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Pět let TOP 09 vidím celkem úspěšně. Pev-
ně jsme se etablovali na české politické scé-
ně. Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 
ukázaly, že nám odešla pouze ta čtvrtina voli-
čů, která vždy volí nově se objevující strany. 
Výsledky evropských voleb dokázaly, že jsme 
věrohodná proevropská strana.

To ale neznamená, že bychom si mohli od-
počinout na vavřínových listech, protože vav-
řínový list není nic jiného než bobkový list. 
Rozhodující pro nás bude výsledek v komu-
nálních volbách. Tam musíme jít s plným na-
sazením a dosáhnout stejně dobrého výsled-
ku jako v evropských volbách.  

Nestačí se spolehnout na vynikající výsledky 
starostů, kteří vyšli z TOP 09 či Starostů a ne-
závislých. Je to na nás, abychom o této sku-
tečnosti naše spoluobčany přesvědčili.

Vím, že jsme ve vládě dělali potřebná, ale 
často nepopulární opatření. Prokázali jsme, 
že jsme strana, která se drží toho, co říkala 
před volbami. Strana, která nemění svou poli-
tiku dle momentální stranické výhodnosti, ale 
myslí především na dlouhodobé zájmy naší 
země. 

TOP 09 se během těch pěti let vyvinula ve 
stranu, na kterou je spolehnutí. 

Pět let s TOP 09 pro mě byla tvrdá práce, ale 
stálo to za to. 



11. 6. 2009 TOP 09 se předsta-
vuje 
Ve čtvrtek 11. 6. 2009 proběhla v 
Café Louvre v Praze tisková kon-
ference přípravného výboru poli-
tické strany TOP 09.

17. 6. 2009 V úspěch TOP 09 věří 
44 %  veřejnosti
TOP 09 má podle značné části 
veřejnosti šanci uspět v říjnových 

sněmovních volbách. Vyplývá to z exkluzivního prů-
zkumu agentury Factum Invenio pro deník Právo.

3. 7. 2009 Strana TOP 09 byla zaregistrována minis-
terstvem vnitra
Evidujeme již téměř děvět set přihlášek ke členství, 
přes dva tisíce podporovatelů registrovaných na na-
šem webu a přes tři tisíce fanoušků naší stránky na 
Facebooku. Budujeme zastoupení ve všech regionech 
České republiky. Máme osm krajských kanceláří.

9. 7. 2009 Podepsání smlouvy o spolupráci TOP 09 a 
hnutí Starostové a nezávislí
Zástupci TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí pode-
psali Smlouvu o dlouhodobé spolupráci a společném 
postupu ve volbách. Strany se dohodly vést ve vol-
bách společnou kampaň, podat k registraci kandidátní 
listiny, kde budou nominovat osobnosti veřejného ži-
vota známé a úspěšné v regionech, a představit veřej-
nosti společný volební program.

17. 7. 2009 Představení nového loga strany
„Logo je v barvách národní trikolory, kterými chceme 
zdůraznit potřebu vlastenectví. TOP 09 tím zdůrazňuje, 
že pojmy jako vlastenectví, slušnost a hrdost na svoji 
zemi jsou nezbytnou výbavou aktivního občana, po-
litika zejména,“ sděluje k novému designu předseda 
přípravného výboru TOP 09 Karel Schwarzenberg.

22. 7. 2009 Vzniká senátní klub TOP 09 a Starostové
Klub „TOP 09 a Starostové“ vzniká na základě doho-
dy strany TOP 09, hnutí Starostů a nezávislých a šesti 
nezávislých senátorů Klubu otevřené demokracie, kte-
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rý se tak přejmenovává a zároveň otevírá spolupráci s 
dalšími členy horní parlamentní komory. Vznik společ-
ného klubu dnes stvrdili představitelé TOP 09, hnutí 
Starostů a předsedkyně senátorského klubu podpi-
sem Smlouvy o dlouhodobé spolupráci.

23. 7. 2009 Představení pilířů programu ke zlepšení 
zdravotnictví v ČR
Na tiskové konferenci představili zástupci TOP 09 
první programové téma - zdravotnictví. „Stárnutí po-
pulace je realitou a společenskou výzvou, vůči které 
máme povinnost zajistit vysoce kvalitní péči odpoví-
dající zdravotnímu stavu i pro ty nejstarší a nejchud-
ší. K dosažení tohoto cíle je potřeba výrazně zvýšit 
efektivitu systému a TOP 09 je připravena k tomuto 
cíli svoji erudicí i politickou silou přispět. Jsem velmi 
rád, že nám své znalosti a zkušenosti poskytuje Ru-
dolf Zajac, významný mezinárodní odborník v oblasti 
zdravotně pojistných systémů a bývalý ministr vlády 
SR,“ řekl předseda přípravného výboru TOP 09 Karel 
Schwarzenberg.
1. Prvním pilířem jsou kroky vedoucí ke zvýšení od-
povědnosti všech účastníku zdravotnického systému, 
tedy pacientů, poskytovatelů zdravotní péče zdravot-
ních pojišťoven i státu.
2. Druhým pilířem bude zabezpečení komplexní soci-
álně-zdravotní ochrany občanů.
3. Třetí pilíř je potom zlepšení dostupnosti, excelentní 
péče pro všechny občany, zejména pak zkrácení če-
kacích lhůt na náročné plánované výkony.

24. 7. 2009 TOP 09 je transparentní
TOP 09 jako jediná parlamentní strana dnes odpole-
dne na svých webových stránkách zveřejnila seznam 
svých dárců. „Všem dárcům mnohokrát děkujeme, vá-
žíme si jejich pomoci a chápeme ji jako svůj závazek, 
abychom ve volbách co nejlépe uspěli. Jsme první 
politickou stranou, která takto transparentně zveřejnila 
své dárce. Veřejný dohled na financování politických 
stran pokládáme za samozřejmou součást politické 
kultury,“ řekl Miroslav Kalousek, člen přípravného vý-
boru. Do října nám přispělo různými finančními částka-
mi 276 dárců.

13. 8. 2009 TOP 09 komunikuje s veřejností napřímo
TOP 09 využívá nové IT nástroje pro komunikaci s ve-
řejností – videoblogy, Facebook, Twitter a mikroblogy. 
Zejména videoblogy mají velkou výhodu, protože na 
dotazy opravdu odpovídá politik sám. Dnes máme na 
Facebooku již přes 15 000 a na Twitteru více 
než 670 fanoušků. Pro srovnání ODS má 
o 2 000 méně fanoušků na Facebooku a o 
550 na Twitteru.

25. 8. 2009 Představení kompletních 
kandidátek
Do čela kandidátek byly nominova-
né jak známé tváře z české politiky 
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jako Karel Schwarzenberg, lídr Prahy, nebo Miroslav 
Kalousek, jednička ve Středočeském kraji, tak vý-
znamné osobnosti z našich krajů, například děkanka 
FP VUT v Brně Anna Putnová za Jihomoravský kraj 
či Ladislav Jirků, rektor Vysoké školy polytechnické 
v Jihlavě, za kraj Vysočina. Kandidovat bude i Petr 
Gazdík, předseda hnutí Starostové a nezávislí. Dalšími 
lídry jsou např. Vlasta Parkanová, Jaroslav Lobkowicz 
nebo Roman Šmucler.

27. 8. 2009 TOP 09 zveřejnila ekonomickou část pro-
gramu
TOP 09 si uvědomuje, že český poměrný volební sys-
tém nutí strany k hledání programových kompromisů; 
žádná z politických stran tudíž nemůže splnit vždy vše, 
oč usiluje. Nekoncipujeme proto svůj volební program 
jako líbivý seznam slibů pro všechny. Vláda vzešlá z 
předčasných voleb bude muset především vyvést 
zemi z ekonomické krize a v tomto smyslu bude muset 
být nejen vládou vysoce kompetentní, ale i vládou „kri-
zového řízení“. Nebude to rozhodně vláda, která smí 
slibovat nové výdaje, nové sociální jistoty, další inves-
tice či snižování daní. „Nabízíme program, který oprav-
du nebude slibovat pečené holuby, ale slibuje zásadní 
opatření v místech, která ohrožují českou ekonomiku 
a tím i stabilní sociální situaci v České republice,“ řekl 
Miroslav Kalousek, člen přípravného výboru TOP 09.

2. 9. 2009 Zahájení kampaně TOP 09
Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek na tiskové 
konferenci v Brně představili program pro podzimní 
volby, který je  zveřejněn i na nových webových strán-
kách TOP 09. „Zahajujeme kampaň v Brně, protože 
chceme, aby Morava byla v Praze důstojně zastoupe-
na,“ uvedl předseda PV TOP 09 Karel Schwarzenberg.

