecké sněmovny. Právě v tento den se počet fanoušků TOP 09 na Facebooku přehoupl přes magickou hranici dvaceti tisíc.

TOP 09 a Starostové: Spravedlivé financování obcí, porodné jen potřebným
9. 4. 2010
Dnes se uskutečnil II. programový sněm politického hnutí Starostové a nezávislí, které sdružuje přibližně
1500 starostů. Ti diskutovali zejména nad programovými prioritami TOP 09 pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v nichž členové hnutí Starostů a nezávislých kandidují společně s TOP 09.
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Miroslav Kalousek k programu ODS
15. 4. 2010
„Je pro mě velkým zklamáním, že ODS rezignovala na to být konzervativní pravicovou alternativou.
Její program je v přímém rozporu s cílem, který deklaruje, tedy dosáhnout vyrovnaných veřejných rozpočtů
a bojovat proti státním dluhům,“ řekl Miroslav Kalousek.

TOP 09 kvůli povodním zcela přerušila kampaň ve třech krajích
17. 5. 2010
TOP 09 kvůli povodním zcela přerušila kampaň v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji.
„Bohužel slyšíme smutné zprávy z Moravy a Slezska. Zdá se, že klimatické změny nás přinutí připravit se
na mnohem větší výkyvy počasí i u nás. Naše solidarita ovšem patří především občanům v postižených
regionech,“ řekl Karel Schwarzenberg.

TOP 09 k posílení přítomnosti České republiky v Afghánistánu
20. 4. 2010
Rozumíme důvodům, které vedly stávající úřednickou vládu k rozhodnutí nežádat již před volbami
Poslaneckou sněmovnu o posílení naší přítomnosti v Afghánistánu. Toto rozhodnutí však nepovažujeme
za správné.

TOP 09: Veřejné zakázky jsou od slova zveřejnit!
18. 5. 2010
Necelých 100 miliard korun bude možné ušetřit, pokud se zrealizují závěry Platformy pro transparentní
veřejné zakázky, mezi kterými se odráží značná část návrhů TOP 09. „Podařilo se nám prosadit princip, že
veřejné zakázky mají společný kořen se slovem zveřejnit,“ řekl předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

Ministerstvo zahraničních věcí: Zlepšení koordinace v oblasti rozvojové spolupráce
21. 4. 2010
Odpovědnost za ZRS přešla plně do gesce MZV. V průběhu roku 2010 MZV dosáhlo schválení Koncepce ZRS na období 2010–2017 vládou ČR. Koncepce aktualizovala teritoriální i sektorové priority ZRS ČR
a nově reflektovala globální výzvy i mezinárodní závazky ČR jako dárce. Od podzimu 2010 do jara 2011
se podařilo připravit nové programy spolupráce s partnerskými zeměmi (Bosna a Hercegovina, Etiopie,
Moldavsko, Mongolsko) a probíhá evaluace již dokončených projektů.
Od roku 2011 ČR začala přispívat do Evropského rozvojového fondu (EDF), který je hlavním finančním
nástrojem pro rozvojovou spolupráci se zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku.

Mocenský kartel se brání
22. 5. 2010
ODS v nejnovějších inzerátech a rozhovorech předsedy Petra Nečase ze všech sil útočí na TOP 09, brání
Věci veřejné a už ani nezmiňuje Jiřího Paroubka a ČSSD. Z toho je dobře vidět předem domluvený scénář
pro velkou koalici s podporou Věcí veřejných.

Komunitní portál MY.TOP 09
22. 4. 2010
TOP 09 spustila další unikátní projekt pro své členy a podporovatele. Nový komunitní server, v českých
poměrech zcela ojedinělý, pod značkou MY.TOP 09 naleznete na adrese http://my.top09.cz. MY.TOP 09 je
sociální síť, která bude postupně zaštiťovat veškeré aktivity nejenom našich podporovatelů.

TOP 09 odstartovala ostrou volební kampaň
27. 4. 2010
TOP 09 dnes odstartovala ostrou volební kampaň. Předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg na svých
billboardech upozorní na témata, která jsou pro budoucnost naší země klíčová. Jedná se o vládu práva,
kvalitní vzdělání a fungující zdravotnictví.

TOP 09 vévodí on-line kampaním
24. 5. 2010
„Moderní komunikační prostředky začala TOP 09 využívat bezprostředně po svém vzniku. Investice
do přímé komunikace s voliči se vyplatila. Internet má totiž výhodu zpětné vazby, což na nás sice kladlo
velké nároky, ale dialog k politice prostě patří. Do týdne budeme vědět, zda jsme na Facebooku, YouTube, Twitteru či komunitním serveru MY.TOP 09 nabídli zajímavý obsah, který voliče oslovil. Věříme, že se
nám to podařilo,“ řekl volební manažer TOP 09 Jaroslav Poláček.
TOP 09: Do koalice s ČSSD nepůjdeme
25. 5. 2010
Výkonný výbor TOP 09 na svém mimořádném jednání přijal následující usnesení: TOP 09 jednomyslně
podporuje veřejný závazek svého předsedy Karla Schwarzenberga nevstoupit po volbách do koalice s ČSSD. Je zřejmé, že volební program sociální demokracie obsahuje nesplnitelné sliby a závazky
nereflektující stávající ekonomickou situaci. Vize strany vedené Jiřím Paroubkem pro následující volební
období jsou naprosto neslučitelné s programem TOP 09.
Středeční Koncert pro Karla
27. 5. 2010
Ve středu 26. 5. 2010 se uskutečnil Koncert pro Karla, kterým vyvrcholila předvolební kampaň TOP 09.

Kalousek: Složenku zatím neplaťte
12. 5. 2010
TOP 09 usiluje o to, aby zadlužení České republiky, které narůstá tempem 4.756 Kč za sekundu a dosahuje více než 1.300 miliard Kč, vnímali jako zásadní problém všichni občané. „To není dluh někoho jiného,
zaplatit ho budeme muset všichni,“ řekl 1. místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek.
V rámci volební kampaně TOP 09 dostanou statisíce lidí dnes nebo v příštích dnech do své schránky
složenku na úhradu 121 tisíc Kč.

Výše státního dluhu se stala tématem – TOP 09 nabízí řešení
14. 5. 2010
Výše státního dluhu se stala tématem poté, kdy TOP 09 rozeslala propagační leták ve formě složenky,
který na výši dluhu upozornil. „Ta částka je šokující, ale pravdivá. Prosím o pochopení zejména ty, kterým
se udělalo nevolno, je mi to líto, ale situace je velmi vážná – dělá se nám prostě špatně z pravdy,“ řekl
1. místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Společné prohlášení ODS, TOP 09 a VV: Máme vůli vytvořit většinovou koalici
2. 6. 2010
Na základě předběžných výsledků voleb do Poslanecké sněmovny ODS, TOP 09 a Věci veřejné vyjadřují
společnou vůli vytvořit většinovou KOALICI ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI, VLÁDY PRÁVA A BOJE
PROTI KORUPCI.
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Petr Gazdík se stal předsedou poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové
10. 6. 2010
Dnes se konala ustavující schůze Poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Poslance přivítal předseda
TOP 09 Karel Schwarzenberg.…Členové nově vzniklého poslaneckého klubu si zvolili své vedení. Předsedou klubu byl jednomyslně zvolen předseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík. Místopředsedy
se stali Václav Horáček, Jan Husák, Jitka Chalánková a František Laudát.

Vláda byla jmenována
13. 7. 2010
Představujeme Vám ministry za TOP 09: Karla Schwarzenberga, 1. místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí, Miroslava Kalouska, ministra financí, Jaromíra Drábka, ministra práce a sociálních věcí, Leoše
Hegera, ministra zdravotnictví, a Jiřího Bessera, ministra kultury.
Kandidátem TOP 09 na pražského primátora bude Zdeněk Tůma
14. 7. 2010
Lídrem TOP 09 pro podzimní volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy bude Zdeněk Tůma. „Myslím,
že máme opravdu nejlepšího kandidáta na primátora hlavního města Prahy, kterého lze v České republice
najít. Vybrali jsme Čecha nezpochybnitelné pověsti, zkušeného manažera, dlouholetého občana Prahy obeznámeného s jejími krásami i těžkostmi. Ví, do jak těžké práce jde,“ řekl předseda TOP 09 Karel
Schwarzenberg.

Gazdík: TOP 09 aktivně mění systém poslaneckých náhrad
27. 9. 2010
„Systém poslaneckých náhrad považujeme za špatný. Podporujeme a aktivně připravujeme novou úpravu. Ministr financí Miroslav Kalousek již předložil návrh na zdanění náhrad. Spolu s poslaneckým klubem
Věcí veřejných připravujeme úpravu, která odstraní duplicity stávajícího systému. Je to právě TOP 09,
která chce nelogičnosti poslaneckých náhrad odstranit,“ řekl předseda Poslaneckého klubu TOP 09
a Starostové Petr Gazdík.
Na záchranu a obnovu kulturních památek půjde příští rok více peněz
5. 10. 2010
Svaz měst a obcí to v době škrtů považuje za výbornou zprávu. Města a obce se nemusejí bát, že investice státu do záchrany a obnovy kulturních památek v příštím roce poleví.
TOP 09 a Starostové a nezávislí získali přes 3800 mandátů
18. 10. 2010
„Ve volbách jsme nominovali téměř pět tisíc kandidátů. Z nich byla skoro polovina zvolena. Pro naše hnutí
byly tyto volby mimořádně úspěšné,“ uvedl předseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík s poděkováním voličům a kandidátům.
Schwarzenberg: Děkuji všem, kteří dali hlas našim kandidátům
23. 10. 2010
„Děkuji všem voličům, kteří i přes krásné počasí přišli do volebních místností. Vážíme si Vaší podpory
v 1. kole senátních voleb, rozhodující však bylo právě 2. kolo těchto voleb.“

TOP 09 a Starostové a nezávislí schválili kandidáty do Senátu
3. 8. 2010
Výkonný výbor TOP 09 dnes schválil kandidáty do Senátu pro podzimní volby. „Mám dojem, že jsme
navrhli opravdu velmi dobré kandidáty, a jsem přesvědčen, že i voliči pochopí, proč jsme vybrali právě je.
Těším se na podporu kandidátů hnutí Starostové a nezávislí. Jsem rád, že jich dost navrhujeme společně,“
řekl předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

TOP 09 žádá ODS, aby nehazardovala s důvěrou pražských voličů
2. 11. 2010
Komunální volby v Praze jasně prokázaly většinovou vůli voličů. Občané si žádají správu pravicovými politickými subjekty. Současně si jednoznačně přejí ukončit dosavadní styl komunální politiky, který připravil
pražskou radnici o věrohodnost a důstojnost.

