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3. celostátní sněm toP 09

ÚVODNÍK



po dvou letech se opět scházíme na celostátním sněmu. od toho minu-
lého se událo mnohé, jak špatné, tak i dobré. Prožili jsme spolu volby 
senátní a krajské, volbu prezidenta republiky a nakonec jsme dospěli 
i k předčasným volbám do Poslanecké sněmovny. Za ony uplynulé dva 
roky se i dokázala velmi rapidně změnit politická situace. nemám na 
mysli pokles obliby naší strany, ostatně to je logické vyústění našeho 
vládního angažmá. Kdo provádí reformy, doplatí na to svou popularitou. 
Politici klesli v žebříčku oblíbenosti na samé dno, lidé nám nedůvěřují 
a jsou z nás frustrováni. Jejich frustrace vyústila v rostoucí oblibu po-
divných stran a hnutí s nejasným programem a pochybnými cíli. obča-
né České republiky se houfně odklánějí od zavedených stran a hledají 
spásu v populismu a extremismu. Poslední troje volby nebyly pro toP 
09 nejšťastnější. Ukázalo se ale, že jsme stranou důvěryhodnou a již 
plně etablovanou na politické scéně. Za čtyři roky se nám podařilo 
vybudovat si pozici natolik silnou, že jsme nyní vnímáni jako hegemoni 
české pravice. Je nutné, abychom se chovali jako silná strana, která 
není oslabována věčnými vnitřními půtkami a rozbroji svých členů. Je 
třeba, abychom táhli za jeden provaz a jako takové nás vnímala i veřej-
nost. nesmíme se ale chovat namyšleně, to by nám jen uškodilo.

očekává nás zkouška, kterou musí projít každá politická strana a která 
ukáže, je-li stranou opravdu stabilizovanou – totiž opoziční role. Poprvé 
zasedneme v Poslanecké sněmovně v opozičních lavicích a budeme 
moci veřejnosti předvést, jak má vypadat konstruktivní a efektivní opo-
zice. Jsem si jist, že v této zkoušce obstojíme a naše důvěryhodnost 
mezi lidmi posílí. 

Do příštího sněmu nás čeká spousta práce. na obzoru se začínají rýso-
vat další volby, jedny z nich budou pro toP 09 opět novou zkušeností. 
Poprvé budeme mít možnost navrhnout své kandidáty do evropského 
parlamentu a přímo se tak podílet na budování evropské myšlenky. 
máme možnost veřejnosti předvést, že odpovědnost za naši zemi pro 
nás není omezena státní hranicí. naopak, je na nás, abychom našim 
občanům ukázali důležitost evropské spolupráce, tedy spolupráce 
emancipovaných, sebevědomých a odpovědných států reprezentova-
ných sebevědomými a odpovědnými politiky. my jsme stranou mladou, 
která se svými členy soustavně pracuje a nabízí jim možnost vzdělávání 
a zdokonalování. Jsem si jist, že se mezi námi najde dost takových, 
kteří těmito vlastnostmi disponují a zároveň se chtějí zlepšovat, aby 
se z nich stali skuteční političtí profesionálové, kteří našemu řemeslu 
navrátí uznání a časem snad i popularitu. 

Dejme si tedy do dalších dvou let neskromný cíl. Buďme profesionály, 
kteří vědí, co dělají, a umí se o to podělit s veřejností. mohlo by se zdát, 
že nás čeká klidné období. to je ale skutečně jen zdání. Je jen na nás, 
abychom všem ukázali, že pracujeme pilně a opoziční role pro nás 
neznamená odpočinek. 

karel schwarzenberg
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1. schopnost usnášení, rozhodování sněmu, volby
celostátní sněm toP 09 (dále jen „sněm“) je usnášeníschopný, je-li pří-
tomna většina všech delegátů. 

o přijetí usnesení sněmu rozhoduje většina přítomných delegátů. Způsob 
volby upravuje Volební řád sněmu.

2. platnost mandátu
Delegáty celostátního sněmu s hlasem rozhodovacím jsou členové výkon-
ného výboru a zástupci krajských organizací, kteří byli zvoleni na krajských 
sněmech strany. Každý delegát je povinen hodnověrným způsobem 
prokázat svoji totožnost a svůj mandát. Delegát sněmu se u prezence 
prokáže členským průkazem.

na místo delegátů, kteří pozbyli svůj mandát, nastupují náhradníci 
volených delegátů celostátního sněmu v pořadí, v jakém byli zvoleni na 
krajském sněmu. Pokud zanikl mandát delegátovi z titulu funkce (členství 
ve výkonném výboru), může za něho nastoupit náhradník pouze v případě, 
že dotyčný delegát již nebyl nahrazen novým členem výkonného výboru 
z téže krajské organizace. Zánik mandátu voleného delegáta celostátního 
sněmu lze prokázat i písemným prohlášením krajského předsedy.

3. akreditace
Delegátovi jako akreditace slouží členský průkaz. Členský průkaz 
má zároveň úlohu hlasovacího lístku pro veřejné hlasování. Průkaz 
je nepřenosný a funguje jako identifikace delegáta a pro potřeby 
elektronického zpracování prezence. Čárový kód na něm uvedený je 
autentický a nahrazuje podpis delegáta při dalších prezencích, výdeji 
hlasovacích lístků, kterými jsou v případě elektronické volby devíti-
místné číselné kódy. Delegát je při ztrátě průkazu povinen okamžitě 
informovat pracovníky prezence sněmu. Při ztrátě bude delegátovi 
vydán náhradní průkaz za poplatek dle příslušné normy náležitým pra-

covištěm organizátorů sněmu. Každý delegát je povinen nosit průkaz 
viditelně při sobě po celou dobu své účasti na zasedání sněmu.

4. práva a povinnosti delegátů
Delegát je povinen vykonávat svůj mandát osobně. Delegát má právo 
zúčastnit se celého jednání sněmu. má právo přihlásit se do diskuse, 
vznést připomínky a náměty sněmu a jeho komisím, navrhovat kandidáty, 
hlasovat, být volen a volit.

5. podkladové materiály sněmu
Podkladové materiály pro jednání sněmu, včetně návrhu programu 
sněmu, jsou všem delegátům předloženy výkonným výborem v písemné 
formě před zahájením jednání sněmu.
6. Jednání sněmu
a) Jednání sněmu řídí předsedající navržený Předsednictvem toP 09.

b) sněm na návrh předsedajícího zvolí z řad delegátů mandátovou komisi. 
ta si ze svého středu zvolí předsedu. Zvolen je ten kandidát, který od 
členů mandátové komise obdrží nejvyšší počet hlasů. mandátová komise 
ověří na základě usnesení krajských sněmů a seznamu členů výkonného 
výboru, případně dalších podkladů platnost mandátů jednotlivých dele-
gátů sněmu. Ke své práci využije data z elektronické prezence delegátů 
a databáze toP 09. rozhodnutí mandátové komise je konečné. Předseda 
mandátové komise podá informaci o ověření mandátů delegátů sněmu, 
včetně informace o počtu delegátů s hlasem rozhodujícím a kvóru.

c) sněm schválí návrh programu sněmu a postupně projednává jednotlivé 
body programu.

d) Pokud někdo z přítomných delegátů požádá o změnu nebo doplnění 
programu sněmu v jeho průběhu, musí se o jeho návrhu hlasovat. Před-
sedající vede jednání sněmu, uděluje slovo delegátům a po překročení 
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schváleného časového limitu pro diskusní příspěvek jim jej odnímá, v za-
stoupení výkonného výboru předkládá návrhy, vydává pokyny k činnosti 
všech komisí, rozhoduje o přestávkách v jednání, určuje pořadí diskutu-
jících, uděluje slovo pozvaným hostům a předkládá návrh na ukončení 
diskuse, vyřizuje návrhy a připomínky delegátů sněmu. Volby řídí předseda 
volební komise.

7. pracovní komise sněmu
sněm volí členy komise volební a návrhové. Podle potřeby mohou delegáti 
rozhodnout o ustavení dalších pracovních komisí sněmu. Komise sněmu 
mají 5 – 15 členů. Komise zahájí svoji činnost podle pokynů předsedající-
ho. Jednání příslušné komise svolává a řídí její předseda, který je zvolen 
většinou členů komise. Členové volební komise nesmějí kandidovat na 
žádnou stranickou funkci. stane-li se, že člen komise přijme kandidaturu 
na stranickou funkci, zaniká tím jeho členství ve volební komisi sněmu.

8. hlasovací právo a způsob hlasování
hlasovací právo mají delegáti sněmu dle čl. 2. hlasování řídí předsedající 
sněmu.