10. 9. 2009 Ústavní soud ruší volby do PSP ČR
Předseda přípravného výboru TOP 09 Karel Schwar-
zenberg se vyjádřil k rozhodnutí Ústavního soudu o 
odkladu voleb do PSP: „Vřele vítám verdikt Ústavního 
soudu ČR, neboť jeho rozhodnutí a následné zdůvod-
nění znamená opravdový milník ve vývoji ČR k právní-
mu státu a vládě ústavy. Ústavní soud jasně stanovil 
nadvládu ústavního práva nad vůlí politiků. Byť přizná-
váme, že TOP 09 je prodloužením volebního boje vy-



stavena nemalým problémům, těžkosti, které my i jiné 
politické strany budeme mít, jsou podřadné otázkám 
práva.“

22. 10. 2009 TOP 09 podporuje Lisabonskou smlouvu
„Znejišťování ratifikačního procesu, který úspěšně 
proběhl ve 26 členských zemích EU, mimořádně po-
škozuje kredit České republiky v zahraničí. Skutečně 
hrozí, že na současnou situaci doplatíme a ztratíme 
mnohem více, než současným postojem můžeme zís-
kat. Prosím proto, aby ti, kdo sdílejí náš názor, se jako 
občané vyjádřili. V pondělí ráno zveřejníme na našich 
internetových stránkách výzvu k vyjádření souhlasu s 
urychlenou ratifikací Lisabonské smlouvy. Připojte k 
ní, prosím, svůj hlas. Tato prosba není určena jen příz-
nivcům TOP 09, nýbrž všem občanům České republi-
ky, kteří vidí naši budoucnost v Evropě,“ uvedl předse-
da přípravného výboru TOP 09 Karel Schwarzenberg.

27. 11. – 28. 11. 2009 TOP 09 má Ustavující celostátní 
sněm

21. 4. 2010 Ministerstvo zahraničních věcí: Zlepšení 
koordinace v oblasti rozvojové spolupráce
Odpovědnost za ZRS přešla plně do gesce MZV. V 
průběhu roku 2010 MZV dosáhlo schválení Koncep-
ce ZRS na období 2010–2017 vládou ČR. Koncepce 
aktualizovala teritoriální i sektorové priority ZRS ČR a 
nově refl ektovala globální výzvy i mezinárodní závaz-
ky ČR jako dárce. Od podzimu 2010 do jara 2011 se 
podařilo připravit nové programy spolupráce s part-
nerskými zeměmi (Bosna a Hercegovina, Etiopie, Mol-
davsko, Mongolsko) a probíhá evaluace již dokonče-
ných projektů. Od roku 2011 ČR začala přispívat do 
Evropského rozvojového fondu (EDF), který je hlavním 
fi nančním nástrojem pro rozvojovou spolupráci se ze-
měmi Afriky, Karibiku a Pacifi ku.

22. 4. 2010 Komunitní portál MY.TOP 09
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.

27. 4. 2010 TOP 09 odstartovala ostrou volební kam-
paň
TOP 09 dnes odstartovala ostrou volební kampaň. 
Předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg 
na svých billboardech upozorní na 
témata, která jsou pro bu

odstartovala ostrou volební kampaň.
P 09 Karel Schwarzenberg
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doucnost naší země klíčová. Jedná se o vládu práva, 
kvalitní vzdělání a fungující zdravotnictví.

12. 5. 2010 Kalousek: Složenku zatím neplaťte
TOP 09 usiluje o to, aby zadlužení České republiky, 
které narůstá tempem 4.756 K č za sekundu a dosa-
huje více než 1.300 miliard Kč, vnímali jako zásadní 
problém všichni občané. „To není dluh někoho jiné-
ho, zaplatit ho budeme muset všichni,“ řekl 1. místo-
předseda 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. 

14. 5. 2010 Výše státního dluhu se stala tématem – 
TOP 09 nabízí řešení
Výše státního dluhu se stala tématem poté, kdy TOP 
09 rozeslala propagační leták ve formě složenky, kte-
rý 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. místo-
předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. 

17. 5. 2010 TOP 09 kvůli povodním zcela přerušila 
kampaň ve třech krajích
TOP 09 kvůli povodním zcela přerušila kampaň v Mo-
ravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji. „Bo-
hužel 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 regio-
nech,“ řekl Karel Schwarzenberg.

18. 5. 2010 TOP 09: Veřejné zakázky jsou od slova 
zveřejnit!
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.

24. 5. 2010 TOP 09 vévodí on-line kampaním 
„Moderní komunikační prostředky začala TOP 09 vyu-
žívat bezprostředně po svém vzniku. Investice do pří-
mé komunikace s voliči se vyplatila. Internet má totiž 
výhodu zpětné vazby, což na nás sice kladlo velké ná-
roky, ale dialog k politice prostě patří. Do týdne bude-
me vědět, zda jsme na Facebooku, YouTube, Twitteru 
či komunitním serveru MY.TOP 09 nabídli zajímavý 
obsah, který voliče oslovil. Věříme, že se nám to poda-
řilo,“ řekl volební manažer TOP 09 Jaroslav Poláček.

2. 6. 2010 Společné pro-
hlášení ODS, TOP 09 a 
VV: Máme vůli vytvořit 
většinovou koalici
Na základě předběž-
ných výsledků voleb do 
Poslanecké sněmovny 
ODS, TOP 09 a Věci ve-
řejné vyjadřují společnou 
vůli vytvořit většinovou 
KOALICI ROZPOČTOVÉ 

ODPOVĚDNOSTI, VLÁDY PRÁVA A BOJE PROTI KO-
RUPCI. 

10. 6. 2010 Petr Gazdík se stal předsedou poslanec-
kého klubu TOP 09 a Starostové
Dnes se konala ustavující schůze Poslaneckého klu-
bu TOP 09 a Starostové. Poslance přivítal před-
seda TOP 09 Karel Schwarzenberg.… 
Členové nově vzniklého poslanec-
kého klubu si zvolili své vedení. 
Předsedou klubu byl jednomy-
slně zvolen předseda hnutí Sta-
rostové a nezávislí Petr Gazdík. 
Místopředsedy se stali Václav Ho-
ráček, Jan Husák, Jitka Chalánko-
vá a František Laudát.

13. 7. 2010 Vláda byla jmenována
Představujeme vám ministry 
za TOP 09: Karla Schwar-
zenberga, 1. místopřed-
sedu vlády a ministra 
zahraničních věcí, 
Miroslava Kalouska, 
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ministra fi nancí, Jaromíra Drábka, ministra práce a so-
ciálních věcí, Leoše Hegera, ministra zdravotnictví a 
Jiřího Bessera, ministra kultury. 

14. 7. 2010 Kandidátem TOP 09 na pražského primá-
tora bude Zdeněk Tůma
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 pověs-
ti, zkušeného manažera, dlouholetého občana Prahy 
obeznámeného s jejími krásami i těžkostmi. Ví, do jak 
těžké práce jde,“ řekl předseda TOP 09 Karel Schwar-
zenberg.

3. 8. 2010 TOP 09 a Starostové a nezávislí schválili 
kandidáty do Senátu
Výkonný výbor TOP 09 dnes schválil kandidáty do Se-
nátu 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.

19. 8. 2010 TOP 09 spustila nové projekty pro své 
podporovatele
TOP 09 spustila dva nové projekty pro své podporova-
tele: magazín VideoTOP a Newsletter TOP 09.

27. 9. 2010 Gazdík: TOP 09 aktivně mění systém po-
slaneckých náhrad
„Systém poslaneckých náhrad považujeme za špatný. 
Podporujeme a aktivně připravujeme novou úpravu. 
Ministr fi nancí Miroslav Kalousek již předložil návrh na 
zdanění náhrad. Spolu s poslaneckým klubem Věcí ve-
řejných 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.



18. 10. 2010 Komunální volby: TOP 09 a Starostové a 
nezávislí získali přes tři tisíce osm set mandátů
„Ve volbách jsme nominovali téměř pět tisíc kandidá-
tů. Z nich byla skoro polovina zvolena. Pro naše hnutí 
byly tyto volby mimořádně úspěšné,“ uvedl předseda 
hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík s poděková-
ním voličům a kandidátům. 

23. 10. 2010 Schwarzenberg: Děkuji všem, kteří dali 
hlas našim kandidátům
„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.“

16. 11. 2010 Tůma: Koalice ODS a ČSSD v Praze žád-
nou změnu nepřinese
„Dnes ráno se jednoznačně potvrdilo, že ODS i ČSSD 
byly v Praze dlouhodobě domluveny na koaliční spolu-
práci. 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 kandi-
dát na primátora Zdeněk Tůma.