Poslanci klubu TOP 09 a Starostové trvají na šetření ve Sněmovně
10. 8. 2010
Poslanecký klub TOP 09 a Starostové přijal následující usnesení: „Poslanecký klub TOP 09 a Starostové
trvá na avizovaném snížení počtu sněmovních funkcionářů ve výši minimálně jedné třetiny oproti dřívějšímu stavu.“

Tůma: Koalice ODS a ČSSD v Praze žádnou změnu nepřinese
16. 11. 2010
„Dnes ráno se jednoznačně potvrdilo, že ODS i ČSSD byly v Praze dlouhodobě domluveny na koaliční
spolupráci. Je jasné, že vznikne nepřirozená křehká koalice, jež nemá žádné opodstatnění a zcela ignoruje
přání pražských voličů, kteří chtěli v hlavním městě změnu,“ prohlásil v reakci na dnes zveřejněné informace kandidát na primátora Zdeněk Tůma.

TOP 09 spustila nové projekty pro své podporovatele
19. 8. 2010
TOP 09 spustila dva nové projekty pro své podporovatele: magazín VideoTOP a Newsletter TOP 09.
TOP 09: Koaliční dohody se musí realizovat důsledně
31. 8. 2010
Základní podmínkou naplňování společné odpovědnosti všech koaličních partnerů je důsledná realizace
koaličních dohod a programového prohlášení vlády.
Vyjádření TOP 09 ke komunálním volbám v Liberci
24. 9. 2010
Výkonný výbor TOP 09 přijal toto usnesení: „Výkonný výbor TOP 09 ukládá zmocněnkyni pro region Liberec, aby písemně odvolala kandidaturu všech kandidátů do městského zastupitelstva města Liberec podle
§ 24 zákona č. 491/2001 Sb. do 27. 9. 2010.“

TOP 09: Náklady volební kampaně
5. 12. 2010
TOP 09 vyčíslila náklady volební kampaně konané při volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010.
Centrálně vydané prostředky nabyly výše 36 966 836 Kč, náklady krajských organizací TOP 09 činily
16 664 081 Kč.
Komise se shodla na poslání Národní galerie
6. 12. 2010
Odborníci Komise pro otázky galerií zřizovaných Ministerstvem kultury ČR se na dnešním setkání shodli
na konečném znění „Poslání Národní galerie“. Definují Národní galerii jako národní muzeum výtvarného
umění, upřednostňují dlouhodobé expozice, následně výstavy, publikace a nová média. Důraz kladou
mimo jiné na profesionální standardy, mezinárodní spolupráci, na zájem široké veřejnosti, zvláště mladé
generace.
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Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu vyhlášky o oborech vzdělávání lékařů, a plní tak jeden
z jejich hlavních požadavků
8. 12. 2010
Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo novelizaci vyhlášky o specializačním vzdělávání lékařů, zubních
lékařů a farmaceutů, do které zapracovalo připomínky a návrhy odborné zdravotnické veřejnosti a dosavadní zkušenosti z praxe. Novela přináší zklidnění napjaté situace, která kolem vzdělávání lékařů panovala v minulosti, a především ulehčení akreditovaným pracovištím a mladým lékařům, kteří budou moci
vykonávat přípravu na domovském pracovišti delší dobu. Mezi hlavní změny, které přináší nová vyhláška
o specializačním vzdělávání lékařů, patří rozšíření základních vzdělávacích kmenů z 10 na 16 a zvýšení
počtu základních oborů na 41.
Praha jako sídlo systému Galileo – výsledek systematické práce
10. 12. 2010
Příkladem toho, jakou důležitost má systematické zahraničněpolitické snažení, které vychází z uvědomění si potřeby kontinuity národních zájmů, je úspěch české diplomacie v rámci projektu Galileo. V prosinci
2010 bylo potvrzeno, že v České republice bude sídlo agentury GSA. Rozhodnutí znamenalo uznání
připravenosti ČR poskytnout kvalitní zázemí jak pro činnosti spojené s fungováním GSA, tak pro navazující
aktivity soukromých či veřejných subjektů zapojených do přípravy a fungování satelitního systému Galileo.
TOP centrum: Další krok k efektivitě
13. 12. 2010
TOP 09 se podařilo v Praze realizovat již druhý z řady projektů TOP center. „Jde o jedinečnou celostátní
koncepci, kdy se administrativní zázemí určené pro politiky strany propojuje s kontaktním místem pro
občany a podporovatele TOP 09,“ popsal myšlenku TOP centra Miroslav Kalousek.
Novela vzdělávacího zákona řeší finančně náročné oblasti vzdělávání a výkonů praxe sester
a dalších nelékařských profesí
14. 12. 2010
Ministerstvo zdravotnictví ČR a Česká asociace sester se shodly na takzvané malé technické novele zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Novela, jejíž hlavní část připravil poslanec
Marek Šnajdr, je připravena v souladu s novou koncepcí nelékařských povolání a řeší zásadní a finančně
náročné oblasti vzdělávání a výkonů praxe sester a dalších nelékařských profesí.
Česká filharmonie bude mít nového šéfdirigenta
22. 12. 2010
Novým šéfdirigentem a hudebním ředitelem České filharmonie se od září 2012 stane Jiří Bělohlávek. Dnes
odpoledne to v Nostickém paláci osobně stvrdili svými podpisy ministr kultury Jiří Besser i světoznámý
dirigent. Kulturní veřejnost tak dostává pod stromeček jeden z nejhezčích dárků.
TOP 09: Podporujeme postup Ministerstva zdravotnictví ČR
4. 1. 2011
Předsednictvo TOP 09 dnes na svém zasedání projednalo materiál ministra zdravotnictví Postup MZČR
v reakci na akci Děkujeme, odcházíme. S navrženým postupem TOP 09 jednomyslně souhlasí.

Příprava a realizace reformy zdravotnictví je v plném proudu
6. 1. 2011
Ministerstvo zdravotnictví ČR intenzivně pracuje na komplexní reformě českého zdravotnictví, která přinese především racionalizaci a modernizaci celého systému a rovněž větší ohodnocení všech pracovníků
ve zdravotnictví. Ministerstvo plánuje dokončit jednotlivé reformní kroky tak, aby nejpozději do konce roku
2012 všechny zásadní změny ve zdravotnictví plně fungovaly a přinášely potřebný efekt.

Sociální reforma v roce 2011
12. 1. 2011
Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy.
Z velké většiny by měly nabýt účinnosti od 1. ledna 2012. Ministr práce a sociálních věcí vládě předloží návrh
řešení v pěti klíčových oblastech: v dávkovém systému, v oblasti péče o zdravotně postižené osoby, v oblasti
zabezpečení osob v hmotné nouzi, v legislativě pracovněprávní a také v oblasti rodinné politiky a péče o děti.
„Cílem těchto reformních kroků je zjednodušení systému, jeho zlevnění i zefektivnění, rozšíření možností
kontroly a v neposlední řadě také komfortnější postup pro příjemce dávek,“ říká ministr práce a sociálních věcí
Jaromír Drábek. Zaveden bude jednotný formulář pro podávání žádostí o všechny dávky, bude určeno jedno
výplatní místo, počet dávek bude značně zredukován, dojde k jejich agregaci do větších celků. Státní výdaje
se budou snižovat nikoli na úkor příjemců dávek, ale primárně snížením nákladů na administraci systému.
Deklarace shody podepsána!
12. 1. 2011
Nesmírně důležitý krok k definitivnímu vypořádání historického majetku církví a náboženských společností
je hotov. Ministr kultury Jiří Besser podepsal se zástupci církví Deklaraci shody o výkonu hospodářského
zabezpečení církví a náboženských společností se státem v letech 2011–2014.
TOP 09: Představujeme svého kandidáta do Senátu
19. 1. 2011
Předsednictvo TOP 09 včera, 18. 1. 2011, schválilo návrh Starostů a nezávislých na kandidáta do doplňovacích senátních voleb na Kladensku. Stal se jím Luděk Kvapil, současný starosta Kmetiněvsi, jehož
nominace byla jednomyslně přijata a nyní čeká ještě na schválení výkonným výborem.
Ministerstvo zdravotnictví rozjíždí boj proti korupci, připravilo zdravotnickou protikorupční strategii
20. 1. 2011
Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo protikorupční strategii, která představuje jednu z jeho hlavních
priorit a jejímž cílem je přispět k zprůhlednění celého zdravotnického systému v České republice. Strategie
stanovuje především přesná a jasná pravidla pro zadávání veřejných zakázek na ministerstvu i v přímo
řízených organizacích, pro sponzoring a obchodně-závazkové vztahy. Zavádí také registr referenčních cen
a významně omezuje kongresovou turistiku.
TOP 09: Nikoli „transparentní“, ale skutečně transparentní
25. 1. 2011
Od 1. února TOP 09 začne zveřejňovat veškeré příjmy politické strany, včetně darů, které dosud nebyly schváleny předsednictvem. TOP 09 se zavazuje, že na tomto účtu budou absolutně všechny příjmy, včetně členských
příspěvků. „Veřejnost pak bude mít detailní přehled o tom, jak je strana financována,“ sdělil Pavel Severa, generální sekretář strany. „TOP 09 tak zrealizuje další z protikorupčních opatření, které považuje za důležité,“ doplnil.
Ministerstvo zdravotnictví představilo reformní zákony
27. 1. 2011
Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci připravované reformy zdravotnictví představilo tři nové zákony,
které tvoří její hlavní pilíře. Jedná se o zákon o zdravotních službách, zákon o specifických zdravotních
službách a zákon o zdravotnické záchranné službě. Ty přinesou pacientům ještě kvalitnější a bezpečnější,
dostupnější a rychlejší zdravotnickou záchrannou službu, více možností domoci se svých práv či možnost
konzultovat diagnózu a navrhovanou léčbu s dalším lékařem.
Reforma MZV ČR a sítě zahraničních zastoupení – stejné úkoly, nižší náklady, větší flexibilita
1. 2. 2011
Ministerstvo zahraničí prošlo nebývale rozsáhlou organizační změnou v důsledku rozpočtových škrtů.
Bez ohledu na tuto skutečnost se podařilo zajistit chod zahraniční služby v plném rozsahu a dosáhnout větší
efektivity práce. K 1. únoru 2011 MZV zeštíhlelo o 333 pracovní místa, čímž bylo dosaženo úspory v celkové
výši 94 980 000 Kč. Potvrdila se tak dlouhodobá obecná tendence, kdy podíl rozpočtu MZV na celkových vládních výdajích neustále klesá. V rámci racionalizace zahraniční služby bylo uzavřeno celkem 6 zastupitelských
úřadů. V rámci větší flexibility sítě diplomatických misí se otvírají jiné formy zastoupení, a to často ve spolupráci
s dalšími zeměmi. Takto například již funguje společný konzulární „Dům V4“ v Kapském městě, připravuje se
otevření nového ZÚ v Jerevanu, který bude využívat části prostor polského velvyslanectví. Rozšiřují se služby
občanům v cizině prostřednictvím většího sdílení konzulárních služeb mezi členskými státy EU (Latinská
Amerika, Afrika, Mongolsko…).
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TOP 09 členem nejsilnější evropské strany
10. 2. 2011
TOP 09 je od dnešních odpoledních hodin jedinou stranou v Poslanecké sněmovně, která bude zároveň
členem nejsilnější strany Evropského parlamentu – Evropské lidové strany (ELS). Po několikaměsíčním
náročném přijímacím řízení dnes ELS vyslovila souhlas s udělením členství TOP 09.