9. diskuse a návrhy na usnesení
a) Diskuse se mohou zúčastnit všichni delegáti.

b) Účastníci sněmu se hlásí do diskuse písemně nebo zvednutím ruky. 
Vyplněné přihlášky předají pořadatelům, skrutátorům v jednacím sále nebo 
přímo předsedajícímu. Písemné přihlášky mají přednost.
c) Diskusní vystoupení je limitováno časovým rozsahem maximálně 
5 minut (pokud delegáti nerozhodnou o prodloužení časového limitu). 
Diskuse končí, nejsou-li přihlášeni další diskutující. o návrhu na ukončení 

diskuse v jejím průběhu rozhodují delegáti hlasováním, a to bez rozpravy. 
Před ukončením diskuse musí předsedající nechat zaznít všechny návrhy 
na usnesení, které do té doby nemohly být předneseny. Písemné diskusní 
příspěvky, které nemohly být z časových důvodů předneseny, budou 
zařazeny jako příloha do materiálů sněmu.

d) V průběhu sněmu mohou předkládat návrhy na usnesení pouze jeho 
delegáti. návrhy na usnesení se podávají písemně návrhové komisi sněmu 
a vždy musí být také předneseny ústně.

10. předložení návrhu usnesení sněmu a postup při hlasování
a) návrhová komise (případně další pracovní komise) zpracovává návrhy, 
případně je i se souhlasem předkladatele redakčně upravuje, a předkládá 
je sněmu k hlasování. obdobně připravuje ke schválení usnesení sněmu.

b) o případných protinávrzích k návrhu se hlasuje jako první, a to v opač-
ném pořadí, než byly předloženy. Před zahájením hlasování o protinávrzích 
je přečten původní návrh včetně všech protinávrhů. 

c) Vylučuje-li přijatý protinávrh další protinávrh (návrh), o tomto protinávrhu 
(návrhu) se již nehlasuje. sněm se může usnést, že se bude hlasovat od-
děleně o jednotlivých částech návrhu (protinávrhu). Po takovém odděle-
ném hlasování se na závěr hlasuje o návrhu (protinávrhu) jako celku. Před 
zahájením hlasování se zopakuje přesné znění návrhu (protinávrhu).

11. Zvláštní ustanovení
nastane-li jakákoliv pochybnost nebo vznikne-li situace, se kterou jednací 
řád nepočítá, rozhodne o ní sněm okamžitým hlasováním bez rozpravy 
buď přímo, nebo na návrh předsedajícího.

10-11



společná ustanovení
1. Volby konané celostátním sněmem toP 09 (dále jen „sněm“), jakož 
i nominace vyžadující souhlas sněmu, připravuje volební komise sněmu.
2. Volba předsedy a místopředsedů a členů všech orgánů volených na 
sněmu probíhá tajnou volbou, pokud se 2/3 delegátů nerozhodnou pro 
volbu veřejnou.
3. navrhovat kandidáty jsou oprávněni delegáti sněmu dle čl. 2 jedna-
cího řádu sněmu. navrhovat kandidáty může delegát sněmu písemně 
volební komisi; ústně na základě výzvy předsedy volební komise. 
Předseda volební komise navrhne sněmu ukončení podávání návrhů; 
písemné návrhy doručené volební komisi přednese. souhlas s ukonče-
ním podávání návrhů vyjádří sněm hlasováním.
4. Volba se koná nanejvýš ve třech kolech.
5. Volba je platná, jsou-li hlasovací lístky, v případě elektronické volby 
devítimístné číselné kódy, vydány ve stanovené době většině přítom-
ných delegátů před každým kolem a každou volbou.
6. není-li ani ve třetím kole zvolen žádný kandidát, koná se nová volba 
s novými kandidáty.
7. Před zahájením volby v každém kole volební komise zkontroluje 
volební schránky a zapečetí je. Zkontroluje též, zda jsou připraveny 
hlasovací lístky s předtištěnými jmény kandidátů pro jednotlivé volby. 
8. Jména kandidátů na hlasovacích lístcích jsou uvedena v abeced-
ním pořadí a před jménem každého z nich je uvedeno pořadové číslo, 
popřípadě jedinečný čárový kód sloužící pro elektronické sčítání. Ve 
spodní části hlasovacího lístku se uvede počet kandidátů, který je možno 
volit. V případě elektronické volby se jména kandidátů také v abecedním 
pořadí zobrazují na tabletu (dále s informací o počtu hlasů, kterými volitel 
disponuje, a o počtu kandidujících). Vydávaný lístek v tomto případě 
volby je nosičem unikátního kódu, který umožňuje anonymní hlasování. 

9. neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném než vydaném 
tiskopise, dále hlasovací lístek, na kterém je zakroužkován větší počet 
jmen kandidátů, než který byl pro danou volbu stanoven, a ten, který 
je upraven jiným způsobem, než je stanoveno. Dodatečně dopisované 
jméno kandidáta, který nebyl navržen, nezpůsobuje neplatnost hlasova-
cího lístku; takový kandidát se však pro volbu nezapočítává. hlasovací 
lístek, na kterém je zakroužkován menší počet jmen, než který byl pro 
danou volbu stanoven, je považován za platný.
10. Pro úpravu hlasovacích lístků je určen zvláštní prostor tak, aby byla 
zaručena tajnost hlasování; delegáti vstupují do tohoto prostoru jednot-
livě.
11. Pro sčítání hlasů zřizuje volební komise sčítací centrum. sčítací 
centrum zajistí pro volební komisi elektronické zpracování hlasovacích 
lístků. Pracovníci sčítacího centra nerozhodují o platnosti či neplatnosti 
hlasů. Zpracují jen předané hlasovací lístky, které byly volební komisí 
zkontrolovány a uznány za platné.
12. V místnosti, kde se sčítají hlasy, jsou přítomni pouze členové 
volební komise. Pracovníci sčítacího centra a další osoby mohou být 
přítomni jen se souhlasem předsedy volební komise. 
13. Vznikne-li pochybnost o platnosti hlasovacího lístku, rozhodne o ní 
hlasování volební komise, která v zápise zaznamená výsledek hlasová-
ní.
14. Volba může proběhnout elektronicky. V případě elektronické volby 
se výše uvedené principy použijí přiměřeně, s nutností zachovat princi-
py rovného a tajného hlasování.
15. V případě elektronické volby je předsedající povinen umožnit 
zástupci celostátní kanceláře vysvětlit způsob elektronické volby, který 
bude delegátům také doručen v rámci materiálů sněmu.
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volba členů předsednictva a členů výkonného výboru
1. Při volbě členů předsednictva se postupuje analogicky jako u volby 
místopředsedů dle čl. IV tohoto volebního řádu.
2. U volby členů výkonného výboru se postupuje analogicky jako u vol-
by místopředsedů s vypuštěním odst. 1, čl. IV tohoto volebního řádu.

volba místopředsedů
1. sněm rozhodne o počtu obsazovaných míst místopředsedů.
2. V prvním kole jsou zvolení místopředsedy ti kandidáti, kteří obdrželi 
nadpoloviční počet hlasů z vydaných hlasovacích lístků.
3. nezíská-li nadpoloviční počet hlasů tolik kandidátů, aby byl ob-
sazen stanovený počet míst místopředsedů, koná se na neobsazená 
místa druhé kolo volby.
4. obdrží-li nadpoloviční počet hlasů více kandidátů, než je počet 
obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet 
hlasů. nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech 
a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. není-li ani tak rozhodnuto, 
rozhoduje los.
5. Do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z prvého kola, kteří 
mezi nezvolenými získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů, nejvýše 
však dvojnásobný počet kandidátů, než je počet neobsazených míst; 
při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů.
6. Ve druhém kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční 
počet hlasů z vydaných hlasovacích lístků.
7. obdrží-li nadpoloviční počet hlasů více kandidátů, než je počet 

obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet 
hlasů. nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech 
a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. není-li ani tak rozhodnuto, 
rozhoduje los.
8. Do třetího kola postupují nezvolení kandidáti z druhého kola, kteří 
mezi nezvolenými získali v druhém kole nejvyšší počet hlasů, nejvýše 
však dvojnásobný počet kandidátů, než je počet neobsazených míst; 
při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů.
9. Ve třetím kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční počet 
hlasů z vydaných hlasovacích lístků.
10. obdrží-li nadpoloviční počet hlasů více kandidátů, než je počet 
obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet 
hlasů. nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech 
a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. není-li ani tak rozhodnuto, 
rozhoduje los.
11. nejsou-li ani po třetím kole obsazena všechna místa místopředse-
dů, koná se nová volba na neobsazená místa s novými kandidáty podle 
tohoto volebního řádu. 

volba 1. místopředsedy
1. Při volbě 1. místopředsedy se postupuje analogicky jako při volbě 
předsedy.

článek iv

článek iii

12-13

volba předsedy strany
1. Delegát volí předsedu strany tak, že na hlasovacím lístku vyjádří 
souhlas s jedním z kandidátů zakroužkováním pořadového čísla před 
jeho jménem. V případě elektronické volby hlasuje na základě unikát-
ního devítimístného číselného kódu označením a potvrzením jména 
vybraného kandidáta na zařízení pro sběr hlasů. 
2. V prvním kole je předsedou zvolen ten kandidát, který získal nadpo-
loviční počet hlasů z vydaných hlasovacích lístků.
3. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali v prvém kole nej-
vyšší počet hlasů. Je-li na prvém nebo na druhém místě více kandidátů, kteří 

získali stejný počet hlasů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti.
4. V druhém kole je zvolen předsedou ten kandidát, který obdržel 
nadpoloviční počet hlasů z vydaných hlasovacích lístků.
5. Do třetího kola postupují maximálně 2 kandidáti s nejvyšším počtem 
hlasů. Je-li více kandidátů se shodným nejvyšším počtem hlasů, rozho-
duje los.
6. Ve třetím kole je zvolen předsedou ten kandidát, který získal nadpo-
loviční počet hlasů z vydaných hlasovacích lístků.
7. není-li ani ve třetím kole zvolen předsedou žádný z kandidátů, koná 
se nová volba podle tohoto volebního řádu.