5. 12. 2010 TOP 09: Náklady volební kampaně
TOP 09 vyčíslila náklady volební kampaně konané při 
volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Cen-
trálně vydané prostředky nabyly výše 36 966 836 K 
č, náklady krajských organizací TOP 09 činily 16 664 
081 Kč. 

10. 12. 2010 Praha jako sídlo systému Galileo – výsle-
dek systematické práce
Příkladem toho, jakou důležitost má systematické za-
hraničněpolitické snažení, které vychází z uvědomění 
si potřeby kontinuity národních zájmů, je úspěch čes-
ké diplomacie v rámci projektu Galileo. V prosinci 2010 
bylo potvrzeno, že v České republice bude sídlo agen-
tury GSA. Rozhodnutí znamenalo uznání připravenosti 
ČR poskytnout kvalitní zázemí jak pro činnosti spojené 
s fungováním GSA, tak pro navazující aktivity soukro-
mých či veřejných subjektů zapojených do přípravy a 
fungování satelitního systému Galileo.



13. 12. 2010 TOP centrum: Další krok k efektivitě
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 ob-
čany a podporovatele TOP 09,“ popsal myšlenku TOP 
centra Miroslav Kalousek. 

22. 12. 2010 Česká fi lharmonie bude mít nového šéf-
dirigenta
Novým šéfdirigentem a hudebním ředitelem České 
fi lharmonie se od září 2012 stane Jiří Bělohlávek. Dnes 
odpoledne to v Nostickém paláci osobně stvrdili svými 
podpisy ministr kultury Jiří Besser i světoznámý diri-
gent. Kulturní veřejnost tak dostává pod stromeček 
jeden z nejhezčích dárků.

6. 1. 2011 Příprava a realizace reformy zdravotnictví je 
v plném proudu
Ministerstvo zdravotnictví ČR intenzivně pracuje na 
komplexní reformě českého zdravotnictví, která přine-
se především racionalizaci a modernizaci celého sys-
tému 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 fungova-
ly a přinášely potřebný efekt.

12. 1. 2011 Sociální reforma v roce 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 legisla-
tivě pracovněprávní a také v oblasti rodinné politiky a 
péče o děti. „Cílem těchto reformních kroků je zjedno-
dušení systému, jeho zlevnění i zefektivnění, rozšíření 
možností kontroly a v neposlední řadě také komfort-
nější postup pro příjemce dávek,“ říká ministr práce 
a sociálních věcí Jaromír Drábek. Zaveden bude jed-
notný 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 ad-
ministraci systému.



12. 1. 2011 Deklarace shody podepsána!
Nesmírně důležitý krok k defi nitivnímu vypořádání his-
torického majetku církví a náboženských společností 
je hotov. Ministr kultury Jiří Besser podepsal se zá-
stupci církví Deklaraci shody o výkonu hospodářské-
ho zabezpečení církví a náboženských společností se 
státem v letech 2011–2014.

20. 1. 2011 Ministerstvo zdravotnictví rozjíždí boj proti 
korupci, připravilo zdravotnickou protikorupční strate-
gii
Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo protikorupční 
strategii, která představuje jednu z jeho hlavních priorit 
a jejímž cílem je přispět k zprůhlednění celého zdravot-
nického systému v České republice. Strategie stano-
vuje 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 význam-
ně omezuje kongresovou turistiku.

25. 1. 2011 TOP 09: Nikoli „transparentní“, ale skuteč-
ně transparentní
Od 1. února TOP 09 začne zveřejňovat veškeré pří-
jmy 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 fi nancována,“ sdělil Pavel 
Severa, generální sekretář strany. „TOP 09 tak zreali-
zuje další z protikorupčních opatření, které považuje 
za důležité,“ doplnil. 

27. 1. 2011 Ministerstvo zdravotnictví představilo re-
formní zákony
Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci připravované re-
formy zdravotnictví představilo tři nové zákony, které 
tvoří její hlavní pilíře. Jedná se o zákon o zdravotních 
službách, zákon o specifi ckých zdravotních službách 
a zákon o zdravotnické záchranné službě. Ty přinesou 
pacientům ještě kvalitnější a bezpečnější, dostupněj-
ší a rychlejší zdravotnickou záchrannou službu, více 
možností domoci se svých práv či možnost konzulto-
vat diagnózu a navrhovanou léčbu s dalším lékařem.

1. 2. 2011 Reforma MZV ČR a sítě zahraničních za-
stoupení – stejné úkoly, nižší náklady, větší fl exibilita
Ministerstvo zahraničí prošlo nebývale rozsáhlou orga-
nizační změnou v důsledku rozpočtových škrtů. Bez 
ohledu na tuto skutečnost se podařilo zajistit chod 
zahraniční služby v plném rozsahu a dosáhnout vět-
ší 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 dlouho-
dobá 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 fl exibility sítě 



diplomatických misí se otvírají jiné formy zastoupe-
ní, 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…).

10. 2. 2011 TOP 09 členem nejsilnější evropské strany
TOP 09 je od dnešních odpoledních hodin jedinou 
stranou v Poslanecké sněmovně, která bude zároveň 
členem nejsilnější strany Evropského parlamentu – Ev-
ropské lidové strany (ELS). Po několikaměsíčním ná-
ročném přijímacím řízení dnes ELS vyslovila souhlas s 
udělením členství TOP 09. 

13. 2. 2011 TOP 09: Náklady podzimní volební kam-
paně
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. 

16. 2. 2011 Na platy je možné si vydělat jen a pouze 
reformou
Ministerstvo zdravotnictví ČR si cení výsledku jednání 
Lékařského odborového klubu, který dnes, ve středu 
16. února 2011, přijal navržené Memorandum o úpra-
vě 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.

22. 2. 2011 Důchodová reforma
„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 vy-
hovuje, 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. Zásad-
ní pro mne je, že po 7 měsících politického vyjedná-
vání máme na stole návrh, za nímž si stojím a kterému 
věřím. Skeptické hlasy od počátku této vlády vykřiko-
valy, že tento kabinet není schopen se na důchodové 
reformě dohodnout. Pochopitelně mne těší, že jsme 
prokázali opak. Po 15 letech diskuzí o důchodové re-
formě máme reálnou šanci ji uskutečnit,“ řekl Jaromír 
Drábek, ministr práce a sociálních věcí. 

22. 2. 2011 TOP 09: Do krajských voleb jdeme se 
STAN
Předsednictvo TOP 09 dnes schválilo strategii do kraj-
ských voleb. Bude kandidovat společně se Starosty 
a nezávislými. „TOP 09 si velmi cení dosavadní spo-
lupráce 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 zahr-
novaly na předních místech osobnosti z obou usku-
pení,“ okomentoval usnesení Předsednictva TOP 09 
předseda Karel Schwarzenberg. 

8. 3. 2011 Ministerstvo zdravotnictví uzavřelo s Čes-
kou asociací sester memorandum garantující zlepšení 
podmínek nelékařských pracovníků
Ministr zdravotnictví Leoš Heger a prezidentka Čes-
ké asociace sester Dana Jurásková uzavřeli společné 
Memorandum o úpravě poměrů ve zdravotnictví. Stej-
ně jako v případě lékařů chce ministerstvo i nelékař-
ským 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.

10. 3. 2011 MPSV předložilo materiál podporující roz-
voj alternativ rodinné péče
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 fi remních školek, al-
ternativních předškolních zařízení typu mateřských a 
rodinných center, ale i institut sousedského hlídání, a 
vytvářet tak podmínky pro rychlejší návrat pečujících 
rodičů k výdělečné činnosti.

28. 3. 2011 Drábek ušetří 180 milionů korun
Po 20 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, kte-
rý byl publikován ve sbírce zákonů 25. 3. 2011 a jehož 
účinnost nastane v pátek 1. 4. 2011. Generální ředitel-
ství bude vykonávat většinu obslužných činností, kte-
ré jsou nyní spravovány jednak ministerstvem práce a 
sociálních věcí a jednak samotnými úřady práce. Kraj-
ské pobočky budou realizovat své pravomoci a kom-
petence prostřednictvím svých kontaktních pracovišť 
v území kraje. Půjde o současnou síť pracovišť úřadů 
práce, tj. „okresní úřady práce“, a jejich pracoviště de-
tašovaná v dalších obcích. Kontaktní pracoviště bu-
dou i nadále poskytovat svým klientům veškerý výkon 
své činnosti.

30. 3. 2011 TOP 09 dnes předložila Sněmovně výsled-
ky svého hospodaření za rok 2010
„Za největší úspěch strany považuji to, že se stále 
pohybujeme v černých číslech. Během žádné před-
volební 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.