TOP 09: Náklady podzimní volební kampaně
13. 2. 2011
TOP 09 vyčíslila náklady volební kampaně konané pro volby do Senátu a místních zastupitelstev. Centrálně vydané prostředky nabyly výše necelých 30 mil. Kč, náklady krajských organizací TOP 09 v únoru 2011
se pohybovaly ve výši 13 mil. Kč.
Na platy je možné si vydělat jen a pouze reformou
16. 2. 2011
Ministerstvo zdravotnictví ČR si cení výsledku jednání Lékařského odborového klubu, který dnes, ve středu
16. února 2011, přijal navržené Memorandum o úpravě poměrů ve zdravotnictví. Zároveň věří, že to bude
znamenat vzájemný smír a ukončení všech protestních akcí. Dohodu ministerstvo vítá hlavně proto, že
zajistí bezpečí všem pacientům a uvolní prostor pro urychlení postupu reformy.
Důchodová reforma
22. 2. 2011
„Jedni hodnotí návrh důchodové reformy jako příliš odvážný, druzí mu nedostatek odvahy vytýkají.
Pro mne je to znamení, že se jedná o rozumný kompromis, který nabízí alternativu pro každého jednotlivce.
Nic se nemusí změnit pro toho, komu současný systém vyhovuje, ten, kdo se chce na stáří zajistit lépe,
bude mít nyní možnost. Věřím, že v historicky krátkém čase se výhodnost účasti v dobrovolném pilíři prokáže. Zásadní pro mne je, že po sedmi měsících politického vyjednávání máme na stole návrh, za nímž si stojím a kterému věřím. Skeptické hlasy od počátku této vlády vykřikovaly, že tento kabinet není schopen se na
důchodové reformě dohodnout. Pochopitelně mne těší, že jsme prokázali opak. Po patnácti letech diskuzí
o důchodové reformě máme reálnou šanci ji uskutečnit,“ řekl Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí.
TOP 09: Do krajských voleb jdeme se STAN	
22. 2. 2011
Předsednictvo TOP 09 dnes schválilo strategii do krajských voleb. Bude kandidovat společně se Starosty
a nezávislými. „TOP 09 si velmi cení dosavadní spolupráce s hnutím Starostové a nezávislí a považuje ji
za velmi úspěšnou. Proto jsme se dnes jednomyslně rozhodli, že budeme do krajských voleb vstupovat
společně. Byl bych rád, kdyby kandidátní listiny zahrnovaly na předních místech osobnosti z obou uskupení,“ okomentoval usnesení Předsednictva TOP 09 předseda Karel Schwarzenberg.

Ministerstvo zdravotnictví uzavřelo s Českou asociací sester memorandum garantující zlepšení
podmínek nelékařských pracovníků
8. 3. 2011
Ministr zdravotnictví Leoš Heger a prezidentka České asociace sester Dana Jurásková uzavřeli společné
Memorandum o úpravě poměrů ve zdravotnictví. Stejně jako v případě lékařů chce ministerstvo i nelékařským pracovníkům touto cestou garantovat zlepšení podmínek. Memorandum se zaměřuje zejména
na oblasti vzdělávání, posilování kompetencí, reformní a protikorupční kroky ministerstva a rovněž zvyšování platů nelékařských pracovníků.
MPSV předložilo materiál podporující rozvoj alternativ rodinné péče
10. 3. 2011
Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo dne 10. března 2011 do vnějšího připomínkového řízení návrh věcného záměru zákona o službách péče o děti, který byl zpracován v souladu s programovým prohlášením vlády. Materiál reaguje mj. na nedostatečné kapacity současných zařízení a podporuje dle programového prohlášení vlády rozvoj alternativ rodinné péče ve fázi pre-primárního vzdělávání, rozvoj firemních
školek, alternativních předškolních zařízení typu mateřských a rodinných center, ale i institut sousedského
hlídání, a vytvářet tak podmínky pro rychlejší návrat pečujících rodičů k výdělečné činnosti.

Posuzování příspěvků na péči bude jednodušší a objektivnější
11. 3. 2011
Posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a jeho důsledků, tedy stanovování stupně závislosti pro účely přiznání příspěvku na péči, se zjednoduší podle mezinárodního modelu. Návrh legislativních změn, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV), má zajistit objektivnější
a spravedlivější posuzování zdravotního stavu pacienta a vyloučit činnosti posuzované duplicitně. Změny
v posuzování umožní novela zákona o sociálních službách a návrh zákona o poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením. Obě předlohy jsou součástí sociální reformy, která má přispět k zefektivnění
práce orgánů státní správy, snížení administrativní zátěže pro uživatele služeb, lepšímu zacílení, adresnosti a účelnosti sociálních dávek. Většina změn má začít platit od ledna příštího roku.
TOP 09: Hlasovali jsme pro koalici, ne pro Vondru
24. 3. 2011
Po dnešních dramatických jednáních v Poslanecké sněmovně Vám přinášíme aktuální informace o mimořádné schůzi, která se věnovala kauze ProMoPro ministra obrany Alexandra Vondry. Jak jistě víte z médií,
Poslanecký klub TOP 09 a Starostové se rozhodl, že se při schvalování schůze zdrží hlasování.
Drábek ušetří 180 milionů korun
28. 3. 2011
Po dvaceti letech fungování mění úřady práce v ČR svoji organizační strukturu a uspořádání. Postupně
by také měly převzít některé další agendy spojené s výkonem státní správy. Nová legislativní úprava
je dána zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR, který byl publikován ve sbírce zákonů 25. 3. 2011
a jehož účinnost nastane v pátek 1. 4. 2011. Generální ředitelství bude vykonávat většinu obslužných činností, které jsou nyní spravovány jednak Ministerstvem práce a sociálních věcí a jednak samotnými úřady
práce. Krajské pobočky budou realizovat své pravomoci a kompetence prostřednictvím svých kontaktních
pracovišť v území kraje. Půjde o současnou síť pracovišť úřadů práce, tj. „okresní úřady práce“, a jejich
pracoviště detašovaná v dalších obcích. Kontaktní pracoviště budou i nadále poskytovat svým klientům
veškerý výkon své činnosti.
TOP 09: Víme, jak má pracovat opozice
29. 3. 2011
TOP 09 plně respektuje dnešní rozhodnutí Ústavního soudu České republiky a nadále bude plnit svoji roli
silné opozice až do dalších řádných voleb.
TOP 09 dnes předložila Sněmovně výsledky svého hospodaření za rok 2010
30. 3. 2011
„Za největší úspěch strany považuji to, že se stále pohybujeme v černých číslech. Během žádné předvolební kampaně jsme se nezadlužili a snažili jsme se naopak co nejefektivněji využívat ty prostředky, které
jsme skutečně měli. To je konečně princip, který TOP 09 prosazuje i pro hospodaření celé České republiky,“ okomentoval Výroční zprávu 2010 Jaroslav Poláček, volební manažer TOP 09.
Katedrálu zateplíme. Ale později!
1. 4. 2011
Jaromír Drábek, místopředseda TOP 09, dnes 1. 4. 2011 v reakci na šokující zprávy bezodkladně svolal
Předsednictvo TOP 09. „Pan ministr Besser nám má co vysvětlit. O plánu zateplit katedrálu a zbytek
Hradu jsme věděli, ale nechápeme jeho posunutí z roku 2013 na tento rok.“

TOP 09: Chceme vést mladé lidi k zodpovědnosti
5. 4. 2011
Na dnešním jednání Předsednictva TOP 09 byl ministr financí Miroslav Kalousek požádán, aby v návrhu
daňové reformy bylo ponecháno zvýhodnění hypoték a dalších úvěrů na bydlení ve formě odpočtu úroků
z daňového základu.
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MPSV zveřejnilo kalkulačku k důchodové reformě
6. 4. 2011
Nově si mohou lidé vypočítat výši svého budoucího důchodu prostřednictvím kalkulačky k důchodové
reformě, kterou uveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) na svých internetových stránkách
www.mpsv.cz/duchodovakalkulacka.
Reforma zdravotnictví se stává realitou, vláda ji schválí do konce května
7. 4. 2011
Reforma českého zdravotnictví je prvořadou prioritou ministra zdravotnictví Leoše Hegera a jeho týmu.
Proto dle požadavku K9 z 28. 3. 2011 dojde k urychlení legislativních prací, aby nejpozději do konce června byly jednotlivé klíčové reformní zákony předloženy Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání.
Čeká se na schválení zásad druhé novely zákona č. 48, která bude schválena k 8. 6. 2011.
TOP 09: Chceme vracet politice její obsah
9. 4. 2011
TOP 09 byla založena jako politická síla, která se zavázala vracet politice její obsah, usilovat o nápravu
veřejných poměrů a trvat na vládě práva. Jedním z našich základních hodnotových postulátů bylo a je odmítání privatizace veřejné moci, kdy politika přestává sloužit občanům a je pouze nástrojem k prosazování
privátních ekonomických zájmů. Privatizační projekt veřejné moci firmy ABL, který v pátek zveřejnila Mladá
fronta Dnes, pokládáme proto nejen za nepřijatelný, ale také za nesmírně nebezpečný pro demokratický
systém jako takový.
TOP 09: Podporujeme návrhy premiéra Nečase
11. 4. 2011
Prohlášení Poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové
Poslanecký klub TOP 09 a Starostové je přesvědčen, že program současné vlády je programem rozvoje
a prosperity České republiky, a učiní vše proto, aby tento program byl naplněn.
Poslanecký klub TOP 09 a Starostové plně podporuje předsedu vlády Petra Nečase v personálních návrzích, které dnes předložil prezidentu republiky.