článek ii

článek v



3. celostátní sněm toP 09

VOLEbNÍ ŘÁD CELOsTÁTNÍhO sNĚMU TOP 09

Záznam výsledků hlasování
1. o výsledku hlasování každého kola volby se sepíše zápis, který po-
depíší všichni členové volební komise; v zápise o hlasování se uvede:
a. počet vydaných hlasovacích lístků,
b. počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků,

c. počet neodevzdaných hlasovacích lístků,
d. počet platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty,
e. konstatování o zvolení, nebo nezvolení kandidáta.
2. Výsledky hlasování každého kola volby oznámí sněmu v souladu 
s předchozím bodem předseda volební komise.

článek viii

volba předsedy, členů a náhradníků celostátní revizní komise
1. celostátní revizní komise (dále jen crK) se skládá z předsedy a dal-
ších dvou členů.
2. Předsedou komise je zvolen kandidát, který získal nejvyšší počet 
hlasů z vydaných hlasovacích lístků.
3. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali v prvém kole 

shodný nejvyšší počet hlasů. Ve druhém kole je zvolen kandidát, který 
získal většinu hlasů z vydaných hlasovacích lístků.
4. Členy crK jsou zvoleni ti delegáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů 
až do obsazení posledního volného místa.
5. náhradníky členů crK se stávají nezvolení kandidáti na členy crK 
v pořadí odevzdaných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

volba předsedy, členů a náhradníků smírčího výboru
1. smírčí výbor (dále jen sV) se skládá z předsedy a dalších 2 členů.
2. Při volbě předsedy, členů a náhradníků sV se postupuje analogicky 
jako u volby crK dle čl. VI tohoto volebního řádu.

článek vi

článek vii



Zpráva o politické a organizační činnosti toP 09 je strukturována do 
několika částí, které popisují zásadní oblasti činnosti toP 09. První 
částí je politická zpráva, do které je zařazena zpráva o činnosti před-
sednictva a výkonného výboru. Dále je zvláštní část vyhrazena volbám 
– informaci s výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v říjnu 2013. 
Do organizační části jsou vloženy informace o stavu členské základny, 
o počtu členů a přihlášek a také finanční bilance strany, která má stabi-
lizované financování i přes výdaje spojené s volební kampaní. 

Je nutné také zmínit skutečnost, že toP 09 nadále drží vysoko laťku 
v transparentnosti svého financování a je v mnoha ohledech informační 
báze nejotevřenější politickou stranou pro kontrolu průběžně po celý 
rok a ne pouze až po zveřejnění výroční zprávy. 

V průběhu období byly přijaty některé vnitrostranické normy, u někte-
rých norem došlo k jejich úpravám a aktualizacím.

organizačně je systém podpory zabezpečen v každém kraji a je sna-
hou poskytovat pro práci v našich strukturách systémové technické 
a organizační služby na jednotné komunikační bázi včetně tiskových 
a analytických služeb za využití toP center v jednotlivých krajích. 

Pravidelně jsou uskutečňovány operativní videokonference – video-
porady krajských manažerů, což výrazně snižuje náklady na dopravu 
a také zkracuje časovou náročnost pro účast jednotlivých zástupců 
v krajích. osobní účast krajských manažerů je zajišťována pouze pro 
speciální akce zaměřené na vzdělávání, školení a předvolební soustře-
dění. 

Pokračujeme průběžně ve velmi žádoucím projektu dlouhodobého 
vzdělávání, které na všech úrovních zvyšuje schopnosti a znalosti 
našich zastupitelů na všech úrovních s ambicí zvyšovat připravenost 
našich politiků, kteří obstojí v konkurenci ostatních stran. V průběhu 
minulého období, na jehož začátku byl avizován projekt toPaZ, se 
podařilo etablovat stabilní organizaci s nezávislým financováním, která 
převzala aktivity v oblasti vzdělávání a výměny názorů. s faktem možné 
opoziční role toP 09 se důležitost tohoto vzdělávacího projektu ukazu-
je ještě jako naléhavější.

toP 09 patří ke špičce nejlépe komunikujících subjektů na sociálních 
sítích a máme velmi efektivně zvládnutou oblast komunikace, proto 
součástí zprávy je i informace o možnostech, které nabízíme svým 
členům a podporovatelům. 

pavel severa / generální sekretář

důvodová Zpráva

VýKonný VýBor toP 09

celostátní Kancelář toP 09

celostátní sněm toP 09 schValUJe PřeDloženoU ZPráVU o PolItIcKé a organIZaČní ČInnostI

celostátní sněm toP 09 schVUlUJe aUDItora Ing. IVana PtáČníKa, na VýslUní 1308, 277 11
neratoVIce, osVěDČení KaČr 1309, K ProVeDení aUDItU ÚČetnIctVí a oVěření ÚČetních
ZáVěreK toP 09 Ve smYslU ZáKona 424/1991 sB., o PolItIcKých stranách

pŘedkládá

vypracovala

návrh usnesení

118-3-131207

ZPRÁVa O POLITICKÉ  
a ORGaNIZaČNÍ ČINNOsTI 
TOP 09
a) Zpráva o činnosti pŘedsednictva top 09

B) Zpráva o činnosti výkonného výBoru top 09

c) volBy v roce 2012

d) Zpráva o hospodaŘení top 09

e) statistika členské Základny top 09
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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.

 pŘedsednictvo dále ZeJména:

a) proJednává Zásadní politické otáZky,

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.

a/

od minulého sněmu toP 09 v roce 2011 proběhlo 12 jednání Předsed-
nictva toP 09, v roce 2012 počet jednání Předsednictva toP 09 byl 46 
a od počátku roku 2013 do 14. 11. 2013 bylo uskutečněno 45 jednání 
Předsednictva toP 09.

Předsednictvo bylo v pravidelném bodu jednání seznámeno s aktuální 
politickou informací, s průběhem příprav volební kampaně a pravidelně 
také projednávalo a schvalovalo dary právnických a fyzických osob. 
Jednání na konci roku 2011 se zaměřovala zejména na změnu politické 
situace v hlavním městě Praze, předsednictvo projednalo rozpočet na 
rok 2012, zabývalo se přípravou nominací do krajských voleb, vyjad-
řovalo stanovisko k vývoji a pozici Čr v eU, řešilo přípravu voleb do 
senátu a schvalovalo či doporučovalo výkonnému výboru ke schválení 
vnitrostranické normy. 

V roce 2012 byla několikrát podána informace k postupu ve vládě ve 
věci vyrovnání mezi státem a církvemi, o evropské finanční ústavě, dále 
bylo přijato stanovisko k problematice užívání internetu v souvislosti 
s odpovědným přístupem k duševnímu vlastnictví a ochraně autorských 
práv. Průběžně byla podávána informace o finanční bilanci toP 09, byl 
zřízen celostátní koaliční volební štáb a schválena realizace projektu 
toPaZ. Byla projednána aktualizace metodického pokynu o hospoda-
ření a novela směrnice o členství. Předsednictvo se aktivně vyjadřovalo 
k politické situaci, k situaci v koaliční vládě a veřejnost seznamovalo 
s názory toP 09 na zásadní otázky, ke kterým lze zařadit sestavování 
státního rozpočtu, řešení následků extrémních klimatických vlivů v ze-
mědělství, realizace reformních kroků ve vládě a zahraničně politické 
postoje. 

archiv všech usnesení a zápisů je spravován celostátní kanceláří toP 
09, níže je uveden záznam zásadních rozhodnutí předsednictva. 