7. 4. 2011 Reforma zdravotnictví se stává realitou, vlá-
da ji schválí do konce května
Reforma českého zdravotnictví je prvořadou prioritou 
ministra zdravotnictví Leoše Hegera a jeho týmu. Proto 
dle požadavku K9 z 28. 3. 2011 dojde k urychlení le-
gislativních prací, aby nejpozději do konce června byly 
jednotlivé klíčové reformní zákony předloženy Posla-
necké sněmovně Parlamentu ČR k projednání. Čeká 
se na schválení zásad druhé novely zákona č. 48, která 
bude schválena k 8. 6. 2011.

14. 4. 2011 MPSV navrhuje zásadní změny v rodičov-
ském příspěvku
Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje v rám-
ci aktuálně připravené novely zákona o státní sociální 
podpoře zásadní změny v možnostech čerpání rodi-
čovského příspěvku. Předkládaná úprava umožňuje 
rodiči volit délku pobírání této dávky a její výši až do 
vyčerpání celkové částky 220 000 K č, maximálně však
do 4 let věku dítěte. Částka rodičovského příspěvku 
se bude moci podle aktuální situace rodiny měnit ma-
ximálně 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.

26. 4. 2011 TOP 09: Na Šumavě musí být upřednost-
něno přírodovědecké hledisko
Předsednictvo TOP 09 se na svém dnešním jednání 
zabývalo situací v Národním parku Šumava…Před-
sednictvo TOP 09 se jednomyslně shodlo na nutnosti 
upřednostňovat v šumavském parku vyvážený příro-
dovědecký pohled před hospodářskými a developer-
skými zájmy jednotlivých zainteresovaných skupin.

28. 4. 2011 Farský: Pro obce jsme vyvinuli Veřejný-
Portál.cz
Jan Farský dnes na tiskové konferenci představil pro-
jekt VeřejnýPortál.cz. „Jde o portál, který zjednodušuje 
přístup podnikatelů k informacím o veřejných zakáz-
kách. Je založený na jednoduché internetové aplikaci, 
která umožní zadavatelům vyvěsit své soutěžené za-
kázky ve veřejné databázi. Avízo o nich bude zároveň 
rozesláno registrovaným uživatelům, a to podle zvole-
ného fi ltru. Databáze bude k užitku především malým 
a středním fi rmám, avšak k dispozici je zdarma a pro 
kohokoli,“ popsal fungování stránky VeřejnýPortál.cz 
Jan Farský, starosta Semil a poslanec klubu TOP 09 
a Starostové.

17. 5. 2011 Stanovení základní a ekonomicky nároč-
nější varianty zdravotní péče přinese úspory, stabilitu 
a zamezí korupci
Ministerstvo zdravotnictví ČR pracuje v rámci reformy 
zdravotnictví na systému odlišení základní a ekono-
micky náročnější varianty zdravotní péče, který přispě-
je k lepší racionalitě využití prostředků ve zdravotnic-
tví. 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 veřej-
ného zdravotního pojištění nárok a bude ji moci vyža-
dovat. 



19. 5. 2011 Významné změny v lékové politice přine-
sou úspory pacientům i celému systému a zároveň se 
stanou velmi silným protikorupčním opatřením
Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo v souladu s 
programovým prohlášením vlády významné změny v 
lékové politice. Reforma lékové politiky přinese pře-
devším zavedení takzvaného elektronického receptu, 
zrušení poplatku za položku na receptu a jeho nahra-
zení poplatkem za recept ve výši 30 korun, dále změnu 
způsobu stanovování maximálních cen léčiv, zrychle-
ný vstup levných léčiv do systému úhrad či zavedení 
pozitivních listů zdravotních pojišťoven.

25. 5. 2011 TOP 09: Cvrlikáme osto-
šest
Twitter TOP 09 je třetím nejoblíbe-

nějším v Česku a na Slovensku. 

30. 5. 2011 Jednání o církevních restitucích postou-
pilo do dalšího důležitého kola
Je předkládán návrh, který řeší problém v rovině legis-
lativní a ekonomické, který minimalizuje zátěž státních
rozpočtů České republiky a je vnímán církevními a ná-
boženskými společnostmi jako slušný. Zejména v eko-
nomické rovině je snaha vyřešit problém oboustranně 
přijatelnou shodou.

6. 6. 2011 Ministerstvo 
kultury představuje plán 
transformace Státní ope-
ry Praha a Národního di-
vadla
Ministerstvo kultury při-
pravuje projekt transfor-
mace Státní opery Praha 
a Národního divadla, kte-
rý dlouhodobě zajistí dal-
ší rozvoj opery, činohry a 

vzniku prvního baletního souboru v zemi. Ambiciózní 
plán, který zachová uměleckou samostatnost obou 
těles, se inspiruje zkušenostmi podobné transforma-
ce ve Vídni a Paříži. Základním cílem spojení je zlepšit 
celkové podmínky pro práci umělců a přitom zvýšit 
efektivitu hospodaření.

13. 6. 2011 TOP 09: Partner YouTube

3.
 ROK TOP 09



Na konci minulého týdne server YouTube informoval 
správce kanálu TOPVIDEA, který používá TOP 09, že 
byly splněny podmínky pro partnerství portálu YouTu-
be. TOP 09 tato změna přinese benefi ty v podobě ne-
rozkouskovaných videí nebo připravované nové grafi -
ce. Na YouTube bylo doposud umístěno celkem 484 
videí, jež zatím zhlédlo 953 710 lidí. 

15. 6. 2011 Nová koncepce zahraniční politiky – odpo-
věď na aktuální výzvy
Programové prohlášení vlády stanovilo zahraničně-
politické 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 před-
sedala 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.

18. 6. 2011 Kontinuita angažovanosti v oblasti ochrany 
lidských práv
ČR byla dne 20. května 2011 zvolena Valným shro-
mážděním 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 vol-
bou 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 po-
kračovat i nadále ve své politice aktivního prosazování 
principů demokracie, ochrany a rozvoje lidských práv 
a právního státu. 

21. 6. 2011 V4 – větší asertivita při prosazování zájmů 
střední Evropy
V oblasti sousedských vztahů lze za úspěch české di-
plomacie považovat její působení v rámci Visegrádské



čtyřky neboli V4. Podařilo se posilovat koordinaci po-
stupu států V4 v klíčových agendách EU. Tomu napo-
máhala skutečnost, že předsednictví v Radě EU vyko-
návají v roce 2011 dvě členské země V4 – Maďarsko a 
Polsko. V červnu tohoto roku převzala Česká republika 
předsednictví ve V4 od Slovenské republiky. Priorita-
mi českého předsednictví jsou koordinace aktivit zemí 
V4 v rámci EU, posilování vnitřní koheze V4, Východní 
partnerství, Západní Balkán a v neposlední řadě jader-
ná energetika.

21. 6. 2011 TOP 09: Jsme pro zvýšení kontrolní pra-
vomoci NKÚ
Poslanecký klub TOP 09 a Starostové dnes vyjádřil 
souhlas se záměrem rozšířit kontrolní oprávnění Nej-
vyššího kontrolního úřadu nad rámec původního vlád-
ního návrhu novely Ústavy, a to i na fi rmy s nadpolo-
viční účastí státu, obcí či krajů.

21. 6. 2011 TOP 09: Hazard konečně dostane jasná 
pravidla
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 pro-
ti. Nyní novelu posoudí Senát.

27. 6. 2011 Modernizace nástrojů k prosazování eko-
nomických zájmů ČR v zahraničí
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 čes-
kých fi rem“. Dohoda upravuje způsob spolupráce v 
oblasti exportu na mezipodnikové úrovni (B2B) mezi 
oběma resorty. I v roce 2011 pokračuje realizace pro-
jektů na podporu prosazování ekonomických zájmů 
ČR v zahraničí. Jde o více než 40 projektů, jejichž re-
alizaci 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.

29. 6. 2011 Vláda dnes schválila novelu zákoníku prá-
ce
Cílem návrhu ministerstva práce a sociálních věcí je 



naplnění Programového prohlášení vlády, které sta-
novilo úkol navrhnout úpravy v zákoníku práce, které 
povedou k větší fl exibilitě 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 ze-
jména 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 souvis-
losti se navrhuje změna systematiky zákoníku práce. 
Navrhuje se zjednodušit používání zásady „co není za-
kázáno, je dovoleno“. „Novela také obsahuje několik 
desítek zpřesnění, aby bylo běžnému uživateli jasné, 
jakým způsobem se musí řídit jednotlivými ustanove-
ními. V Česku jsou 4 miliony zaměstnanců a několik 
set tisíc zaměstnavatelů, kteří se řídí zákoníkem práce. 
Tato právní úprava by proto měla být co nejsrozumitel-
nější,“ říká Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních 
věcí. Účinnost novely zákoníku práce se předpokládá 
od 1. ledna 2012.tní sněm TOP 09 60-61 

13. 7. 2011 Putnová: Cíl státních maturit se vytratil
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.