MPSV navrhuje zásadní změny v rodičovském příspěvku
14. 4. 2011
Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje v rámci aktuálně připravené novely zákona o státní sociální
podpoře zásadní změny v možnostech čerpání rodičovského příspěvku. Předkládaná úprava umožňuje
rodiči volit délku pobírání této dávky a její výši až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, maximálně však
do 4 let věku dítěte. Částka rodičovského příspěvku se bude moci podle aktuální situace rodiny měnit
maximálně jednou za tři měsíce, její výše bude muset být zaokrouhlena vždy na stokoruny. MPSV navrhuje
toto opatření od ledna příštího roku, vláda by se jím mohla zabývat v horizontu jednoho měsíce.
TOP 09: Vláda musí pokračovat ve svém reformním úsilí!
19. 4. 2011
Poslanecký klub TOP 09 a Starostové na svém dnešním zasedání plně podpořil dohodu, která vznikla
na včerejším jednání K12, a personální změny navrhované premiérem Petrem Nečasem.
TOP 09: Na Šumavě musí být upřednostněno přírodovědecké hledisko
26. 4. 2011
Předsednictvo TOP 09 se na svém dnešním jednání zabývalo situací v Národním parku Šumava…Předsednictvo TOP 09 se jednomyslně shodlo na nutnosti upřednostňovat v šumavském parku vyvážený přírodovědecký pohled před hospodářskými a developerskými zájmy jednotlivých zainteresovaných skupin.

Farský: Pro obce jsme vyvinuli VeřejnýPortál.cz
28. 4. 2011
Jan Farský dnes na tiskové konferenci představil projekt VeřejnýPortál.cz. „Jde o portál, který zjednodušuje přístup podnikatelů k informacím o veřejných zakázkách. Je založený na jednoduché internetové
aplikaci, která umožní zadavatelům vyvěsit své soutěžené zakázky ve veřejné databázi. Avízo o nich bude
zároveň rozesláno registrovaným uživatelům, a to podle zvoleného filtru. Databáze bude k užitku především malým a středním firmám, avšak k dispozici je zdarma a pro kohokoli,“ popsal fungování stránky
VeřejnýPortál.cz Jan Farský, starosta Semil a poslanec klubu TOP 09 a Starostové.
Podpis Memoranda o spolupráci na zdokonalení sítě zdravotních a sociálních služeb
28. 4. 2011
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a ministr zdravotnictví Leoš Heger dnes v Poslanecké
sněmovně PČR podepsali Memorandum o spolupráci na optimalizaci sítě zdravotních a sociálních služeb.
Memorandum vytváří formální rámec pro budoucí spolupráci i dalších subjektů zúčastněných na poskytování zdravotní a sociální péče. Zároveň jim bude přistoupení k tomuto Memorandu nabídnuto.
Ministerstvo zdravotnictví připravuje další reformní kroky v oblasti zdravotních pojišťoven a DRG	
12. 5. 2011
Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo věcný záměr zákona o zdravotních pojišťovnách. Ten dává pojišťovnám větší roli, a především odpovědnost při rozhodování o úhradách léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Dále zavádí transparentní pravidla pro fúzování zdravotních pojišťoven a posiluje dozor
a kontrolu zdravotních pojišťoven ze strany státu.
TOP 09: Ať VV přesvědčí veřejnost, že jejich financování je čisté
15. 5. 2011
Na mimořádném zasedání Poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové a Předsednictev TOP 09 a STAN
bylo usneseno následující: TOP 09 a Starostové žádají své koaliční vyjednavače, aby důrazně vyzvali zástupce Věcí veřejných ke zveřejnění veškerých dokladů o účetnictví a financování jejich strany za rok 2010
a věrohodnou prezentaci transparentního financování volební kampaně i provozu strany.
Stanovení základní a ekonomicky náročnější varianty zdravotní péče přinese úspory, stabilitu
a zamezí korupci
17. 5. 2011
Ministerstvo zdravotnictví ČR pracuje v rámci reformy zdravotnictví na systému odlišení základní a ekonomicky náročnější varianty zdravotní péče, který přispěje k lepší racionalitě využití prostředků ve zdravotnictví. Dnešní systém nahrává korupci a šedé ekonomice a stanovení obecného nároku a pravidel
pro legální připlácení významně zprůhlední systém. Pacient bude navíc přesně vědět, na jakou péči má
z hlediska veřejného zdravotního pojištění nárok a bude ji moci vyžadovat.
Významné změny v lékové politice přinesou úspory pacientům i celému systému a zároveň se stanou
velmi silným protikorupčním opatřením
19. 5. 2011
Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo v souladu s programovým prohlášením vlády významné změny
v lékové politice. Reforma lékové politiky přinese především zavedení takzvaného elektronického receptu,
zrušení poplatku za položku na receptu a jeho nahrazení poplatkem za recept ve výši 30 korun, dále
změnu způsobu stanovování maximálních cen léčiv, zrychlený vstup levných léčiv do systému úhrad či
zavedení pozitivních listů zdravotních pojišťoven.
TOP 09: Cvrlikáme ostošest
25. 5. 2011
Twitter TOP 09 je třetím nejoblíbenějším v Česku a na Slovensku.
Jednání o církevních restitucích postoupilo do dalšího důležitého kola
30. 5. 2011
Je předkládán návrh, který řeší problém v rovině legislativní a ekonomické, který minimalizuje zátěž státních rozpočtů České republiky a je vnímán církevními a náboženskými společnostmi jako slušný. Zejména
v ekonomické rovině je snaha vyřešit problém oboustranně přijatelnou shodou.
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Ministerstvo kultury představuje plán transformace Státní opery Praha a Národního divadla
6. 6. 2011
Ministerstvo kultury připravuje projekt transformace Státní opery Praha a Národního divadla, který dlouhodobě zajistí další rozvoj opery, činohry a vzniku prvního baletního souboru v zemi. Ambiciózní plán, který
zachová uměleckou samostatnost obou těles, se inspiruje zkušenostmi podobné transformace ve Vídni
a Paříži. Základním cílem spojení je zlepšit celkové podmínky pro práci umělců a přitom zvýšit efektivitu
hospodaření.
Poslanecký klub TOP 09 a Starostové volil své vedení
7. 6. 2011
Poslanci Poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové na úterním jednání klubu volili nové vedení klubu.
Předsedou byl jednomyslně zvolen opět Petr Gazdík, předseda hnutí Starostové a nezávislí, který klub vedl
i dosud. Rovněž na postech místopředsedů byli potvrzeni stávající místopředsedové a místopředsedkyně:
Václav Horáček, Jan Husák, Jitka Chalánková a František Laudát.

V4 – větší asertivita při prosazování zájmů střední Evropy
21. 6. 2011
V oblasti sousedských vztahů lze za úspěch české diplomacie považovat její působení v rámci Visegrádské čtyřky neboli V4. Podařilo se posilovat koordinaci postupu států V4 v klíčových agendách EU.
Tomu napomáhala skutečnost, že předsednictví v Radě EU vykonávají v roce 2011 dvě členské země
V4 – Maďarsko a Polsko. V červnu tohoto roku převzala Česká republika předsednictví ve V4 od Slovenské republiky. Prioritami českého předsednictví jsou koordinace aktivit zemí V4 v rámci EU, posilování
vnitřní koheze V4, Východní partnerství, Západní Balkán a v neposlední řadě jaderná energetika.
TOP 09: Jsme pro zvýšení kontrolní pravomoci NKÚ
21. 6. 2011
Poslanecký klub TOP 09 a Starostové dnes vyjádřil souhlas se záměrem rozšířit kontrolní oprávnění Nejvyššího kontrolního úřadu nad rámec původního vládního návrhu novely Ústavy, a to i na firmy s nadpoloviční účastí státu, obcí či krajů.

TOP 09: Partner YouTube
13. 6. 2011
Na konci minulého týdne server YouTube informoval správce kanálu TOPVIDEA, který používá TOP 09,
že byly splněny podmínky pro partnerství portálu YouTube. TOP 09 tato změna přinese benefity v podobě
nerozkouskovaných videí nebo připravované nové grafice. Na YouTube bylo doposud umístěno celkem
484 videí, jež zatím zhlédlo 953 710 lidí.

TOP 09: Hazard konečně dostane jasná pravidla
21. 6. 2011
Třetím čtením dnes v Poslanecké sněmovně prošel přísný pozměňovací návrh k zákonu o loteriích. Návrh
prošel hlasy poslanců TOP 09 a ODS i opozičních stran ČSSD a KSČM. Poslanci strany VV hlasovali proti.
Nyní novelu posoudí Senát.