3. celostátní sněm toP 09
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16-17

usnesení 00-1-120110/02
Předsednictvo toP 09 podporuje postup a postoj svých ministrů ve 
vládě ve věci vyrovnání mezi státem a církvemi. 

usnesení 00-1-120131/02
Předsednictvo toP 09 ukládá svým ministrům, aby ve vládě usilovali 
o schválení mandátu pro premiéra, který mu umožní podepsat „evrop-
skou finanční ústavu“ do konce března. 

usnesení 00-1-120131/03
Předsednictvo toP 09 vítá iniciativu hnutí Duha jako cenný příspěvek 
do diskuse o ochraně životního prostředí. Při formulaci své environmen-
tární politiky je toP 09 otevřena spolupráci s občanskými iniciativami. 

usnesení 00-1-120214/03
Předsednictvo toP 09 bere na vědomí informaci o vzniku celostátního 
koaličního volebního štábu (cKVŠ) ve složení helena langšádlová, Pa-
vol lukša, adolf Jílek, Pavel severa, Jaroslav Poláček, lenka Koudel-
ková a alžběta Plívová (martina macková) a stanislav Polčák, Veronika 
Vendlová, Věra Kovářová, monika Zachová a lukáš novák. Předsed-
nictvo toP 09 ukládá svým zástupcům v cKVŠ pravidelně informovat 
krajské kanceláře o připravovaných aktivitách. 

usnesení 00-1-120214/04
Předsednictvo toP 09 pověřuje auditora ing. Ivana Ptáčníka k provede-
ní auditu účetnictví za rok 2011. 

usnesení 00-1-120306/03
Předsednictvo toP 09 schvaluje realizaci projektu toPaZ a bere na 
vědomí navrhované stanovy sdružení toPaZ. Přípravný výbor sdružení 
toPaZ tvoří: Karel schwarzenberg, marek ženíšek, Pavel severa, 
Jaroslav Poláček, Jan Vitula, terezie radoměřská, helena langšádlo-
vá, Jan husák, anna Putnová, Zdeněk Bezecný, ondřej Kolář (stávající 
komise pro vzdělávání). 

usnesení 00-1-120417/03
Předsednictvo toP 09 bere na vědomí zprávu o finalizaci projektu Pod-
porovatelé 3.0 – realizace úpravy portálu mY.toP 09 a ukládá všem 
organizacím toP 09 o projektu informovat, aby se do něj zapojilo co 
nejvíce členů a zastupitelů.

Předsednictvo dále projednalo novelizaci metodického pokynu k nomi-
nacím do voleb do krajských zastupitelstev a přijalo úpravu, která spo-
čívá v odkazu na smlouvu o spolupráci mezi toP 09 a stan. adekvátní 

ustanovení bude i na kontaktních listech pro kandidáty nominované 
stan.

usnesení 00-1-120417/05
Předsednictvo schvaluje materiál „Zahraniční spolupráce během kam-
paně pro krajské volby“ a ukládá krajům, aby se jím řídily.

usnesení 00-1-120417/06
Předsednictvo toP 09 doporučuje výkonnému výboru kooptovat za 
člena výkonného výboru pana rnDr. Vítězslava Padevěta z krajské 
organizace Karlovy Vary. 

usnesení 00-1-120515/02
Předsednictvo podporuje kroky ministra zdravotnictví leoše hegera 
vedoucí k ukončení projektu IZIPu.

miroslav Kalousek ocenil význam evropské konference toPaZu, 
označil ji za událost středoevropského rozměru a navrhl usnesení, které 
předsednictvo přijalo.

usnesení 00-1-120612/03
Předsednictvo toP 09 děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a reali-
zaci evropské konference toPaZ.

usnesení 00-1-120807/02
Předsednictvo toP 09 vyjádřilo jednoznačnou podporu aktualizované 
fiskální strategii vlády a důrazně žádá ministra financí i ostatní členy 
vlády, aby prostředky na vědu a výzkum nebyly v příštím roce sníženy.

usnesení 00-1-120807/03
Předsednictvo toP 09 se obrací na členy vlády za toP 09 s žádostí, 
aby věnovali pozornost následkům škod způsobených v zemědělství 
extrémními klimatickými vlivy, zejména na jižní moravě a v jižních 
Čechách.

usnesení 00-1-120911/02
Předsednictvo toP 09 dnes vzalo na vědomí informaci předsedy toP 09 
a ministra zahraničních věcí Karla schwarzenberga o včerejším vyjádření 
předsedy vlády, a to s tím závěrem, že jde o vyjádření velice nešťastné 
a může zpochybnit dosavadní směřování a důvěryhodnost české zahraniční 
politiky.

Předsednictvo toP 09 je dále toho názoru, že projevit slabost vůči 
autoritativním režimům je vždy chybným krokem.

2011 

2012 

usnesení 00-1-111206/05
 Předsednictvo toP 09 zmocňuje Karla schwarzenberga, miroslava 
Kalouska a Pavla severu k jednání s reprezentací stan o krajských 
volbách.

usnesení 00-1-111213/03
Předsednictvo toP 09 doporučuje svým ministrům ve Vládě Čr zaují-

mat taková stanoviska, která nevyčlení Čr z hlavního proudu eU.

usnesení 00-1-111213/04
Předsednictvo toP 09 děkuje ministru Jiřímu Besserovi za práci, kterou 
vykonal na ministerstvu kultury.



usnesení 00-1-120925/02
Předsednictvo toP 09 důrazně apeluje na oDs, aby dodržela uzavřené 
koaliční dohody v oblasti rozpočtové legislativy a reformy penzijního 
systému.

Koaliční vláda, kde jeden z partnerů není schopen dostát svým závaz-
kům, by nemohla naplňovat své programové priority, a ztratila by tak 
důvod své existence.

usnesení 00-1-121009/04
Předsednictvo toP 09 podporuje ministra zdravotnictví v úsilí změnit řízení 
Všeobecné zdravotní pojišťovny. Její hospodaření se od roku 2009, kdy 
upadla do hlubokého deficitu, pomalu zlepšuje, avšak zdaleka nevyužívá 
vnitřní potenciál, který tak silná zdravotní pojišťovna k ozdravení má.

usnesení 00-1-121106/03
Předsednictvo toP 09 bere na vědomí informaci o chystaném jednání 
stálé komise pro změnu stanov na začátku příštího roku a žádá krajské 
výbory, aby potvrdily či znovu jmenovaly své zástupce do 15. 12. 2012. 

usnesení 00-1-121127/02
Předsednictvo toP 09 se obrací na toPaZ s žádostí o uspořádání 
konference k tématu rostoucí vliv komunistů ve společnosti za účasti 
osobností veřejného života. garantem je marek ženíšek.

usnesení 00-1-121204/03
Předsednictvo toP 09 bere na vědomí předložené informace o vyúč-
tování volební kampaně v roce 2012, doporučuje přebytek z kampaně 
převést na společný volební účet toP 09 a stan a souhlasí se zveřej-
něním vyúčtování kampaně.

usnesení 00-1-121218//03
Předsednictvo toP 09 podporuje studentské iniciativy v Jihočeském, 
Karlovarském, olomouckém a Zlínském kraji, které varují českou veřej-
nost před hrozícím nástupem komunistů k výkonné moci.
toP 09 vyjadřuje hlubokou úctu mladé generaci, které není lhostejný 
další politický vývoj v naší zemi.

usnesení 00-1-131029/02
toP 09 je v současnosti jediná konsolidovaná politická strana, která je 
připravena dostát důstojné úloze profesionální, aktivní a pozitivní opozi-
ce vůči socialistickému a populistickému stylu vládnutí.

Česká republika potřebuje urychleně silnou a akceschopnou vládu, 
jejíž legitimita bude pocházet z voleb. toP 09 proto vyzývá ty politické 
strany, které slibovaly změnu, aby vládu neprodleně sestavily a realizo-
valy své volební sliby.

toP 09 bude ve své opoziční roli hájit zájmy svých voličů a učiní vše, 
co je v jejích silách, aby naplňovala svůj volební program a případná 
změna byla změnou k lepšímu.

usnesení 00-1-130103/04
toP 09 jako strana vládní koalice odmítá nést odpovědnost za důsled-
ky amnestie vyhlášené prezidentem republiky. Vláda o připravované 
amnestii nejednala, ministři za toP 09 o ní nebyli informováni a dozvě-
děli se o ní až z novoročního projevu prezidenta republiky.

rozsah amnestie pokládá předsednictvo toP 09 za nešťastný. Pro-
blematizuje práva poškozených a zavdává příčiny ke spekulacím, že 
poskytla ochranu skutečným zločinům, místo aby pouze prominula 
bagatelní trestné činy. 

usnesení 00-1-130108/03
Předsednictvo toP 09 považuje zátěž občanů i veřejných rozpočtů 
vyplývající z plošné podpory obnovitelných zdrojů energie, zejména 
fotovoltaiky, za alarmující.

usnesení 00-1-130115/05
Předsednictvo toP 09 pověřuje auditora Ing. Ivana Ptáčníka k prove-
dení auditu účetnictví za rok 2012 (57-2-130115).

usnesení 00-1-130115/06
Předsednictvo toP 09 doporučuje výkonnému výboru vyhlásit nomina-
ce pro volby do PsP a eP dle dokumentu Vyhlášení nominací pro volby 
do PsP a eP (87-1-130115). 

usnesení 00-1-130219/03
Předsednictvo toP 09 doporučuje VV toP 09 schválit materiál Zásady 
bezpečnosti a požární ochrany, identifikace a hodnocení rizik.

usnesení 00-1-130402/02
Předsednictvo toP 09 se na svém jednání zabývalo problematikou 
ministerstva práce a sociálních věcí. řešilo otázku nezaměstnanosti 
a nelegálního zaměstnávání. 

Předsednictvo toP 09 pokládá nelegální zaměstnávání za zločinné tune-
lování sociálních fondů a nekalou konkurenci poctivým podnikatelům.