19. 7. 2011 TOP 09: Kolika jazyky mluvíš, tolikrát jsi
TOP 09 jako jedna z mála parlamentních stran spustila 
anglickou verzi svých internetových stránek. 

21. 7. 2011 Vláda schválila Koncepci památkové péče 
v České republice na léta 2011–2016
Poznávání, vyhodnocování a zlepšování všech sou-
částí 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.

26. 7. 2011 TOP 09: Spočítejte si, kolik Vám přibude
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 apli-
kaci spočítat, jak je na tom rozpočet Vaší obce před 
změnou RUD i jak na tom bude po ní. 

11. 8. 2011 Ministerstvo zdravotnictví připravuje proti-
korupční opatření v oblasti nákupu zdravotnické tech-
niky, speciálního zdravotnického materiálu a léků
Ministerstvo zdravotnictví ČR přichází s dalším vý-
znamným protikorupčním opatřením v podobě Ná-
rodního informačního systému sledování nákladů na 
nákup léků, zdravotnického materiálu a zdravotnické 
techniky. Navazuje tak na protikorupční strategii, kte-
rou představilo začátkem letošního roku.

18. 8. 2011 Institut elektronických aukcí přináší zdra-
votnickým zařízením významné úspory
Výrazné úspory fi nančních 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 vy-
žaduje od přímo řízených institucí Ministerstvo zdra-
votnictví ČR. Díky těmto nástrojům se navíc soustavně 
zvyšuje efektivita při zadávání veřejných zakázek a mi-
nimalizuje riziko korupce.

23. 8. 2011 Dětská skupina ministerstva práce a soci-
álních věcí
K 1. červenci 2011 otevřelo ministerstvo práce a so-
ciálních věcí zařízení péče o děti svých zaměstnanců,
tzv. dětskou skupinu. Je zde poskytována pravidelná 
služba péče o dítě s variabilní možností využití buď ce-
lotýdně nebo jen po část dne nebo jen některé dny v 
týdnu. Tím je podporována možnost využití fl exibilních
forem pracovní doby a pracovního úvazku rodičů – za-
městnanců MPSV.

25. 8. 2011 Kojenecké ústavy pro děti mladší tří let by 
měly skončit do konce roku 2013
Česká republika obdržela v posledním období několik 
významných impulsů vyzývajících k zásadní reformě 
systému péče o ohrožené děti. V prvé řadě jde o do-
poručení Výboru OSN pro práva dítěte ze 17. června 
2011, v nichž Výbor vyzval Českou republiku, aby vy-
tvořila komplexní hodnocení rodinné situace a strategii
pro snížení počtu dětí žijících v ústavní péči. Zároveň 
výbor doporučil rozvoj komunitních služeb rodinné-
ho 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 ko-
misařky pro lidská práva a Dětský fond OSN UNICEF 
s žádostí, aby okamžitě ukončily praxi umisťování dětí 
do tří let věku do pobytových zařízení.

9. 9. 2011 Poslanci schválili novelu zákoníku práce
Zpružnění pracovněprávních vztahů a zvýšení motiva-
ce zaměstnavatelů při tvorbě nových pracovních míst 
přinese novela zákoníku práce, která v Poslanecké 



sněmovně prošla třetím čtením. Změna umožní napří-
klad sjednat zkušební dobu u vedoucích zaměstnanců 
až na půl roku či vyplácet odstupné při výpovědi pro 
organizační změny podle doby trvání pracovního po-
měru. Práce na dobu určitou by nově neměla přesáh-
nout tři roky a mělo by být možné prodloužit ji o tuto 
dobu ještě dvakrát. Nově bude také možné dát výpo-
věď zaměstnanci, který v prvním období pracovní ne-
schopnosti poruší léčebný režim zvlášť hrubým způso-
bem. Novela zákoníku práce by měla nabýt účinnosti 
1. ledna 2012.09

22. 10. 2011 TOP 09: 
Karel Schwarzenberg 
se bude ucházet o 
post prezidenta.
Miroslav Kalousek na 
2. celostátním sněmu 
TOP 09 oznámil, že se 
předseda TOP 09 Ka-
rel Schwarzenberg
rozhodl přijmout kan-
didaturu na post pre-
zidenta České repub-

liky. Karel Schwarzenberg chvíli po svém projevu o 
stavu TOP 09 kandidaturu potvrdil: „Nastane situace, 
kdy budeme platit daň za odpovědnou politiku a za 
reformy, které jsme prosadili. Po příštích volbách bude 
senát vypadat jako sicilské pomeranče, bude úplně 
oranžový, ale krásně tmavě rudý uvnitř. V takových 
okamžicích to zase začíná být zajímavé. A v takové si-
tuaci nesmí člověk kapitulovat. Musí jít do boje a uká-
zat, že TOP 09 je strana bojovná a chce ukázat, že 
nabízí alternativu.“

22. 10. – 23. 10. 2011 TOP 09 má 2. celostátní sněm

18. 12. 2011 Schwarzenberg k Havlovi: Lidé by si měli 
vzít vzor
První prezident a symbol listopadové revoluce Václav 
Havel zemřel. Na úmrtí světově známého disidenta, 
dramatika a člena Charty 77 reagovali čelní čeští i svě-
toví politici. „Václav Havel u nás bohužel v posledních 
letech nebyl doceněn. Asi až teď si lidé uvědomí, koho 
ztratili... Je to ztráta, kterou budeme cítit ještě velice 
dlouho. Lidé by si měli vzít vzor v Havlově skromnosti, 



počestnosti a ve statečnosti,“ řekl předseda TOP 09 a 
jeden z Havlových blízkých přátel i někdejší jeho kanc-
léř - Karel Schwarzenberg.

31. 1. 2012 Pro TOP 09 je nepřípustná šikana uživatelů 
internetu a omezení práv spotřebitele
TOP 09 je pro odpovědný přístup k duševnímu vlast-
nictví a ochraně autorských práv. Situace však není ře-
šitelná zásahem do osobních svobod jednotlivce, a to 
ani v podobě přenesení odpovědnosti na poskytova-
tele připojení k internetu. Důrazně také trváme na tom, 
že pouze orgány činné v trestním řízení mají právo na 
základě důvodného podezření provádět identifi kaci 
uživatelů. Nevidíme důvod, pro který by toto právo 
bylo přeneseno na nositele autorských práv. TOP 09 
oceňuje, že ACTA, která byla připravována v mnohem 
tvrdší podobě v roce 2010, prošla výraznou změnou. 
Její přínos vidíme zejména v ochraně před průmyslo-
vým zneužíváním autorských práv – dovozu padělků či 
výrobě nejrůznějších falzifi kátů.

7. 2. 2012 Na daních bylo doměřeno několik miliard
Finanční analytický útvar (FAÚ) ministerstva fi nancí se 
primárně zabývá bojem proti legalizaci výnosů z trest-
né činnosti, tj. bojem proti „praní špinavých peněz“. V 
poslední době lze vysledovat narůstající podíl případů 
daňové trestné činnosti a dále trestné činnosti korupč-
ní povahy. „I v době nutných úspor jsem útvar perso-
nálně posílil a investoval do jeho vyhledávacího a ana-
lytického vybavení, což přináší své ovoce. Výrazně se 
také posílila spolupráce s daňovou a celní správou,“ 
uvedl ministr fi nancí Miroslav Kalousek. „Díky tomu se 
v roce 2011 podařilo zajistit více než 800 mil. Kč na 
bankovních účtech z podezřelých transakcí. Dále bylo 
podáno 256 trestních oznámení, v 680 případech byl 
dán podnět na Generální fi nanční ředitelství a v 67 pří-
padech celním orgánům. Na základě těchto podnětů 
FAÚ byla doměřena dodatečná daň v objemu jednotek 
miliard korun. Za vysoké pracovní nasazení bych rád 
všem pracovníkům útvaru poděkoval,“ dodal ministr 
fi nancí.

20. 2. 2012 Vydali jsme emisi 10letých dluhopisů
Česká republika úspěšně vydala emisi 10ti-letých dlu-
hopisů denominovaných v euro v celkovém objemu 2
miliardy euro s ročním pevným kupónem ve výši 
3,875%. „Transakce potvrdila status České republiky 
jako velmi důvěryhodného emitenta“ uvedl ministr fi -
nancí Miroslav Kalousek.