Nová koncepce zahraniční politiky – odpověď na aktuální výzvy
15. 6. 2011
Programové prohlášení vlády stanovilo zahraničněpolitické a diplomatické cíle jako jednu z priorit. Nová
koncepce zahraniční politiky se stala nutností, protože poslední koncepce schválená vládou platila pro léta
2003–2006. V první polovině roku 2009, kdy ČR předsedala Radě EU, byly ještě vypracovány české priority, které se staly součásti 18měsíčního programu Rady EU – FR, ČR, SE. Ve svém programovém prohlášení z počátku srpna 2010 se vláda vzešlá z červnových voleb 2010 zavázala tuto mezeru vyplnit (souběžně
s novou Bezpečnostní strategií) a vyslala zřetelný signál, jak by aktuální zahraničně politická koncepce ČR
měla vypadat.

Bezpečnostní politika
22. 6. 2011
Bezpečnostní strategie České republiky je základním dokumentem bezpečnostní politiky ČR, který vytváří
rámcové zadání pro dílčí resortní koncepce a strategie v oblasti bezpečnosti (např. Koncepci zahraniční
politiky v příslušných částech, Bílou knihu pro obranu atd.). Materiál podtrhuje kontinuitu východisek
a bezpečnostních zájmů České republiky, jak byly definovány již v Bezpečnostní strategii z roku 2003.
Aktualizována je především analýza současného bezpečnostního prostředí a vymezení hrozeb a trendů s dopady na bezpečnostní zájmy ČR. Návrh byl zpracován širokou meziresortní skupinou a do jeho
příprav byla zapojena také odborná veřejnost a zástupci Parlamentu ČR. Byl projednán v příslušných
výborech Parlamentu ČR a po zapracování připomínek vzat na vědomí Výborem pro koordinaci zahraniční
bezpečnostní politiky (usnesení č. 8 ze dne 22. 6. 2011). Po projednání Bezpečnostní radou státu bude
materiál předložen vládě ke schválení a následně Parlamentu ČR pro informaci.

Kontinuita angažovanosti v oblasti ochrany lidských práv
18. 6. 2011
ČR byla dne 20. května 2011 zvolena Valným shromážděním OSN za jednoho ze 47 členů Rady OSN
pro lidská práva. Tříleté funkční období trvá od 18. června 2011 do konce roku 2014. ČR byla zvolena
tajnou volbou již v prvním kole hlasování, když získala celkem 148 hlasů; Rumunsko jako druhý úspěšný
kandidát v rámci Východoevropské regionální skupiny obdrželo 131 hlasů. Rada je orgánem s hlavní odpovědností za tvorbu a realizaci politiky OSN v oblasti lidských práv. Zvolení do Rady považuje ČR za ocenění svých dlouhodobých aktivit v této oblasti a za závazek pokračovat i nadále ve své politice aktivního
prosazování principů demokracie, ochrany a rozvoje lidských práv a právního státu.
Stávka skončila, reformy pokračují
20. 6. 2011
Stávka je za námi a čeká nás schvalování důležitých návrhů zákonů, které se týkají reformy zdravotnictví.
Hlasování o zákonu č. 48 o veřejném zdravotním pojištění proběhne příští týden v úterý.
Další etapa intenzivní kontrolní činnosti nelegálního zaměstnávání
21. 6. 2011
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek vyhlásil další etapu intenzivní kontrolní činnosti nelegálního
zaměstnávání. Koordinované kontroly, na jejichž provádění spolupracují úřady práce s oblastními inspektoráty práce a okresními správami sociálního zabezpečení, byly podle schváleného plánu zahájeny v prvních
červnových dnech. Zaměřují se na oblast pohostinství a ubytovacích zařízení. „Jen za první dva červnové
týdny byly v rámci celé České republiky zahájeny bezmála tři tisíce kontrol, které se v první fázi soustředily především na lokality krajských měst. Prováděny byly zejména v době vydávání obědů, ve večerních
hodinách a velká část kontrol byla provedena ve víkendových dnech,“ vysvětluje Jaromír Drábek. Kontroly
budou ve stejné intenzitě pokračovat i v následujících týdnech.

Modernizace nástrojů k prosazování ekonomických zájmů ČR v zahraničí
27. 6. 2011
V průběhu letošní porady ekonomických diplomatů podepsal ministr zahraničních věcí spolu s ministrem
průmyslu a obchodu „Dohodu o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem“. Dohoda upravuje způsob spolupráce v oblasti exportu na mezipodnikové úrovni (B2B) mezi
oběma resorty. I v roce 2011 pokračuje realizace projektů na podporu prosazování ekonomických zájmů
ČR v zahraničí. Jde o více než 40 projektů, jejichž realizaci MZV ČR podpořilo dotacemi ve výši 7 milionů
korun. Ministerstvo zahraničních věcí zvyšuje počet i kvalitu doprovodných podnikatelských misí, které
jsou součástí zahraničních cest ministra zahraničních věcí České republiky.
Vláda dnes schválila novelu zákoníku práce
29. 6. 2011
Cílem návrhu ministerstva práce a sociálních věcí je naplnění Programového prohlášení vlády, které stanovilo úkol navrhnout úpravy v zákoníku práce, které povedou k větší flexibilitě pracovněprávních vztahů
a k vyšší motivaci zaměstnavatelů při vytváření nových pracovních míst. Novela zákoníku práce reaguje
také na nález Ústavního soudu z 12. března 2008, a to zejména tím, že výslovně vyjadřuje princip podpůrného použití občanského zákoníku vůči zákoníku práce. Dále nově navrhuje použít zásady pracovněprávních vztahů jako základní výkladová pravidla. V té souvislosti se navrhuje změna systematiky zákoníku
práce. Navrhuje se zjednodušit používání zásady „co není zakázáno, je dovoleno“. „Novela také obsahuje
několik desítek zpřesnění, aby bylo běžnému uživateli jasné, jakým způsobem se musí řídit jednotlivými
ustanoveními. V Česku jsou 4 miliony zaměstnanců a několik set tisíc zaměstnavatelů, kteří se řídí zákoníkem práce. Tato právní úprava by proto měla být co nejsrozumitelnější,“ říká Jaromír Drábek, ministr
práce a sociálních věcí. Účinnost novely zákoníku práce se předpokládá od 1. ledna 2012.
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Putnová: Cíl státních maturit se vytratil
13. 7. 2011
Státní maturity jsou krok správným směrem. Přestože již proběhl jejich první ročník, zůstávají státní maturity nadále otevřeným tématem. A to zejména forma jejich pokračování. „Ministerstvo školství zaspalo
přípravu na další rok a nevěnovalo této otázce dostatek času,“ říká předsedkyně „školského výboru“ Anna
Putnová.

TOP 09: O KSČM musí rozhodnout nezávislý soud
13. 7. 2011
Na dnešním jednání vlády ČR budou ministři TOP 09 navrhovat, aby vláda vznesla k Nejvyššímu správnímu soudu návrh na pozastavení činnosti KSČM. Pokud soud návrhu vlády vyhoví, byla by činnost KSČM
pozastavena do doby, než napraví porušování zákona, které straně vytýká Senát a které bylo zjištěno
z podkladových stanovisek. Především však do doby, než se distancuje od marxistického a leninského
násilí jako součásti komunistické ideologie.

Farský: Ušetřit můžete zadarmo
15. 7. 2011
Hranici sta milionů korun v hodnotě vložených veřejných zakázek překonal Verejnyportal.cz, projekt poslance Jana Farského a Starostů a nezávislých, který může pomoci obcím ušetřit až 20 procent nákladů.
Do systému se už zapojilo více než dvacet obcí a měst, včetně Liberce a Českých Budějovic.
TOP 09: Kolika jazyky mluvíš, tolikrát jsi
19. 7. 2011
TOP 09 jako jedna z mála parlamentních stran spustila anglickou verzi svých internetových stránek.
Vláda schválila Koncepci památkové péče v České republice na léta 2011–2016
21. 7. 2011
Poznávání, vyhodnocování a zlepšování všech součástí památkového fondu České republiky, to je jedna
z nejdůležitějších priorit v Koncepci památkové péče v České republice na léta 2011-2016, jež byla schválena Vládou ČR.
Ministr kultury Jiří Besser vyzval ředitele příspěvkových organizací k rozpočtové odpovědnosti
22. 7. 2011
Vedoucí pracovníci Ministerstva kultury a ředitelé jeho příspěvkových organizací na svém pracovním setkání v Nostickém paláci hodnotili stav příprav na postupný přechod zavedení institutu centrálního zadavatele.
TOP 09: Spočítejte si, kolik Vám přibude
26. 7. 2011
TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí naplnily dnes další zásadní část svého předvolebního programu –
reformu rozpočtového určení daní. Na webových stránkách TOP 09 si již nyní můžete díky speciální aplikaci spočítat, jak je na tom rozpočet Vaší obce před změnou RUD i jak na tom bude po ní.
TOP 09: Návrat k jednacímu stolu je nutný
2. 8. 2011
Pro TOP 09 je situace na Šumavě, která vede až k otevřeným roztržkám, nadále nepřijatelná. TOP 09
se proto dnes ráno dohodla s účastníky blokády na Šumavě, že účastníci blokády své protesty ukončí a jejich zástupci zasednou ke kulatému stolu. TOP 09 se rovněž dohodla s členy vědecké obce, a to průřezově
ve vztahu k různosti názorů na řešení kůrovcové kalamity, že se stanou partnery tohoto kulatého stolu.
Ministerstvo zdravotnictví připravuje protikorupční opatření v oblasti nákupu zdravotnické techniky,
speciálního zdravotnického materiálu a léků
11. 8. 2011
Ministerstvo zdravotnictví ČR přichází s dalším významným protikorupčním opatřením v podobě Národního informačního systému sledování nákladů na nákup léků, zdravotnického materiálu a zdravotnické
techniky. Navazuje tak na protikorupční strategii, kterou představilo začátkem letošního roku.