Předsednictvo toP 09 žádá ministryni práce a sociálních věcí, aby 
nepolevila v cílené kontrole a postihu nelegální práce. V loňském roce 
bylo díky zavedeným kontrolám ze strany mPsV odhaleno více než pět 
tisíc případů práce načerno. Uložené sankce činily více než 160 mil. Kč. 
tato částka však ani zdaleka nekompenzovala škody, které nelegální 
zaměstnávání sociálním fondům, které naplňujeme z veřejných rozpo-
čtů, způsobuje. 

usnesení 00-1-130416/02
Předsednictvo toP 09 vzalo na vědomí rozhodnutí Vlády Čr o návrhu 
ministryně ludmily müllerové na korekci projektu sKaret.

2013
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Doporučuje proto ministryni práce a sociálních věcí předložit takový 
návrh, který bude důsledně respektovat písemnou dohodu, kterou 
k tomuto projektu uzavřeli premiér Petr nečas, ministryně ludmila 
müllerová a generální ředitel Čs Pavel Kysilka 6. 12. 2012.

usnesení 00-1-130507/02
Předsednictvo toP 09 nominuje do správní rady Fóra Karla schwar-
zenberga helenu langšádlovou, marka ženíška a tomáše tesaře.

usnesení 00-1-130507/03
Předsednictvo toP 09 souhlasí s darem 1 milion Kč na Fórum Karla 
schwarzenberga. 

usnesení 00-1-130625/03
Předsednictvo toP 09 vzalo na vědomí politickou informaci a schvaluje 
návrh postupu vyjednavačů jak pro případ většiny hlasů v Poslanecké 
sněmovně, tak i pro případ jejich menšiny. Bude- li menšina hlasů v Ps, 
vstoupí toP 09 do jednání s ČssD o předčasných volbách. 

usnesení 00-1-130813/03
Předsednictvo doporučuje VV toP 09 uložit Programové radě přípravu 
volebního programu toP 09, který bude předložen ke schválení do 3. 9. 
2013.

usnesení 00-1-130813/04
Předsednictvo toP 09 podporuje postup Poslaneckého klubu toP 09 
při podání návrhu na rozpuštění Poslanecké sněmovny 8. 8. 2013. 

usnesení 00-1-130910/02
Předsednictvo toP 09 schvaluje volební rozpočet pro volby v roce 
2013. Předsednictvo schvaluje převedení Provozních komunikačních 
projektů v celkové výši 1 660 000 Kč do volebního rozpočtu.

usnesení 00-1-130924/02
Předsednictvo toP 09 podporuje projekt rekonstrukce státu a vyjadřu-
je podporu této iniciativě. Politici i expertní týmy toP 09 jsou připraveni 
na intenzivní diskusi k technickému i legislativnímu dopracování projek-
tu tak, aby byla maximálně zajištěna jeho funkčnost v praxi. 

usnesení 00-1-130924/05
Předsednictvo toP 09 odkládá projednání a schválení kandidátek do 
evropského parlamentu výkonným výborem na leden 2014.

usnesení 00-1-131001/02
Předsednictvo toP 09 souhlasí s poskytnutím daru jednoho milionu 
korun městu Poděbrady na oslavy 550. výročí mírové mise Jiřího z Po-
děbrad se splatností do 31. 12. 2013. 

usnesení 00-1-131015/03
Předsednictvo toP 09 souhlasí s uzavřením úvěrové smlouvy na voleb-
ní úvěr pro toP 09 u České spořitelny, a. s., ve výši do 20 mil. Kč a po-
věřuje statutárního zástupce toP 09 podpisem příslušné dokumentace.

usnesení 00-1-131022/02
Předsednictvo toP 09 pověřuje k případným povolebním jednáním do 
zasedání příštího předsednictva toP 09 Karla schwarzenberga, miro-
slava Kalouska a Petra gazdíka. 



 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) roZhoduJe o nápravných opatŘeních uložených pŘedsednictvem strany podle čl. 11 odst. 3 písm. d) stanov, 

m) 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. 

 

 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.

ZPRÁVa O ČINNOsTI VÝKONNÉhO 
VÝbORU TOP 09b/
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od minulého sněmu toP 09 v roce 2011 proběhlo 1 zasedání Výkon-
ného výboru toP 09, v roce 2012 byl počet jednání 13. V roce 2013 do 
14. 11. 2013 se Výkonný výbor toP 09 sešel na 8 jednáních. 

 Výkonný výbor byl pravidelně informován o aktuální politické situaci. 
V průběhu činnosti koaliční vlády reagoval na rozpad jednoho koaliční-
ho vládního partnera a doporučoval další postup i v období problémů 
druhé koaliční vládní strany. 

na svých jednáních schválil rozpočet na rok 2012, vyjadřoval se k situ-
aci na jednotlivých ministerstvech v gesci ministrů za toP 09, schválil 
kandidáty do senátních voleb a výroční finanční zprávu za uplynulý 
rok, zabýval se situací v regionálních a krajských organizacích, vyjádřil 
podporu pro prezidentskou kandidaturu Karla schwarzenberga, pro-
jednal dosavadní spojení se stan a považoval za státotvorné nadále 
spolupracovat se stan ve prospěch budoucnosti Čr.

Průběžně byl informován o práci expertních komisí a programové rady, 
vyhlásil nominace pro volby do Ps PČr a eP, nominace do senátu 
PČr. Velmi podrobně se na svých jednáních členové výkonného výboru 

zabývali situací související s bezpečnostními akcemi v bezprostředním 
okolí předsedy vlády a následně přijalo jednoznačné doporučení pro 
postup poslanců rozpustit Poslaneckou sněmovnu a vypsání nových 
voleb. s ohledem na tuto situaci výkonný výbor rozhodoval o zkrácených 
termínech pro nominace kandidátů do voleb do Poslanecké sněmovny, 
jmenoval členy celostátního volebního štábu a zabýval se strategií voleb-
ní kampaně, rozhodl o čerpání finančních prostředků z fondů volebního, 
investičního a solidarity na úhradu celostátně koordinované volební kam-
paně v předčasných volbách do Ps P Čr. na svém jednání schválil také 
v jednotlivých krajích lídry krajských kandidátek a pořadí kandidátů.

Byly též projednány a schváleny změny stanov projednané a přijaté 
stálou komisí pro změnu stanov. 

archiv všech usnesení a zápisů je spravován celostátní kanceláří toP 
09, níže uvádíme záznam zásadních rozhodnutí výkonného výboru.

usnesení 00-2-111215/03
Výkonný výbor toP 09 ukládá minstrům za toP 09 hájit národní zájmy 
při hledání pozice vlády při jednání s eU. Výkonný výbor je přesvědčen, 
že národním zájmem je setrvání Čr v hlavním evropském proudu.

usnesení 00-2-120315/09
Výkonný výbor toP 09 schvaluje výroční finanční zprávu za rok 2011 
(materiál 61-1-120313).

usnesení 00-2-120426/02
Výkonný výbor schvaluje dosavadní postup poslanců toP 09 ve vyjed-
návání a doporučuje vyslovit svým poslancům zítra podporu vládě. 

usnesení 00-2-120906/03
Výkonný výbor toP 09 bere na vědomí vyhodnocení projektu „Dobré 
zprávy“ (materiál 71-2-120906).

usnesení 00-2-120906/04
Výkonný výbor toP 09 konstatuje, že celospolečenská podpora sportu 
je jednou z priorit toP 09.

usnesení 00-2-121006
Výkonný výbor schvaluje navýšení rozpočtu na rok 2012 o 5 milionů Kč. 
Prostředky budou uvolněny z dříve vybraných darů (rezervního fondu) 
a budou určeny pro prezidentskou kampaň Karla schwarzenberga 
formou daru na speciální volební účet.

usnesení 00-2-121025/02
toP 09 očekává, že koaliční partner oDs vyřeší současné obtíže při 
naplňování zásadních programových principů vlády. Příslušné vládní 

návrhy však nemohou být v poslanecké sněmovně pozměněny bez 
koaliční dohody. V takovém případě by toP 09 byla povinna koaliční 
spolupráci ukončit.

usnesení 00-2-121025/03
Výkonný výbor toP 09 vyjadřuje podporu předsedovi toP 09 v nomi-
naci ludmily müllerové na funkci ministryně práce a sociálních věcí.

usnesení 00-2-121025/06
Výkonný výbor toP 09 schvaluje rozdělení současné regionální organi-
zace Pardubice a chrudim na dvě nové samostatné regionální organi-
zace, a to regionální organizaci Pardubice na území okresu Pardubice 
a regionální organizaci chrudim na území okresu chrudim.
Výkonný výbor toP 09 ustavuje tyto regionální organizace ke dni 
uskutečnění jejich ustavujících sněmů; zároveň ukládá pardubickému 
krajskému předsednictvu svolat tyto ustavující sněmy bez zbytečných 
průtahů. (materiál 78-2-121025)

usnesení 00-2-121122/02
Výkonný výbor toP 09 vzal na vědomí jednání stan, pokládá dosa-
vadní spolupráci za státotvornou a prospěšnou pro budoucnost Čr, 
chce v ní pokračovat a očekává oznámení o pokračování spolupráce 
od stan do konce dubna.