16. 3. 2012 TOP 09 hospodaří transparentně
TOP 09 se snaží razit v českém prostředí trend trans-
parentního fi nancování politických stran. Už od počát-
ku svého vzniku sama pro sebe určuje přísnější pra-
vidla, než která jí předepisuje zákon. Považujeme za 
normální, že informace mají být na internetu, takže i 
letos na webových stránkách zveřejňujeme Výroční fi -
nanční zprávu, kterou nyní přijal výkonný výbor TOP 



09. „TOP 09 ani letos, stejně jako v letech předešlých, 
neopustila teritorium černých čísel. Přestože jsme v 
nevolebním roce 2011 na darech získali o padesát 
milionů méně, než v roce předešlém, nemuseli jsme 
díky odpovědnému a hospodárnému chování sahat 
po půjčkách ani po jiných berličkách. V tomto ohledu 
jsme mezi českými politickými stranami spíše pozitivní 
výjimkou,“ shrnuje rok 2011 generální sekretář strany 
Pavel Severa.

31. 5. 2012 Schodek bude letos nižší, v šetření se však 
nesmí polevit
Vláda bude i nadále pokračovat ve snižování defi citu 
veřejných rozpočtů. Výhled pro rok 2012 byl snížen z 
3,5 % HDP na 3,0 %. Pro roky 2012 a 2013 potvrdila 
letošní aktualizace Konvergenčního programu rozpoč-
tové cíle na hodnotách 2,9 % HDP a 1,9 % HDP. Pro 
roky 2013 a 2014 byl stanoven cíl defi citu na úrovni 
0,9 % HDP, přičemž o rok později by mělo již být hos-
podaření vládního sektoru vyrovnané.

23. 5. 2012 TOP 09 a STAN: 12 miliard do rozpočtů 
obcí
Novela rozpočtového určení daní posílí rozpočty obcí 
o 12 miliard a přiblíží systém fi nancování samospráv 
podmínkám, jež platí ve většině evropských zemí. 
„Obce budou mít větší příjmy ze sdílených daní. I ta 
nejmenší z nich dostane více než dnešních 6 800 ko-
run. Většina českých a moravských obcí získá více pe-
něz do svých rozpočtů, nejvíce pomůže novela zákona 
obcím od 500 do 50 000 obyvatel. Právě ty na nespra-
vedlivý systém dělení daní dosud nejvíce doplácely,“ 
říká k návrhu Petr Gazdík, předseda poslaneckého 
klubu TOP09 a Starostové. 



8. 6. 2012 TOPAZ: Lidská 
práva, ekonomika a vzdě-
lanost
První akcí, kterou se ve-
řejně představil think-tank 
TOP 09, TOPAZ, byla Ev-
ropská konference věno-
vaná čtyřem stěžejním té-
matům: Bělorusku, Rusku 
a energetické bezpečnos-
ti, pozici České republiky v 

rámci Evropské unie a vědě, výzkumu a vzdělanosti v 
evropském kontextu. Konferenci zahájil předseda TOP 
09 Karel Schwarzenberg.

20. 6. 2012 Lepší podmínky pro studující matky
Prvním čtením prošel návrh novely vysokoškolské-
ho zákona předložený Annou Putnovou, předsedkyní 
školského výboru, a předsedou poslaneckého klubu 
TOP 09 a Starostové Petrem Gazdíkem. Novela zá-
kona přináší lepší podmínky pro to, aby se matky v 
době studia mohly plně věnovat svým dětem, a ná-
sledné prodloužení studia z důvodu mateřství nebylo 
zpoplatněno. „Vysokoškolačky mají kariérní růst limi-
tovaný často svými mateřskými povinnostmi. Chce-
me, aby měly dobré podmínky pro založení rodiny už v 
době studia. Koneckonců je to dobrá životní strategie 
jak sladit jejich rodinný a budoucí profesní život,“ říká 
Anna Putnová.

18. 10. 2012 Kalousek: Dlužník by měl být včas infor-
mován o svém závazku
Od počátku roku 2013 se výrazně zlepší dostupnost 
informací o existenci dluhu jednotlivým dlužníkům, a 
to díky projektu Dluhové inkaso obyvatelstva (DINO), 
jehož myšlenku od jejího vzniku jako ministr fi nancí 
podporuji a považuji za skvělou. Účelem této v ČR do-
posud chybějící služby je zamezení praxe některých 
věřitelů, jejichž cílem není informaci o pohledávce do-
ručit, ale spíše nedoručit, a zahájit tak další fáze vymá-
hání a zvyšování dlužné částky. 

7. 12. 2012 Sněmovnou prošel návrh Ministerstva fi -
nancí na posílení ochrany spotřebitele
Poslanecká sněmovna PČR ve třetím čtení schválila 
vládní návrh zákona připravený ministerstvem fi nancí,
kterým se mění zákon o spotřebitelském úvěru. „Na-
ším cílem je zamezit neférovým praktikám, ke kterým 
dochází na trhu spotřebitelských úvěrů v České repub-
lice. Schválený návrh zajistí posílení ochrany spotřebi-
telů i principů odpovědného úvěrování,“ uvedl ministr 
fi nancí Miroslav Kalousek.

5. 12. 2012 Kalousek: Říkám ne zvyšování platů poli-
tiků
„Nemohu souhlasit s aktuálními návrhy, podle kterých 
by mělo být zrušeno zdaňování náhrad politiků, kte-
ré jsem před dvěma lety prosadil,“ uvedl v reakci na 
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nápad zvýšit politikům platy Miroslav Kalousek. Zmínil 
přitom 2 důvody: 
1. Systémový přístup k přímým odvodům. Náhrady, 
které nemusejí být vyúčtovány, jsou příjmem a politici
s nimi také tak v praxi nakládají. Pak by měly být jako 
příjem zdaněny.
2. Politický důvod. Domnívám se, že společenská si-
tuace není vhodná k tomu, aby si politici přidali byť 
jedinou korunu.

14. 12. 2012 TOP 09 a Starostové uspořili 5 milionů a 
zveřejnili faktury
TOP 09 a Starostové vyčíslili náklady kampaní ko-
naných v roce 2012. Oproti původně plánovanému 
rozpočtu ušetřili 5 milionů korun a zveřejnili veškeré 
faktury. Náklady na celostátní kampaň byly plánovány 
na 34 milionů, z toho 6 milionů na volby senátní a 28 
milionů pro volby v krajích. Vydáno bylo zhruba 24 mi-
lionů za krajské volby a více než 4,5 milionu za volby 
do Senátu. TOP 09 a Starostům se tak podařilo uspořit 
5 milionů korun. 

3. 1. 2013 MF: Schodek státního rozpočtu se meziroč-
ně snížil o více než 40 mld. Kč
Podle předběžných výsledků dosáhl za rok 2012 scho-
dek státního rozpočtu 101 mld. Kč. Podařilo se tak 
splnit rozpočtový cíl vlády, když schválený rozpočet 
počítal se schodkem ve výši 105 mld. Kč. Oproti před-
chozímu roku se defi cit snížil o více než 40 mld. Kč.

12. 1. 2013 Zeman a Schwarzenberg se utkají o Hrad, 
dělilo je jen 41 tisíc hlasů
V boji o Hrad se za čtrnáct dnů střetnou Miloš Zeman 
a Karel Schwarzenberg. Jan Fischer, který byl ozna-
čován za jednoho z favoritů, se do druhého kola voleb 
nedostal. Napínavý byl nakonec souboj o první, a ne 
druhé místo. Schwarzenbergovi na Zemana chybělo 
přes 40 tisíc hlasů, aby první kolo vyhrál. Miloš Zeman
vyhrál první kolo prezidentské volby s 24,2 % hlasů. 
Karla Schwarzenberga volilo 23,4 % a favorizovaného
Jana Fischera 16,4 % voličů. (idnes.cz)

18. 1. 2013 Příspěvek na bydlení získá více lidí než do-
sud
Od nového roku stát pomůže více lidem s placením 
výdajů na bydlení. Nárok na takovou pomoc mají čeští
občané v případě, že 30 %, v Praze pak 35 %, ro-
dinných příjmů nestačí k zaplacení nákladů na byt či 
nájem. Loni stát - podle předběžných údajů - přispěl 
163 000 rodin či jednotlivců, celkem pak vyplatil 5,7 
miliardy korun. 

3. 2. 2013 ČR je v první desítce zemí s nejtransparent-
nějšími veřejnými rozpočty
V minulých dnech byly zveřejněny výsledky meziná-
rodního srovnávacího výzkumu transparentnosti veřej-
ných fi nancí Open Budget Survey 2012. Do výzkumu 
společnosti Open Budget Partnership bylo zařazeno 



dosud největší množství států (100). „Jsem rád, že 
mohu oznámit, že Česká republika se celkově umístila 
na skvělém devátém místě. Ze států střední a východ-
ní Evropy máme podle výzkumu nejtransparentněj-
ší veřejné rozpočty. V rámci zemí Evropské unie nás 
hodnotí jako čtvrté nejlepší,“ uvedl ministr fi nancí Mi-
roslav Kalousek.