Institut elektronických aukcí přináší zdravotnickým zařízením významné úspory
18. 8. 2011
Výrazné úspory finančních prostředků přinášejí do českého zdravotnictví institut elektronické aukce
a možnost důsledného využití potenciálu konkurenčního prostředí, například využití dílčího plnění u veřejných zakázek, které v rámci své protikorupční strategie vyžaduje od přímo řízených institucí Ministerstvo
zdravotnictví ČR. Díky těmto nástrojům se navíc soustavně zvyšuje efektivita při zadávání veřejných
zakázek a minimalizuje riziko korupce.
Dětská skupina Ministerstva práce a sociálních věcí
23. 8. 2011
K 1. červenci 2011 otevřelo Ministerstvo práce a sociálních věcí zařízení péče o děti svých zaměstnanců,
tzv. dětskou skupinu. Je zde poskytována pravidelná služba péče o dítě s variabilní možností využití buď
celotýdně nebo jen po část dne nebo jen některé dny v týdnu. Tím je podporována možnost využití flexibilních forem pracovní doby a pracovního úvazku rodičů – zaměstnanců MPSV.
Kojenecké ústavy pro děti mladší tří let by měly skončit do konce roku 2013
25. 8. 2011
Česká republika obdržela v posledním období několik významných impulsů vyzývajících k zásadní reformě
systému péče o ohrožené děti. V prvé řadě jde o doporučení Výboru OSN pro práva dítěte ze 17. června
2011, v nichž Výbor vyzval Českou republiku, aby vytvořila komplexní hodnocení rodinné situace a strategii pro snížení počtu dětí žijících v ústavní péči. Zároveň výbor doporučil rozvoj komunitních služeb rodinného typu a pěstounské péče, a to za účelem vyloučení umisťování dětí do ústavů. Dne 28. června 2011
se na vlády v Evropě a střední Asii obrátily Úřad vysoké komisařky pro lidská práva a Dětský fond OSN
UNICEF s žádostí, aby okamžitě ukončily praxi umisťování dětí do tří let věku do pobytových zařízení.
Poslanci schválili novelu zákoníku práce
9. 9. 2011
Zpružnění pracovněprávních vztahů a zvýšení motivace zaměstnavatelů při tvorbě nových pracovních
míst přinese novela zákoníku práce, která v Poslanecké sněmovně prošla třetím čtením. Změna umožní
například sjednat zkušební dobu u vedoucích zaměstnanců až na půl roku či vyplácet odstupné při výpovědi pro organizační změny podle doby trvání pracovního poměru. Práce na dobu určitou by nově neměla
přesáhnout tři roky a mělo by být možné prodloužit ji o tuto dobu ještě dvakrát. Nově bude také možné
dát výpověď zaměstnanci, který v prvním období pracovní neschopnosti poruší léčebný režim zvlášť hrubým způsobem. Novela zákoníku práce by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2012.
Sociální reforma prošla ve sněmovně třetím čtením
9. 9. 2011
Novely zákonů, souhrnně označované jako Sociální reforma, přijala Poslanecká sněmovna ve třetím čtení,
postupují tak k projednání Senátem. Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo změny v jednotlivých oblastech do legislativních návrhů v prvním pololetí letošního roku, v červnu je přijala vláda. Nabytí
účinnosti schválených zákonů se předpokládá od ledna 2012. Sociální reforma se dotýká celé řady
oblastí. K hlavním změnám patří sjednocení administrace a výplaty sociálních dávek na jedno místo (úřady
práce), zavedení sociální karty, změny v oblasti rodičovského příspěvku a agregace dávek pro zdravotně
handicapované.
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NOVELA STANOV
Novela obsahuje tyto základní úpravy
1. 	Sjednocuje postup při přijímání členů a při přestupování členů (na rozhodnutí se podílí regionální a místní organizace, krajský výbor
rozhoduje v případě rozdílných stanovisek)
2.

Zpřesňuje podmínky zániku a pozastavení členství

3. 	Mění stranické tresty (například přidává důvod k vyloučení při uvedení nepravdivých údajů v přihlášce do strany), zavádí tříletou 		
překážku opětovného vzniku členství v případě vyloučení apod
4. 	V případě zrušení místní organizace zavádí povinnost pro členy vstoupit do jiné místní organizace
5.

Zpřehledňuje strukturu orgánů strany a detailněji specifikuje jejich pravomoce na základě zkušeností v již rozhodovaných sporech

6.

Zabraňuje takovému výkladu stanov, který dovoluje podávat kandidátní listiny bez písemného oprávnění statutárního orgánu

7. 	Mění počet volených členů výkonného výboru na 15
8. 	Mění počet členů předsednictva na až čtyři (z pěti) a přidává možnost účasti zástupce jiné strany
9.

Přesně specifikuje, kdo rozhoduje o kandidátních listinách podle typu voleb

10. 	Upravuje pravomoc krajského výboru v případě rozhodování sporů mezi orgány strany či členy
11. 	Upravuje usnášeníschopnost na místní úrovni a specifikuje podmínky, při kterých MO zaniká
12. Zavádí možnost pro vyšší orgán převzít kompetence orgánu nižšího

Důvodová zpráva

Stanovy TOP 09 byly schváleny ustavujícím sněmem v roce 2009.
Po roce jejich fungování a zkušeností s jejich užíváním předsednictvo
rozhodlo o zřízení stálé komise pro změnu stanov, která měla navrhnout
takové úpravy stanov, které by zjednodušily jejich používání a zároveň
eliminovaly některá sporná ustanovení.

Stálá komise pro změnu stanov (dále Komise) byla ustanovena na konci
roku 2010, sešla se čtyřikrát a v uplynulé době projednala všechny
podněty, které získala od jednotlivých organizací a členů TOP 09. Komise
měla zástupce ze všech krajů, veškeré zápisy a materiály byly sdíleny
prostřednictvím portálu MY.TOP 09. Novelu stanov, která byla předložena výkonnému výboru ke schválení, komentovala a připomínkovala
i předsedkyně smírčího výboru, která se účastnila jednání Komise, a stanovy byly posouzeny a komentovány našimi právníky.

Komise připravila dvě varianty stanov a doporučila výkonnému výboru
přijetí stručnější varianty A (hlasováno 16 pro A, 4 pro B, jeden se zdržel),
protože není tolik náročná a je snazší upravit další procesy formou přijetí
či novelizace vnitrostranických norem. VV TOP 09 schválil Stanovy
TOP 09 ve variantě A. Ministerstvo vnitra ČR odmítlo zaregistrovat
předložené změny stanov kvůli možnosti plnoprávného členství člena
jiné strany či hnutí v Předsednictvu TOP 09. Příslušná věta byla poté vypuštěna a stanovy byly 19. 4. 2011 výkonným výborem schváleny a byly
registrovány Ministerstvem vnitra dne 28. 4. 2011. V souladu s § 11 odst.
2 zákona č. 424/1991 Sb., o politických stranách a politických hnutích,
jsou stanovy touto registrací účinné a je třeba se jimi řídit, jak členům
strany ukládá čl. 5 písm. b) stanov.
Poté se však objevily námitky o možné „neúčinnosti“ a „neplatnosti“
těchto schválených stanov z důvodu jejich neschválení celostátním
sněmem. Avšak v souladu s čl. 31 předchozího znění stanov bylo jejich
nové znění přijato 19. 4. 2011 Výkonným výborem TOP 09. Ustanovení
původního čl. 31 stanov v žádném případě neupravovalo účinnost změny

až ke dni schválení této změny Sněmem, hovořilo pouze o „dodatečném schválení Sněmem“, což znamená, že účinné znění stanov má být
na Sněmu potvrzeno (nebo upraveno) dle vůle Sněmu. Bylo by absurdní,
aby výkonný výbor byl stanovami oprávněn v případě potřeby změnit
stanovy (aby nemusel být pokaždé svoláván Sněm), ale tyto změny
by nebyly účinné, protože by je musel nejdříve schválit Sněm. Proto byl
zaveden a i v nových stanovách (čl. 20) ponechán institut „dodatečného
schválení změn stanov Sněmem“.
(Nutno konstatovat, že Ministerstvo vnitra při zmiňované registraci
v dubnu 2011 nepochybně řešilo i to, jakou procedurou došlo ke změně
stanov, a kdyby mělo jakékoli pochybnosti o kompetenci výkonného
výboru k provedení těchto změn, registraci by 28. 4. 2011 neprovedlo.)
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Stanovy politické strany
TOP 09

Článek 3/ Vznik, evidence, pozastavení a zánik členství

2. K přijetí za člena dochází na základě přihlášky do strany. O přijetí za člena, včetně jeho příslušnosti ke konkrétní místní či městské (dále
jen „místní“) organizaci, či zamítnutí přihlášky rozhodne regionální a místní výbor. Pokud nedojde ke shodě regionálního a místního výboru,
rozhodne krajský výbor
3. V případě rozhodování o přijetí do regionální organizace bez místních organizací rozhoduje výbor této organizace. Krajský výbor si může
vyhradit právo konečného rozhodnutí. V případě zamítnutí přihlášky se tato vždy postupuje ke konečnému rozhodnutí krajskému výboru
4. Člen může náležet pouze k jedné místní, případně regionální organizaci bez místních organizací, členství vzniká po rozhodnutí o přijetí
za člena dnem zaplacení členského příspěvku
5. Člen může požádat o přestup do jiné místní organizace nebo do regionální organizace bez místních organizací. O tomto přestupu
rozhodne výbor organizace, do níž člen přestupuje. V případě neschválení přestupu má žadatel právo podat odvolání ke krajskému
výboru do 15 dnů od doručení rozhodnutí
6. Žádost člena o vstup do místní organizace či regionální organizace bez místních organizací po zániku či zrušení jeho původní místní
organizace se považuje za zvláštní formu přestupu. Při neschválení tohoto přestupu je možné odvolání ke krajskému výboru, které staví běh
lhůty podle odst. 7. písm. h.
7. Členství ve straně zaniká
a/ smrtí nebo prohlášením za mrtvého
b/ písemným prohlášením o vystoupení ze strany doručeným příslušné krajské kanceláři
c/ zbavením či omezením způsobilosti k právním úkonům
d/ vstupem do jiné politické strany nebo hnutí
e/ přijetím kandidatury na kandidátce jiné volební strany bez souhlasu výboru příslušného podle úrovně voleb
f/ nezaplacením členského příspěvku po datu splatnosti ani do 30 dnů od odeslání písemné výzvy
g/ vyloučením
h/ není-li člen strany přijat do místní organizace či regionální organizace bez místních organizací do tří měsíců po zániku či zrušení místní
organizace, jíž byl původně členem

Článek 1/ Základní ustanovení

TOP 09 (dále jen „strana“) je politickou stranou ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,
v platném znění. Strana používá zkratku TOP 09, působí v České republice a jejím sídlem je Praha