2011

2012



usnesení 00-2-130207/03
Výkonný výbor vyhlašuje nominace pro volby do PsP a eP dle doku-
mentu vyhlášení nominací pro volby do PsP a eP (87-2-130207).

usnesení 00-2-130207/04
 Výkonný výbor toP 09 schvaluje navýšení rozpočtu na rok 2013 o 4 
mil. Kč, které jsou určeny pro prezidentskou kampaň Karla schwarzen-
berga formou daru na speciální volební účet (75-2-130207).

usnesení 00-2-130321/2
Výkonný výbor toP 09 schvaluje materiál statut expertních komisí 
a programové rady – novela. Bere na vědomí předsedy expertních 
komisí a složení programové rady. Výkonný výbor uložil krajským výbo-
rům, aby do konce dubna t. r. nominovaly své zástupce do expertních 
komisí.

usnesení 00-2-130321/4
Výkonný výbor toP 09 dle části 3 nominačního řádu toP 09 vyhlašuje 
volby do stranických orgánů volených celostátním sněmem.

usnesení 00-2-130321/5
Výkonný výbor toP 09 schvaluje předloženou Výroční finanční zprávu 
za rok 2012.

usnesení 00-2-130613/02
toP 09: nedestabilizujme bez informací
situaci, kdy probíhá bezpečnostní akce v bezprostředním okolí před-
sedy vlády, pokládá toP 09 za vážnou. Politické stanovisko k celé 
záležitosti však můžeme sdělit až v okamžiku, kdy budeme věrohodně 
informováni o skutečnostech vedoucích k tak dramatické realizaci 
úkonů v trestním řízení.

Pevně doufáme, že tyto informace budou veřejnosti sděleny co nejdříve 
a co možná nejprůkazněji. Do té doby nemáme žádný důvod snižovat 
důvěru v premiéra nečase a destabilizovat vládu.

toP 09 zdůrazňuje, že zmiňovaná akce nesmí odvést pozornost státní 
správy a samospráv od usilovného řešení důsledků povodní a pomoci 
postiženým lidem. Politici toP 09 na všech úrovních správy budou pro-
to v následujících hodinách a dnech věnovat maximální energii tomuto 
úkolu. Doufáme, že otázky související s vyšetřováním na Úřadu vlády se 
vyjasní co nejdříve.

usnesení 00-2-130613/03
Výkonný výbor schvaluje změny projednané a přijaté stálou komisí pro 
změnu stanov a doporučuje celostátnímu sněmu toP 09 jejich schvále-
ní (101-2-1306131).

usnesení 00-2-130813/02
Výkonný výbor toP 09 souhlasí s postupem PK toP 09 a starostové 
8. 8. 2013 a podporuje rozpuštění Ps a vypsání voleb.

usnesení 00-2-130813/3
Výkonný výbor toP 09 stanovuje termín 27. 8. 2013, ke kterému musí 
předat krajští předsedové návrh kandidátek do PsP Čr za jednotlivé 
krajské organizace včetně všech potřebných náležitostí, které musí ze 
zákona kandidáti splnit při uvažované kandidatuře.
usnesení 00-2-130813/4
Výkonný výbor toP 09 bere na vědomí, že konečný návrh kandidátních 
listin bude výkonnému výboru ke schválení předložen na jednání 5. 9. 
2013.

usnesení 00-2-130813/5
Výkonný výbor toP 09 pověřuje předsedu toP 09 Karla schwarzen-
berga a 1. místopředsedu toP 09 miroslava Kalouska jednáním se 
stan o konečné podobě kandidátních listin v případě, že v některém 
z krajů nebude sestavena kandidátka bez rozporu.

usnesení 00-2-130813/6
Výkonný výbor toP 09 ukládá Programové radě přípravu volebního 
programu toP 09, který bude předložen ke schválení do 3. 9. 2013.

usnesení 00-2-130813/7
Výkonný výbor toP 09 schvaluje celostátní volební štáb (cVŠ) ve 
složení: Karel schwarzenberg – předseda, Jaroslav Poláček - volební 
manažer, ondřej Kolář – tajemník předsedy, marek Vocel – tým Ks, 
martina týblová – tisková mluvčí toP 09, Pavel severa – generální 
sekretář toP 09, Veronika Vendlová – ředitelka kanceláře stan, marek 
ženíšek – toP 09, stanislav Polčák – stan.

usnesení 00-2-130813/11
Výkonný výbor toP 09 schvaluje zřízení transparentního účtu na volby 
do PsP Čr v roce 2013. 

usnesení 00-2-130813/12
Výkonný výbor toP 09 bere na vědomí informaci o předpokládaných 
nákladech na volební kampaň do PsP Čr ve výši cca 50 mil. Kč a sou-
hlasí s návrhem na uzavření úvěrové smlouvy na tyto účely ve výši do 
20 mil. Kč. 

Výkonný výbor toP 09 schvaluje čerpání veškerých prostředků z fondů 
volebního, investičního a solidarity na úhradu celostátně koordinované 
volební kampaně v případných předčasných volbách do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013.

2013

usnesení 00-2-121213/07
Výkonný výbor toP 09 bere na vědomí předložené informace o vyúč-
tování volební kampaně v roce 2012, doporučuje přebytek z kampaně 
převést na společný volební účet toP 09 a stan a souhlasí se zveřej-
něním vyúčtování kampaně (82-2-121213).

usnesení 00-2-121213/08
Výkonný výbor toP 09 bere na vědomí analýzu krajských voleb zpraco-
vanou místopředsedkyní toP 09 helenou langšádlovou. 

3. celostátní sněm toP 09

ZPRÁVa O ČINNOsTI VÝKONNÉhO VÝbORU TOP 09



22-23

usnesení 00-2-130813/13
Výkonný výbor toP 09 schvaluje navržené změny stanov toP 09 dle 
čl. 20 stanov toP 09.

usnesení 00-2-130813/14
Výkonný výbor toP 09 schvaluje smlouvu o dlouhodobé spolupráci 
mezi toP 09 a stan.

usnesení 00-2-130905/19
Výkonný výbor toP 09 schvaluje změnu termínu konání celostátního 
sněmu ve dnech 7. – 8. 12. 2013 v Praze. 

usnesení 00-2-130905/22
Výkonný výbor odkládá vyhlášení nominací pro volby do obecních 
a městských zastupitelstev v roce 2014 na leden 2014. 

usnesení 00-2-130905/23
Výkonný výbor toP 09 schvaluje návrh volebního programu do Posla-
necké sněmovny PČr na léta 2013 – 2017. Ukládá prvnímu místopřed-
sedovi toP 09 miroslavu Kalouskovi zajistit zapracování připomínek 
k návrhu volebního programu vzešlých z diskuze na jednání VV toP 09. 

usnesení 00-2-131018/01
Výkonný výbor schvaluje navýšení rozpočtu pro volby do PsP 2013 o 8 
milionů Kč.
odůvodnění: navýšení částky tvoří nepeněžitý dar sPoZ ve výši 5 mi-
lionů korun, nákup inzerce ve výši 2 milionů korun a zbývající milion se 
skládá z posílení kampaně v Praze, nákupu knihy prof. Piťhy a posílení 
inzerce (print, online) v poslední fázi kampaně.



Volby do krajských zastupitelstev vyhrála čssd (23,58 %, 621 961 
hlasů; 30,37 %, 205 mandátů). Druzí skončili komunisté (20,43 %, 
538 953 hlasů; 26,96 %, 182 mandátů). s velkým odstupem následo-
vala ods (12,28 %, 324 081 hlasů; 15,11 %, 102 mandátů). kdu-
-čsl, kandidující v pěti krajích samostatně a v osmi v koalicích, získala 
spolu s těmito koalicemi 9,92 %, 261 724 hlasů. celkově tato uskupení 
obdržela 73 mandátů (10,81 %), z toho 61 mandátů získali kandidáti 
navržení přímo KDU-Čsl. top 09 kandidovala ve všech krajích v koa-
licích s hnutím starostové a nezávislí. tyto koalice získaly dohromady 
6,63 %, 175 089 hlasů a 44 mandátů (6,52 %), z toho 19 mandátů ob-
drželi kandidáti navržení toP 09. sPoZ, která má sice celorepublikové 
ambice, se dostala do zastupitelstva pouze ve dvou krajích. Z dalších 
subjektů uspěly v jednotlivých krajích již pouze různé regionální strany, 
hnutí či koalice. volební účast byla 36,89 %.

souhrnné porovnání dosažených výsledků toP 09 + stan s výsled-
ky předchozích voleb je vzhledem k relativně krátké existenci strany 
obtížné. toP 09 kandidovala v krajských volbách poprvé, proto je 
možné porovnat dosažené výsledky pouze s výsledky posledních 
sněmovních voleb. Zde je třeba přihlížet k tomu, že se jedná o na-
prosto odlišný druh voleb (volby „prvního řádu“ do PsP a „druhého 
řádu“ do krajů), což voliči zřetelně vnímají, a v krajských volbách se 
navíc nevolí v Praze. analýzou voleb se zabýval Výkonný výbor 22. 
listopadu a 13. prosince 2012. 

v oBdoBí od 2. do 3. celostátního sněmu top 09 v naší Zemi proBěhly troJe volBy. 

volilo se do tŘetiny senátu a kraJských Zastupitelstev v roce 2012 a o rok poZdě-

Ji v pŘedčasných volBách do poslanecké sněmovny p čr (tou se ZaBývá speciální 

sněmovní materiál).