20. 2. 2013 TOP 09 je nejsilnější stranou na pravici
TOP 09 by se podle aktuálního průzkumu agentu-
ry STEM stala nejsilnější stranou pravice. Po sociální 
demokracii by se tak v případě voleb umístila na dru-
hém místě. Podle výzkumu STEM by TOP 09 získala 
ve volbách 42 mandátů, tedy stejný počet, kterého 
strana dosáhla ve volbách v roce 2010. Citovaný vý-
zkum STEM byl proveden metodou kvótního výběru 
ve dnech 4.-11. února 2013 na souboru 1 090 dotá-
zaných reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. 
Ksčm - 33 čssd - 83 spoz - 7 top 09 - 42 ods - 35

6. 3. 2013 Opatření na podporu exportu přinesou tisíce 
pracovních míst
Vláda schválila návrhy týkající se podpory exportu. V 
rámci novely zákona o státním rozpočtu na rok 2013 
dojde k navýšení dotace státní Exportní garanční a 
pojišťovací společnosti (EGAP) o 0,5 mld. Kč a záro-
veň se zvýší její pojistná kapacita o 10 mld. Kč na 280 
mld. Kč. Návrh nebude znamenat navýšení celkových 
výdajů státního rozpočtu, ani zvýšení jeho defi citu. 
„Tímto opatřením se nám podaří dále posílit podporu 
českému exportu, což znamená vytvoření tisíců pra-
covních míst. V malé otevřené ekonomice se jedná o 
jeden z mála smysluplných nástrojů, kterým může vlá-
da podpořit růst bez zadlužení,“ uvedl ministr fi nancí 
Miroslav Kalousek. 

11. 4. 2013 Radičová: Registr smluv posune Českou 
republiku dál
Jednoduchá myšlenka, jednoduché řešení a maxi-
mální efektivita – to je Registr smluv Jana Farského. 
Farského návrh podpořila také slovenská expremiérka 
Iveta Radičová, která stála za obdobným opatřením na 
Slovensku. „Neznám jediný důvod, který by mohl být 
postaven proti přijetí Registru smluv. Ani jeden důvod, 
který by měl státu znemožnit, aby plnil svoji primární 
povinnost a informoval občany o tom, jak nakládá s 



veřejnými penězi. Schvalte to, posunete Českou re-
publiku dál,“ řekla Radičová s tím, že Registr smluv 
vnímá jako nástroj, jak obnovit důvěru občanů v po-
litiky

29. 5. 2013 Fórum Karla Schwarzenberga dnes zahá-
jilo svoji činnost
Happeningem na Palackého náměstí v Praze zaháji-
lo činnost Fórum Karla Schwarzenberga. Jeho cílem 
je povzbudit zájem lidí o společenská témata, politiku 
a kultivovat tuzemské politické prostředí. „Prezident-
ská volba přitáhla k politice mnoho zejména mladých 
lidí. Chceme toho využít, nabídnout jim možnost dis-
kusí nad důležitými tématy, prohloubit jejich zájem o 
politiku i o vstup do ní,“ uvedl zakladatel Fóra Karel 
Schwarzenberg.

4. 6. 2013 TOP 09 a STAN 
zřizují portál pro postiže-
né povodněmi
TOP 09 a hnutí Starostů 
a nezávislých zřídily ko-
ordinační portál pomoci 
postiženým povodněmi. 
Předsednictvo TOP 09 
žádá své členy, zejména 
pak politiky činné na ko-
munální úrovni, aby se do 

portálu aktivně zapojili.

20. 6. 2013 Husák: Je konec s nejhoršími nekalými 
praktikami mobilních operátorů
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Senátem prošla významná novela Jana Husáka, která 
zavádí sérii opatření, jež ochrání zákazníky před neka-
lými praktikami mobilních operátorů. Novela je namí-
řena proti praktikám mobilních operátorů, na které si 
spotřebitelé dlouhodobě stěžují. Měla by navíc vést k 
dalšímu zlevnění telekomunikačních služeb. Nový zá-
kon tak řeší tři nejčastější prohřešky operátorů:
1. Automatické prodlužování smluv bez vědomí zákaz-
níka.
2. Neúplné informace o službách sjednaných např. po 
telefonu.
3. Smluvní pokuty vůči zákazníkům, kteří termínova-
nou smlouvu chtějí ukončit předčasně.

7. 8. 2013 TOP 09 drží slovo. Podpoří rozpuštění sně-
movny
Všech 42 poslanců z klubu TOP 09 a hnutí Starostové 
hlasovalo proti vládě Jiřího Rusnoka. Koaliční partneři,
ODS a strana LIDEM, ovšem nedodrželi své závazky a 
většina 101 hlasů tak v dolní komoře neexistuje. TOP 
09 proto dodrží své slovo a podpoří rozpuštění Posla-
necké sněmovny. Protože neexistuje žádná funkční 
síla, která by mohla spravovat zemi, podporuje TOP 
09 předčasné volby.

 
23. 9. 2013 Čekněte se v TOP 09
TOP 09 a její podporovatele baví sociální sítě. Stra-
na, která má v Česku nejvíce příznivců na Facebooku 
a Twitteru, nyní rozjíždí zcela nový a unikátní projekt 
– síť Foursquare. TOP 09 je mezi českými politickými 
stranami velmi progresivní, co se týká využívání soci-
álních sítí, novinek a moderních technik v komunikaci. 
Se svými příznivci neustále komunikuje a pravidelně 
také pořádá osobní setkání. Minulý víkend se v sídle 
strany opět sešly desítky z nich, aby diskutovali o tom, 
jak na sociálních sítích efektivně komunikovat. Akce s 
názvem LIKE pro topku ukázala, že o spojení politiky a 
sociálních sítí je velký zájem. 

3. 10. 2013 Mezinárodní srovnání České republiky s 
dalšími zeměmi v EU
Jak se Česku vlastně vede po stránce ekonomiky? 
Slova politiků v předvolebních debatách často vyvolá-
vají dojem, že naše země za okolními státy pokulhává. 
Místo slov a mýtů proto dnes 1. místopředseda TOP 09 
Miroslav Kalousek představil nezpochybnitelná čísla. 



„Cílem naší hospodářské politiky bylo zajištění makro-
ekonomické rovnováhy a čísla dokazují, že tento úkol 
se podařilo splnit. Česko má v rámci Evropské unie 
nejnižší míru chudoby, jednu z nejnižších nezaměstna-
ností, je sociálně stabilní zemí, kde se bohatství rozdě-
luje solidárně, a má desáté nejnižší daňové zatížení,“ 
řekl Miroslav Kalousek. V návaznosti na prezentaci, 
kterou 1. místopředseda TOP 09 několikrát přednášel 
také veřejně, vznikly také stránky http://www.fungujici
-stat.cz/ a několik videí. 

22. 10. 2013 Známé osobnosti a politici telefonují za 
TOP 09 voličům
Bára Hrzánová, Natálie Kocábová, Pavel Nový nebo 
třeba Pavlína Filipovská podpořili TOP 09 a Karla 
Schwarzenberga telefonováním voličům z call cent-
ra, ve kterém skupina dobrovolníků obvolává občany 
a vyzývá je, aby šli k volbám. „Přes masivní kontakt-
ní kampaň, do které se zapojili tisíce podporovatelů 
a řada známých osobností, jsme chtěli využít i tento 
způsob kampaně. Umožní nám oslovit i voliče z míst, 
kam se našim volebním týmům nepodařilo dojet,“ 
řekla necelý týden před sněmovními volbami Helena 
Langšádlová, dvojka na kandidátce TOP 09 ve Stře-
dočeském kraji.

26. 10. 2013 TOP 09: Máme největší mandát k obha-
jobě konzervativních hodnot
Předseda Karel Schwarzenberg hodnotí výsledek 
strany jako velmi dobrý a považuje TOP 09 za stabi-
lizovanou stranu na české politické scéně. „Jedno je 
jisté: TOP 09 existuje jako stabilizovaná silná a soli-
dární strana hájící demokratické hodnoty. Neprodáme 
se. Jsme připraveni bojovat za ty hodnoty, se kterými 
jsme nastoupili,“ řekl Karel Schwarzenberg. Zároveň 
komentoval výsledek strany, který dosahuje k 12 pro-
centům. Předsednictvo se o tři dny později shodlo, 
že TOP 09 je v současnosti jediná konsolido-
vaná politická strana, která je připravena 
dostát důstojné úloze profesionální, ak-
tivní a pozitivní opozice vůči socialistic-
kému a populistickému stylu vládnutí.