Článek 2/ Programové zásady a cíle

1. Strana vychází z tradic křesťansko-židovské evropské kultury. Je stranou konzervativní a demokratickou. Odmítá jakékoliv formy
ideologií, které vedou k totalitě a nerespektování základních práv a svobod
2. Strana prosazuje principy svobodného trhu, který je vymezen přehlednými pravidly, na jejichž dodržování dohlížejí funkční instituce.
Hájí společnost rovných příležitostí a podporuje sociální odpovědnost občanů i právnických osob. Odmítá jakékoliv formy diskriminace
3. Strana trvá na maximální odpovědnosti vůči budoucím generacím. Usiluje proto o zachování kulturního dědictví, trvalé zlepšování
životního prostředí a nezvyšování veřejného dluhu
4. Strana usiluje o to, aby ČR byla respektovaným členem EU. V zájmu občanů ČR podporuje proces, který umožní Evropské unii mít
jednotný a silný hlas v globálním světě. Pečuje o zachování euroatlantických zahraničněpolitických vazeb
5. Členem strany může být občan České republiky starší 18 let, který je plně způsobilý k právním úkonům a není členem jiné politické
strany nebo politického hnutí

8. Členství ve straně se pozastaví na základě písemné žádosti člena z důvodu neslučitelnosti stranické příslušnosti a jím vykonávané funkce
nebo zaměstnání
9. O zániku členství ve straně podle odst. 7. písm. c. až h. musí být dotyčný člen písemně vyrozuměn
10. Podrobnosti upraví směrnice o členství ve straně

Článek 4/ Práva člena

Člen strany má právo
a/ účastnit se jednání sněmu místní organizace, jíž je členem
b/ volit a být volen do funkcí ve straně
c/ navrhovat kandidáty pro volby dle příslušné vnitrostranické normy
d/ být informován o činnosti strany a o usneseních stranických orgánů týkajících se jeho osoby a činnosti
e/ předkládat všem stranickým orgánům náměty, stížnosti a připomínky
f/ účastnit se zasedání stranických orgánů, jestliže se rozhoduje o jeho činnosti nebo chování
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Článek 5/ Povinnosti člena

Článek 8/ Jednání orgánů

Člen strany je povinen
a/ prosazovat cíle strany a podílet se na plnění programu strany
b/ řídit se stanovami a vnitrostranickými normami, jimiž jsou řády, směrnice, statuty a metodické pokyny, které jsou členům k dispozici v krajských kancelářích
c/ plnit usnesení a rozhodnutí stranických orgánů
d/ platit stanovené členské příspěvky podle příspěvkového řádu

1. Sněmy svolávají výbory příslušných úrovní
2. Pokud není sněm svolán ve stanoveném termínu příslušným výborem, svolá sněm výbor nejbližší vyšší úrovně a v případě celostátního
sněmu smírčí výbor
3. Orgány strany rozhodují usnesením
4. Orgány strany jsou usnášeníschopné za přítomnosti většiny všech svých členů nebo delegátů, pokud není stanovami upraveno jinak.
K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny přítomných členů nebo delegátů, pokud stanovami není upraveno jinak
5. Jednání orgánů a hlasování v případě střetu zájmů či podjatosti podrobně upravuje jednací řád

Článek 6/ Stranické tresty

6. Orgány strany navrhují kandidáty do voleb dle příslušné vnitrostranické normy

1. Stranickými tresty jsou pozastavení stranické funkce, zbavení stranické funkce a vyloučení ze strany

7. Za předsednictvo strany jednají navenek samostatně předseda nebo první místopředseda anebo společně místopředseda strany a další
člen předsednictva

2. O stranickém trestu rozhoduje krajský nebo výkonný výbor. K rozhodnutí o stranickém trestu pro člena
orgánu na krajské či celostátní úrovni je příslušným výhradně výkonný výbor

8. V krajské organizaci, regionální organizaci a místní organizaci jedná za výbor předseda nebo každý z místopředsedů samostatně

3. Rozhodnutí o stranickém trestu s odůvodněním musí být vydáno písemně a členu doručeno.
Proti rozhodnutí se lze do 15 dnů od doručení odvolat k smírčímu výboru. Odvolání nemá odkladný účinek
4. Vyloučit člena ze strany lze jen pro
a/ zvlášť hrubé či opakované porušení stanov
b/ soustavné zanedbávání základních členských povinností
c/ hrubé porušení povinností při hospodaření s majetkem strany
d/ spáchání úmyslného trestného činu, pro který byl pravomocně odsouzen
e/ zneužití stranické nebo veřejné funkce
f/ jednání, které poškozuje stranu
g/ uvedení nepravdivých údajů nebo zamlčení povinných údajů v přihlášce do strany

Článek 9/ Celostátní sněm

1. Celostátní sněm je vrcholným orgánem. Celostátní sněm se koná nejméně jednou za dva roky. Celostátní sněm musí být svolán do 90 dnů
na návrh regionálních organizací reprezentujících minimálně 1/3 členské základny
2. Delegáty celostátního sněmu s hlasem rozhodovacím jsou členové výkonného výboru a zástupci krajských organizací, kteří jsou voleni
na krajských sněmech strany

5. Vyloučení je překážkou opětovného vzniku členství po dobu tří let od konečného
rozhodnutí příslušného orgánu, nerozhodne-li jinak předsednictvo strany

3. Celostátní sněm volí a odvolává:
a/ předsedu, prvního místopředsedu a až čtyři místopředsedy strany
b/ až pět členů předsednictva strany a patnáct členů výkonného výboru
c/ předsedu, členy a náhradníky celostátní revizní komise a smírčího výboru
d/ Celostátní sněm schvaluje program strany, stanovy strany a jejich změny

Článek 7/ Organizační struktura strany

1/ Celostátní úroveň

2/ Krajská úroveň

3/ Regionální úroveň

4/ Místní úroveň

a/
b/
c/
d/
e/

a/
b/
c/
d/

a/
b/
c/

a/
b/

celostátní sněm
výkonný výbor
předsednictvo strany
smírčí výbor
celostátní revizní komise

krajský sněm
krajský výbor
krajské předsednictvo
krajská revizní komise

regionální sněm
regionální výbor
regionální revizní komise

místní sněm
místní výbor

Článek 10/ Výkonný výbor

1. Členy výkonného výboru jsou předsednictvo strany, patnáct členů volených na celostátním sněmu, a dále členové vlády, poslanci
a senátoři Parlamentu ČR, poslanci Evropského parlamentu, primátor hl. m. Prahy a hejtmani krajů, pokud jsou členy strany
2. Výkonný výbor zejména:
a/ schvaluje návrh ročního rozpočtu a výroční finanční zprávu strany
b/ navrhuje kandidáty pro volby dle příslušné vnitrostranické normy, rozhoduje o kandidátních listinách do Poslanecké sněmovny, Evropského
parlamentu a kandidátech do Senátu, určuje volební zmocněnce strany a rozhoduje o volebních a povolebních koalicích
c/ schvaluje řády, směrnice a statuty
d/ stanoví výši řádných a zvláštních členských příspěvků
e/ jestliže se v průběhu funkčního období uvolní funkce místopředsedy, volí a odvolává ze svého středu nástupce do konce funkčního období
f/ na návrh předsedy nebo prvního místopředsedy jmenuje a odvolává generálního sekretáře
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Článek 11/ Předsednictvo strany

1. Předsednictvo strany je statutárním orgánem strany. K jednání jménem strany v otázkách finančních a k jednání navenek vůči orgánům
veřejné moci jsou oprávněny jen osoby uvedené v čl. 8 odst. 7. nebo osoby jimi písemně pověřené. Ustanovení čl. 12. odst. 4. tím není dotčeno
2. Předsednictvo strany se skládá z předsedy, prvního místopředsedy, až čtyř místopředsedů, až pěti členů předsednictva strany,
a dále z předsedů klubu poslanců, klubu senátorů a klubu poslanců v Evropském parlamentu, pokud jsou členy strany
3. Předsednictvo strany zejména:
a/ předkládá výkonnému výboru návrh ročního rozpočtu a výroční finanční zprávu
b/ předkládá výkonnému výboru ke schválení směrnice, řády a statuty
c/ schvaluje metodické pokyny
d/ pozastavuje činnost místního či regionálního výboru; kompetence příslušného výboru, který má pozastavenou činnost, přejímá nejbližší
vyšší stranický výbor

4. Krajský výbor je tvořen předsednictvem krajské organizace, členy volenými krajským sněmem a členy klubu krajských zastupitelů,
pokud jsou členy strany
5. Krajský výbor zejména:
a/ navrhuje kandidáty do voleb dle příslušné vnitrostranické normy, rozhoduje o kandidátních listinách pro volby do krajských zastupitelstev;
zastupitelstvo hlavního města Prahy je v tomto považováno za krajské
b/ navrhuje kandidáty do vyšších stranických funkcí
a/ dává souhlas k ustavení nové místní organizace a s předchozím souhlasem smírčího výboru a vyjádřením regionálního výboru rozhoduje
o zrušení místních organizací v případě jejich jednání v rozporu se zájmy strany
a/ rozhoduje ve sporech na území kraje; proti jeho rozhodnutím se lze odvolat ke smírčímu výboru
6. Předsednictvo krajské organizace je výkonným orgánem krajské organizace. Skládá se z předsedy, až tří místopředsedů, až pěti členů
volených krajským sněmem a předsedy klubu členů zastupitelstva kraje, pokud je členem strany

Článek 14 / Regionální organizace a orgány
Článek 12/ Předseda strany, první místopředseda, generální sekretář a aparát strany

1. Regionální organizace působí zpravidla v hranicích okresu. O ustanovení a vymezení hranic působnosti regionální organizace
rozhoduje výkonný výbor

1. Předseda strany stojí v čele strany. Svolává předsednictvo strany a výkonný výbor a předsedá jim. Je oprávněn účastnit se zasedání
všech orgánů

2. Regionální organizace plní zároveň funkce místní organizace v regionech, ve kterých nepůsobí žádná místní organizace

2. První místopředseda strany zastupuje předsedu strany. V případě, že není obsazena funkce generálního sekretáře, vykonává jeho
pravomoci. První místopředseda má právo účastnit se všech zasedání orgánů a schvaluje uzavření, změnu či rozvázání pracovního poměru
se zaměstnanci či obdobných právních vztahů s třetími osobami