VOLbY V ROCE 2012C/

volBy do kraJských Zastupitelstev
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výsledky koalic top 09 a stan ve volBách 
do Zastupitelstev kraJů 2012

kraj počet hlasů odchylka od celkového počtu 

získaných hlasů v čr

počet mandátů mandáty dle navrhujícího 

subjektu

abs. v % p.b. v % abs. v % top 09 stan

středočeský 40 981 11,71 5,08 76,62 10 15,38 4 6

Jihočeský 9 614 5,00 -1,63 -24,59 3 5,45 2 1

plzeňský 9 175 5,50 -1,13 -17,04 3 6,67 1 2

karlovarský 5 326 7,38 0,75 11,31 4 8,89 1 3

Ústecký 9 949 4,67 -1,96 -29,56 0 0,00 - -

liberecký 4 564 3,52 -3,11 -46,91 0 0,00 - -

královéhradecký 13 483 8,25 1,62 24,43 5 11,11 1 4

pardubický 9 722 6,25 -0,38 -5,73 3 6,67 1 2

vysočina 8 302 5,05 -1,58 -23,83 2 4,44 2 0

Jihomoravský 20 379 5,86 -0,77 -11,61 5 7,69 4 1

olomoucký 10 905 6,16 -0,47 -7,09 4 7,27 2 2

Zlínský 18 863 10,09 3,46 52,19 5 11,11 1 4

moravskoslezský 13 826 4,32 -2,31 -34,84 0 0,00 - -

čr 175 089 6,63 0,00 0,00 44 6,52 19 25
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výsledky koalic top 09 a stan ve volBách 
do Zastupitelstev kraJů 2012
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V senátních volbách v roce 2012 se ucházelo o mandát celkem 20 
kandidátů koalic toP 09 a stan (19) a koalice stslKtoP (1). Do dru-
hého kola voleb postoupil pouze jeden kandidát, a to luděk Jeništa ve 
volebním obvodu č. 41 - Benešov. Ve druhém kole poté luděk Jeništa 
získal senátorské křeslo s podporou 55,05 % voličů. toP 09 a stan 
také podpořily kandidaturu Jiřího Šestáka ve volebním obvodu č. 14 
– České Budějovice. navrhující stranou byl stan, volební pak koalice 
stan a hnutí občané pro Budějovice. Jiří Šesták uspěl v druhém kole 
se ziskem 11 495 hlasů (54,99 %).

Dva ze zbývajících 19 kandidátů, kteří nepostoupili, skončili v rámci 
prvního kola voleb na 3. místě. nejméně hlasů (711) pro postup do 
2. kola chybělo panu Zdeňkovi Zavřelovi ve volebním obvodě č. 26 
– Praha 2. alešovi nevrlovi, volební obvod č. 62 – Prostějov, chybělo 
k postupu do 2. kola 2007 hlasů. V dalších čtyřech obvodech kandidáti 
skončili na 4. místě, dalších sedm pak na 5. místě.

č. volební obvod kandidát volební strana politická 

přísluš-

nost

hlasy 1. 

kolo

% 1. kolo pořadí 

podle 

1. kola

hlasy 2. 

kolo

% 2. kolo

2 sokolov Zahradníček Petr mgr. toP 09+stan toP 09 2043 9,37 5 - -

5 chomutov mašek Josef mUDr. toP 09+stan BeZPP 1711 6,18 7 - -

8 rokycany lobkowicz Jaroslav Ing. toP 09+stan toP 09 4619 13,03 4 - -

11 Domažlice Janek michal mUDr. toP 09+stan toP 09 4957 14,56 5 - -

17 Praha 12 Vondráček Jaroslav Dr. iur. et JUDr. Ph.D. toP 09+stan BeZPP 3205 12,14 5 - -

14 České Budějovice Šesták Jiří mgr. stanhoPB „hoPB“ 9 412 22,91 2 11 495 54,99

20 Praha 4 Kunert ladislav toP 09+stan toP 09 2438 8,54 5 - -

23 Praha 8 Buchert Viliam mgr. toP 09+stan BeZPP 3340 11,21 4 - -

26 Praha 2 Zavřel Zdeněk prof. Ing. arch. toP 09+stan BeZPP 3335 14,69 3 - -

29 litoměřice Berkovec stanislav mgr. toP 09+stan BeZPP 3980 10,36 4 - -

35 Jablonec nad nisou Paukrtová soňa mgr. stslKtoP BeZPP 4406 11,73 4 - -

38 mladá Boleslav stanner Karel toP 09+stan BeZPP 2470 6,07 6 - -

41 Benešov Jeništa luděk mgr. top 09+stan BeZpp 6198 16,19 2 9918 55,05

44 chrudim Juračka Zdeněk Ing. toP 09+stan BeZPP 646 1,53 10 - -

47 náchod moldan Bedřich prof. rnDr. csc., dr.h.c toP 09+stan toP 09 2066 6,03 9 - -

50 svitavy Štěpánová hana mgr. toP 09+stan stan 2893 8,40 5 - -

56 Břeclav mikulecký luděk Ing. ll.m. toP 09+stan BeZPP 2201 7,31 7 - -

59 Brno-město rais Karel prof. Ing. csc., mBa,dr.h.c toP 09+stan BeZPP 2202 7,93 5 - -

62 Prostějov nevrla aleš mUDr. toP 09+stan BeZPP 4304 12,94 3 - -

65 Šumperk němečková Jana Ing. toP 09+stan stan 1833 6,17 6 - -

68 opava Papuga tomáš mUDr. toP 09+stan toP 09 3466 11,28 5 - -

volBy do senátu parlamentu české repuBliky 12. – 13. ŘíJna 2012

3. celostátní sněm toP 09
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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 schvalová-
ny Předsednictvem. U nepeněžních darů vyšší hodnoty si necháváme 
zpracovat znalecký posudek. toP 09 odmítá dary od subjektů, u kte-
rých by mohla vzniknout pochybnost o důvěryhodnosti dárce. 

Veškerá kontrolní a revizní hodnocení proběhla s pozitivními závěry. 
Výrok auditora k účetní závěrce za roky 2011 a 2012, stejně jako výrok 
Poslanecké sněmovny k Výroční finanční zprávě zněly: „Bez výhrad.“ 
stejně jako interní kontrola celostátní revizní komise. na základě spl-
nění zákonných podmínek byly vyplaceny toP 09 státní příspěvky na 
činnost.

Účetnictví na úrovni regionální, krajské i celostátní je spravováno cent-
rálně ekonomickým odborem a díky tomu nemůže docházet k porušo-
vání interních pravidel ani zákonů, zejména z nedbalosti. centrální sprá-
va účetnictví zajišťuje navenek větší transparentnost a šetří náklady. 
nad tímto účetnictvím dohlíží externí účetní společnost a auditor.

Ve své historii toP 09 nemusela čerpat žádný úvěr, až do volební 
kampaně v roce 2013. schválená maximální výše překlenovacího úvěru 
je 20 mil. Kč, úvěr bude splacen do června 2014. V roce 2011 jsme 
hospodařili se ziskem, v roce 2012 s ohledem na volební kampaň se 
ztrátou. V roce 2013 ze stejného důvodu předpokládáme ztrátu.

Provozní náklady na zajištění funkce celostátní kanceláře byly čerpá-
ny výhradně ze státního příspěvku. Prostředky získané z darů slouží 
výhradně k úhradě volebních kampaní. U krajských a regionálních 
organizací došlo ke snížení závazků vůči celostátní kanceláři. 

Plánovaný rozpočet nákladů celostátní kanceláře pro rok 2011 nebyl 
vyčerpán – část byla převedena do rozpočtu 2012, část uspořena. roz-
počet na centrálně vynaložené náklady na volební kampaně roku 2012 
také nebyl vyčerpán – úspora činí cca 5 mil. Kč. rozpočet provozních 
nákladů v roce 2012 nebyl zcela vyčerpán (4,2 mil. Kč) a část těchto 
nevyčerpaných prostředků byla převedena do rozpočtu pro rok 2013 
pro úhradu nákladů spojených s celostátním sněmem. Pro rok 2013 
počítáme s úsporou proti plánovanému rozpočtu.

od počátků fungování toP 09 je sepsána smlouva o finanční pod-
poře 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. na základě smlouvy 
byly poskytnuty dary 2011: 11,67; 2012: 10,86; 2013: 4,08 mil. Kč.

celostátní kancelář tvoří 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 centrální-
mu nákupu techniky a služeb je toto řešení výhodné a transparentní. 
Zůstatek fondů na konci roku 2012 byl 13 054 622 Kč, aktuální zůstatek 
po čerpání na volební kampaň je 1 410 000 Kč.