31. 10. 2013 Poslanci zvolili vedení klubu 
a pustili se do práce
Poprvé po předčasných volbách se sešel 
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poslanecký klub TOP 09 a Starostů a nezávislých. 
Dvacet šest poslanců si zvolilo své vedení a hned se 
pustilo do práce. Klub po svém ustavení rozhodl o 
předložení několika zákonů. „Náš poslanecký klub se 
dal ihned do práce, takže už tady mám návrhy zákonů, 
které poslanci podepsali. Jedná se na příklad o návrh 
zákona o registru smluv, který byl už ve třetím čtení, 
ale kvůli rozpuštění sněmovny se nestihl schválit,“ řekl 
předseda poslaneckého klubu Petr Gazdík. 

8. 12. 2013 TOP 09: Bez velkého rámusu pracujeme 
pro republiku
Delegáti 3. celostátního sněmu TOP 09 během dvou-
denního jednání nezaháleli. V sobotu si odsouhlasili 
teze programu do eurovoleb, v neděli si zvolili vedení. 
Funkci předsedy s přehledem obhájil Karel Schwar-
zenberg, prvním místopředsedou i po víkendovém 
sněmu zůstává s velkou podporou Miroslav Kalousek. 
„Děkuji za velikou důvěru. Zvolili jste si někoho, kte-
rý vás nemůže v příštích letech šetřit. Musím trvat na 
tom, abychom poctivě pracovali pro blaho této repub-
liky. Abychom zachovali naši svobodu, demokracii a 
stali se konečně spořádaným evropským státem,“ řekl 
po vítězné volbě Karel Schwarzenberg.

7. 12. – 8. 12. 2013 TOP 09 má 3. celostátní sněm

11. 12. 2013 Poslanci TOP 09 navrhli změny v rozpoč-
tu, žádají více peněz na vědu a výzkum
Změnu v několika kapitolách zákona o státním rozpoč-
tu dnes na jednání sněmovních výborů navrhli poslan-
ci TOP 09. Mimo jiné žádali navýšení výdajů na vědu 
a výzkum nebo podporu pro výstavbu škol. „Předně 
chceme posílit výdaje na vědu a výzkum, a to pro vy-
soké školy v rozsahu 950 milionů, Grantové agentury 
ČR o 400 milionů, Technologické agentury ČR o 200 
milionů a Akademii věd o 350 milionů korun,“ uvedla 
autorka některých pozměňovacích návrhů Anna Put-
nová.

18. 12. 2013 TOP 09 uzavřela volební rozpočet
TOP 09 vyčíslila náklady na kampaň před říjnovými 
volbami do Poslanecké sněmovny. Stejně jako v před-
chozích letech, ani letos nepřekročily výdaje stanove-
ný rozpočet. Náklady na kampaň pro předčasné volby 
v roce 2013 byly schváleny ve výši 50 milionů korun. 



Před volbami výkonný výbor schválil navýšení rozpoč-
tu o dalších 8 milionů korun.

5. 1. 2014 Tříkrálová promluva Karla Schwarzenberga
Vážení a milí krajané, na zlomu dvou tak důležitých 
roků jako jsou rok 2013 a 2014 není jednoduché 
oslovit naši společnost. Učinil tak o Vánocích prezi-
dent Miloš Zeman a na Nový rok exprezident Václav 
Klaus. Protože si myslím, že v demokratickém státě 
může spoluobčany oslovit každý a že je dobré vedle 
významných ofi ciálních osobností slyšet i názor méně 
exponovaného občana, rozhodl jsem se vyslovit pár 
myšlenek, které mne napadají v tyto dny. 
http://www.top09.cz/co-delame/tiskove-zpravy/trikra-
lova-promluva-karla-schwarzenberga-14782.html

11. 2. 2014 TOP 09: Zastánci fi skálního paktu by měli 
podpořit fi nanční ústavu
TOP 09 vyzývá všechny poslance, kteří si přejí od-
povědné hospodaření státu, aby hlasovali pro přijetí 
ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti. Návrh 
poslanců TOP 09 bude dnes na pořadu schůze Posla-
necké sněmovny. „Uvítal jsem, že se nová vláda hlá-
sí k evropskému fi skálnímu paktu. Náš návrh fi nanční 
ústavy je s ním úzce svázán, proto předpokládám, že 
koaliční poslanci jej podpoří. V opačném případě by 
si protiřečili.Nicméně i ti, kteří jsou k fi skálnímu paktu 
vlažní, by měli tento návrh podpořit, protože dluhová 
brzda zakotvená v právním řádu je především výrazem 
odpovědnosti vůči našim potomkům,“ uvedl předse-
da poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav 
Kalousek.



20. 2. 2014 Volby do EP: Nabízíme mezinárodně uzná-
vané odborníky
TOP 09 zastává názor, že Česká republika je neděli-
telnou součástí Evropské unie. My jsme Evropa, mění-
me ji a ona nás. Pokládáme proto za škodlivý pohled 
„my a oni“. Události posledních dní nás přesvědčují, 
jak důležité volby do Evropského parlamentu budou, a 
to i ve vztahu k ochraně lidských práv v Evropě. Jsme 
součástí evropské rodiny a spolu se svými partnery se 
chceme podílet na řešení aktuálních společných vý-
zev. Zásadní témata, ve kterých chce TOP 09 hájit zá-
jmy českých občanů, jsou:
1. Společný bezpečný fi nanční trh a ochrana vkladů
2. Přehledná a jednoduchá evropská legislativa
3. Ochrana životního prostředí
4. Ochrana lidských práv

18. 3. 2014 TOP 09: Dění na Ukrajině je porážka 
diplomacie dobré vůle
Předsednictvo TOP 09 považuje současné dění na 
Ukrajině za důkaz selhání západní „diplomacie dob-
ré vůle“ vůči Rusku. Na kroky ruských představitelů je 
nutné reagovat zpracováním jasné bezpečnostní stra-
tegie vůči Rusku, a to nejen české, ale i evropské 

31. 3. 2014 TOP 09 transparentní: Jak loni hospodaři-
la, najde každý na webu
TOP 09 hospodařila v loňském roce se ziskem 24 mili-
onů korun.  Vyplývá to z výroční zprávy strany, kterou 
najde každý zájemce na internetu. V zájmu maximál-
ní transparentnosti TOP 09 umožňuje zájemcům na 
webu strany dohledat například i dárce strany nebo 
volební transparentní účet. Výroční fi nanční zprávu za 
rok 2013 minulý týden schválil výkonný výbor strany 
a od dnešního dne je k nalezení na našich webových 
stránkách. (http://www.top09.cz/fi les/soubory/vyrocni
-fi nancni-zprava-top-09-za-rok-2013.pdf )

29. 4. 2014 TOP 09 vyzývá vládu
Poslanecký klub TOP 09 a Starostové konstatuje, že 
ruská agrese vůči Ukrajině pokračuje přímou podpo-
rou proruských separatistů. Rusko pošlapává mezi-
národní právo a neplní ženevské dohody. Poslanec-
ký klub TOP 09 a Starostové proto vyzývá vládu, aby 
na půdě EU prosazovala co nejúčinnější sankce, a to 
včetně hospodářských, vůči Ruské federaci. 



25. 5. 2014 TOP 09 děkuje svým voličům, bude mít 
čtyři europoslance
TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí získaly ve vol-
bách do Evropského parlamentu 15,95 % voličských 
hlasů. Do EP tak půjdou čtyři jejich kandidáti – Jiří Po-
spíšil, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina a Stanislav 
Polčák. „Celá naše strana a kandidáti mají jasný pro-
evropský postoj, chceme být váženou zemí Evropské 
unie. Už teď je nutné říci, že všichni byli báječní. Chtěl 
bych ale také poděkovat všem, kteří vyslechli naši vý-
zvu a přesvědčili své rodiny, přátele a známé, aby při-
šli k volbám,“ řekl Karel Schwarzenberg

5. 6. 2014 V Evropské lidové straně vzniká česká ná-
rodní delegace
Sedm budoucích europoslanců zvolených za KDU-Č-
SL a TOP 09 a Starostové vytvoří v Evropském par-
lamentu společnou národní delegaci v poslaneckém 
klubu Evropské lidové strany a v rámci ní budou koor-
dinovat svůj postup.„Jsem rád, že jsme s kolegy usta-
vili českou národní delegaci. Dokážeme se dohodnout 
a společně pomáhat zlepšit Evropskou unii, což je v 
bytostném zájmu naší země. I když jsme jen malou 
částí parlamentu s 751 poslanci, máme reálnou šanci 
se právě díky spolupráci prosadit,“ říká budoucí eu-
roposlanec Luděk Niedermayer (TOP 9 a Starostové).
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