3. Regionální sněm je vrcholným orgánem strany v regionu. Regionální sněm se koná nejméně jednou za dva roky. Regionální sněm musí
být svolán do 60 dnů, požádají-li o to místní organizace reprezentující minimálně 1/3 členské základny příslušné regionální organizace.
Regionálního sněmu se účastní s právem hlasovacím členové regionálního výboru a delegáti, kteří jsou voleni v místních organizacích.
Každá místní organizace musí mít zastoupení alespoň jedním delegátem

3. Na postavení předsedů krajských, regionálních a místních organizací se ustanovení odst. 1. použije přiměřeně
4. Generální sekretář nesmí vykonávat žádnou další volenou nebo jmenovanou funkci ve straně, ve státní správě a samosprávě. Generální
sekretář v rámci pověření předsedou či prvním místopředsedou řídí činnosti aparátu strany, uzavírá a rozvazuje pracovní poměr se zaměstnanci, zajišťuje realizaci usnesení celostátního sněmu, výkonného výboru a předsednictva strany, předkládá předsednictvu strany návrhy
vnitrostranických norem a jedná za stranu v majetkových, hospodářských, pracovněprávních či obdobných vztazích. Generální sekretář
se může účastnit zasedání všech orgánů strany s hlasem poradním
5. Aparát strany se ve své činnosti a vztahu k voleným orgánům strany řídí Organizačním řádem strany

Článek 13/ Krajské organizace a orgány

1. Krajské organizace působí v hranicích kraje, v hl. městě Praze je ustavena celoměstská organizace strany, která má postavení krajské
organizace; podrobnosti upraví směrnice
2. Krajský sněm je vrcholným orgánem strany v kraji. Krajský sněm se koná nejméně jednou za dva roky. Krajský sněm musí být svolán
do 90 dnů, požádají-li o to místní organizace reprezentující minimálně 1/3 členské základny příslušné krajské organizace. Krajského sněmu
se zúčastní s právem hlasovacím členové krajského výboru a zvolení delegáti. Každá regionální organizace musí mít zastoupení alespoň
jedním delegátem
3. Krajský sněm volí a odvolává:
a/ předsedu a až tři místopředsedy krajské organizace, až pět členů krajského předsednictva a další členy krajského výboru, minimálně jednoho
za každou regionální organizaci
b/ předsedu, dva členy a nejméně dva náhradníky krajské revizní komise
c/ delegáty a jejich náhradníky na celostátní sněm

4. Regionální sněm volí a odvolává předsedu, až dva místopředsedy a další členy regionálního výboru až do celkového počtu 15,
volí a odvolává předsedu, dva členy a alespoň dva náhradníky regionální revizní komise, volí a odvolává delegáty a jejich náhradníky
na krajský sněm
5. Regionální výbor je výkonný orgán strany v regionu. Regionální výbor zejména navrhuje kandidáty do voleb dle příslušné vnitrostranické
normy, rozhoduje o kandidátních listinách pro volby do místních zastupitelstev obcí, kde nepůsobí místní organizace; o kandidátních
listinách do městských zastupitelstev územně členěných statutárních měst rozhoduje regionální výbor společně s místními výbory územně
příslušných místních organizací na společném jednání

Článek 15/ Místní organizace a orgány

1. Místní organizace je základní organizační jednotka strany. Může být založena v obcích, městských obvodech nebo městských částech,
ve kterých o založení požádá nejméně pět členů strany. Místní organizace může působit i na území více obcí za podmínky příslušnosti
v rámci jedné regionální organizace. Z místní organizace působící na území více obcí se mohou postupně vyčleňovat další místní organizace
2. Místní organizace vzniká rozhodnutím ustavujícího místního sněmu konaného na základě předchozího souhlasu příslušného krajského
výboru. Místní organizace zanikne, poklesne-li počet jejích členů pod čtyři
3. Místní sněm je nejvyšším orgánem místní organizace. Místní sněm se koná nejméně jednou za dva roky. Místní sněm musí být svolán
do 30 dnů, požádá-li o to nejméně 1/3 členů místní organizace
4. Pokud má místní organizace 16 a více členů a není-li při stanoveném začátku jednání přítomna většina členů, je po půl hodině místní
sněm usnášeníschopný při přítomnosti alespoň 1/4 členů místní organizace
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5. Místní sněm zejména:
a/ volí a odvolává předsedu a místopředsedu a až 5 členů místního výboru; v místních organizacích, kde nejsou podmínky pro vytvoření místního
výboru, volí a odvolává pouze předsedu a místopředsedu, kteří plní úlohu místního výboru
b/ volí a odvolává delegáty a jejich náhradníky na regionální sněm
6. Místní výbor je výkonným orgánem místní organizace. Místní výbor zejména navrhuje kandidáty pro volby dle příslušné vnitrostranické
normy, rozhoduje o kandidátních listinách do místního zastupitelstva

Článek 16/ Revizní komise a smírčí výbor
1. Strana zřizuje celostátní revizní komisi, krajské a regionální revizní komise, které kontrolují finanční, hospodářskou
a správní činnost strany

Článek 19/ Zásady hospodaření

Strana je právnickou osobou. Za své závazky odpovídá celým svým majetkem. Strana hospodaří na základě schváleného ročního rozpočtu.
Výbory všech úrovní předkládají sněmům zprávy o hospodaření. Podrobnosti upraví směrnice o hospodaření

Článek 20/ Nutné změny stanov

Výkonný výbor může změnit stanovy strany. Změna musí být schválena dvoutřetinovou většinou všech členů výkonného výboru strany
a smírčím výborem. Tato změna podléhá dodatečnému schválení nejbližším celostátním sněmem

2. Předsedové, členové a náhradníci revizních komisí nesmějí vykonávat na stejné organizační úrovni žádnou další funkci ve straně ani
nesmějí být zaměstnanci strany nebo v obdobném smluvním vztahu
3. Strana zřizuje smírčí výbor. Předseda musí mít ukončené právnické vzdělání. Smírčí výbor zejména:
a/ rozhoduje ve sporech mezi členy a orgány, jakož i ve sporech mezi členy navzájem a orgány navzájem na krajské a celostátní úrovni a o odvolání
proti vyloučení ze strany
b/ je odvolacím orgánem strany a jeho rozhodnutí je konečné
c/ podává závazný výklad stanov
b/ rozhoduje o souladu vnitrostranických norem se stanovami strany
4. Předseda a členové smírčího výboru nesmějí být zaměstnanci strany nebo v obdobném smluvním vztahu ani členy výkonného výboru

Článek 21/ zrušení strany

1. Strana se může zrušit vlastním rozhodnutím, a to dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jinou stranou nebo hnutím, nebo přeměnou
na občanské sdružení. Strana může být zrušena i jinak, stanoví-li tak zákon
2. Nepřejde-li majetek zrušené strany na právního nástupce nebo na stát, nabídne likvidátor majetkový zůstatek nadaci nebo nadačnímu
fondu, jejichž účelem je podpora mimořádně talentovaných studentů

Článek 17/ Funkční období a kooptace
Článek 22/ Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Funkční období všech stranických orgánů a volených funkcionářů je dvouleté a končí novou volbou. Pokud člen přestoupí z jedné
organizace do jiné, všechny jeho stranické funkce v původní organizaci zanikají
2. Uvolní-li člen v některém z volených orgánů strany funkci, kterou není možno obsadit náhradníkem před skončením funkčního období,
a neupravují-li stanovy jinak, je možno přistoupit ke kooptaci. Takto lze kooptovat nejvýše jednu pětinu zvolených členů

1. Všichni členové strany v regionálních organizacích, ve kterých je ustavena alespoň jedna místní organizace, nezařazení ke dni účinnosti
těchto stanov do konkrétních místních organizací, požádají místní organizaci nejbližší svému působení o přestup. V dalším se postupuje
dle ustanovení čl. 3 odst. 5. a 6. a odst. 7. písm. h. Výše uvedeným členům nezařazeným do místních organizací do tří měsíců ode dne nabytí
účinnosti těchto stanov členství zanikne. Při neschválení přestupu je možné odvolání ke krajskému výboru, které staví běh lhůty podle
čl. 3. odst. 7. písm. h.
2. Vznik první místní organizace v rámci regionální organizace znamená dle ustanovení čl. 14 odst. 2. zánik místní působnosti regionální
organizace. Dále se postupuje dle ustanovení odst. 1

Článek 18/ Vztahy mezi orgány
1. Usnesení vyššího stranického orgánu jsou závazná pro stranické orgány jemu podřízené a musí jimi být plněna. Vyšší stranické orgány
mohou rozhodnout o svolání orgánů nižších
2. Vyšší stranický orgán je v odůvodněných případech na stanovenou dobu oprávněn převzít kompetence nižšího orgánu. Takovou výjimku
musí pro regionální výbor schválit krajský výbor, pro krajský výbor předsednictvo strany a pro předsednictvo strany výkonný výbor

3. Ustanovení čl. 6 odst. 5. se použije i na členy vyloučené přede dnem nabytí účinnosti těchto stanov, pokud jim před okamžikem nabytí
účinnosti těchto stanov znovu nevzniklo členství
4. Řízení o přijetí za člena zahájené a neskončené přede dnem nabytí účinnosti těchto stanov se dokončí podle těchto stanov,
běh dvouměsíční lhůty pro úhradu prvního členského příspěvku započne dnem nabytí účinnosti těchto stanov
5. Řízení o přestupu člena zahájené a neskončené přede dnem nabytí účinnosti těchto stanov se dokončí podle těchto stanov,
běh lhůty stanovené podle čl. 3 odst. 5. započne dnem nabytí účinnosti těchto stanov
6. Řízení před smírčím výborem zahájená a neskončená přede dnem nabytí účinnosti těchto stanov se dokončí podle stanov účinných
v době zahájení řízení

Celostátní kancelář TOP 09
Michnův palác, budova č. 2
Újezd 450/40
118 00 Praha 1 – Malá Strana
e-mail / info@top09.cz
telefon / 255 790 999
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Můžete nás navštívit
Po–Pá / 8:00–15:00
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