Při kampani před prezidentskými volbami 2012/2013 podporovala 
toP 09 kandidáta Karla schwarzenberga a to finančními dary v celkové 
výši 9 mil. Kč a nefinančními dary v hodnotě 1 578 968 Kč.

ZPRÁVa O hOsPODaŘENÍ 
TOP 09D/

3. celostátní sněm toP 09

ZPRÁVa O hOsPODaŘENÍ TOP 09

(podle článku 19 stanov pŘedkládá výkonný výBor sněmu)

* Zpráva o hospodaření obsahuje údaje 

od roku 2011 do 10. listopadu 2013.



pŘehled výnosů a nákladů (tis. Kč)

rok 2011 2012 2013*

výnosy 64 061 85 140 64 986

náklady 52 251 104 310 91 897

výsledek hospodaření 11 810 -19 170 -26 911

výnosy (tis. Kč)

rok 2011 2012 2013*

dary přijaté celkem 6 809 28 467 32 355

z toho:  dary finanční od fyzických osob 3 672 11 281 11 003

 dary finanční od právnických osob 2 675 16 655 15 929

 dary nepeněžn 462 531 5 423

členské příspěvky celkem 4 136 2 992 4 302

z toho: členské příspěvky běžné 2 406 1 799 1 619

 členské příspěvky zvláštní 1 730 1 193 2 683

státní příspěvek na úhradu volebních nákladů 0 0 0

státní příspěvek na činnost 52 085 53 213 28 154

výnosy ze zdaňované činnosti 452 172 138

ostatní výnosy 579 296 37

náklady (tis. Kč)

rok  2011 2012 2013*

náklady na činnost  38 788 33 940 26 382

z toho: provoz cK 25 973 22 603 16 713

 provoz KK hrazený cK 6 717 6 948 5 279

 provoz KK 6 098 4 389 4 390

poskytnuté dary  11 766 16 765 10 408

náklady na volby  1 697 53 605 55 107

náklady na volBy - detail 2011 2012 2013*

 
celostátní 

kancelář

krajské, 

regionální 

organizace

kandidáti do 

senátu

celostátní 

kancelář

krajské, 

regionální 

organizace

kandidáti do 

senátu

celostátní 

kancelář

krajské, 

regionální 

organizace

volby do poslanecké sněmovny 0 0 0 0 0 0 47 051 8 044

volby do senátu 458 70 41 4 638 1 452 1015 0 0

volby do obecních zastupitelstev 0 294 0 0 34 0 0 0

volby do zastupitelstva krajů,  

hl. m. prahy
834 0 0 27 418 19 048 0 0 12
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sTaTIsTIKa ČLENsKÉ 
ZÁKLaDNY TOP 09E/
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poslanecký kluB top 09 a starostové v oBdoBí červen 2010 – srpen 2013

Petr gaZDíK, PřeDseDa PoslanecKého KlUBU toP 09 a starostoVé

raDeK loJDa, taJemníK PoslanecKého KlUBU toP 09 a starostoVé

celostátní sněm toP 09 schValUJe ZPráVU o ČInnostI PoslanecKého KlUBU toP 09 a starostoVé

pŘedkládá

vypracoval

návrh usnesení 119-3-131207

ZPRÁVa O ČINNOsTI 
POsLaNECKÉhO KLUbU 
TOP 09 a sTaROsTOVÉ
pŘedkládaná Zpráva o činnosti poslaneckého kluBu top 09 

a starostové, která Je historicky druhá, ZahrnuJe oBdoBí 

od 23. schůZe poslanecké sněmovny 6. voleBní ho oBdoBí

 až do faktického roZpuštění poslanecké sněmovny dne 

20. srpna 2013. Zahrnuta Je i situace po pŘedčasných 

sněmovních volBách.

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 jmenoval prezident republiky Václav 
Klaus 13. července 2010 vládu koalice rozpočtové odpovědnosti, vládu 
práva a boje proti korupci, kterou utvořily oDs, toP 09 a VV. Vládu 
vedl premiér Petr nečas (oDs) a zasedalo v ní čtrnáct ministrů, z nichž 
pět nominovaly toP 09 a stan. Během volebního období z poslanec-
kého klubu VV vystoupilo několik poslanců. osm z nich založilo stranu 
lIDem, kteří se připojili k nečasově vládě a nadále ji podporovali. 
Předsedkyní strany lIDem se stala Karolína Peake. Dne 16. 4. 2013 
přijal PK toP 09 a starostové nového člena milana Šťovíčka, s čímž se 
klub rozšířil na počet 42 poslanců a poslankyň.

na prvním zasedání poslaneckého klubu toP 09 a starostové v VI. 
Volebním období bylo zvoleno předsednictvo poslaneckého klubu, 
které pracovalo ve složení: předseda Petr gazdík, první místopředseda 
Jan husák, místopředsedové František laudát, Václav horáček, Jitka 
chalánková. Volby předsednictva poslaneckého klubu byly každý rok 
v červnu opakovány. Vždy bylo z členů klubu navrženo a jednohlasně 
zvoleno stejné složení. 

Podrobnosti o účasti členů poslaneckého klubu ve vedení orgánů sně-
movny jsou uvedeny v příloze k této zprávě. 

3. celostátní sněm toP 09
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hlasování o důvěŘe a nedůvěŘe vládě

Koaliční nečasova vláda jmenovaná 13. července 2010 požádala dne 
10. srpna 2010 na 3. schůzi Poslanecké sněmovny o důvěru. Koa-
liční zastoupení politických klubů oDs, toP 09 a starostové a Věcí 
Veřejných vyslovilo důvěru vládě 118 hlasy. nedůvěru vyjádřily kluby 
ČssD a KsČm 82 hlasy. V průběhu volebního období z iniciativy opo-

zice hlasovala sněmovna o nedůvěře vládě celkem pětkrát. hlasování 
o nedůvěře vládě se uskutečnilo na 12., 17., 37., 44. a 50. schůzi Ps. 
Ve všech případech byl klub toP 09 a starostové jednotný a Vláda Čr 
dostala důvěru. 

mezi 23. a 59. schůzí Poslanecké sněmovny je evidováno 638 sněmov-
ních tisků, z nichž 190 tisků byly vládní návrhy zákonů, 72 tisků byly 
mezinárodní smlouvy, 103 tisků byly zprávy, 152 tisků byly poslanecké 
návrhy zákonů, 20 tisků byly návrhy zákonů senátu a 3 tisky byly návr-
hy zákonů krajů. 

Poslanecký klub toP 09 a starostové podporoval vládní návrhy zákonů 
vždy konzistentně, včetně hlasování zákona o státním rozpočtu Čr. 

Kromě vládních reforem a návrhů zákonů pracoval poslanecký klub na 
svých poslaneckých návrzích, které vám v přehledu uvádíme níže.

podpoŘili Jsme…

•	 Více	peněz	pro	menší	obce	–	rozpočtové	určení	daní
•	 Vyrovnání	se	s	církvemi
•	 Účinnou	ochranu	před	lichváři	a	zdanění	hazardu,	které	pomůže	
 státu i obcím 
•	 Konec	doživotní	imunity	zákonodárců	
•	 Rozvoj	pěstounské	péče…

přehled zákonů, které sami napsali a prosadili poslanci klubu 
top 09 a starostové:

spravedlivější poplatky za odpad (z.174/2012 sb.)
Prosadili jsme, že obce mohou zvýšit poplatek za odvoz odpadků. Zá-
kony deset let nedovolovaly jakkoliv hýbat poplatky, i když obce musely 
platit za zpracování odpadu o bezmála 82 procent víc než před lety. 
nový zákon jim navíc dovoluje žádat poplatek také po cizincích, kteří 
u nás trvale nebo dlouhodobě žijí a po lidech, kteří vlastní a pronajímají 
byty či domy a sami v obcích nebydlí nebo v obci nemají trvalý pobyt.
 
podpora pro matky-studentky (z. 48/2013 sb.)
matky, které pracují, byly donedávna ve výhodě proti studujícím 
matkám, protože měly šanci na vyšší příjmy. Získávaly větší pomoc 
od státu a mohly si také vybrat rychlejší způsob čerpání rodičovského 
příspěvku. navrhli jsme stejnou možnost i pro studentky. Prosadili 
jsme, že dnes nemusí mít obavy o svoji finanční situaci a nejsou nuceny 
odkládat děti až na dobu, kdy budou pracovat. studující matky i otcové 
už mají obdobné výhody, jako mají zaměstnanci na mateřské a rodičov-
ské dovolené. 

odpovědnost i pravomoci (z. 251/2011 sb.)
ministr zemědělství má odpovědnost za práci státního zemědělského 
intervenčního fondu i za to, jak hospodaří s penězi, přesto nemohl 
rozhodnout o jmenování ředitele fondu a o statusu organizace. Změnili 
jsme to. namísto vlády má nyní pravomoc přímo ministr.

lepší poštovní služby (z. 212/2013 sb.)
Prosadili jsme větší konkurenci v poštovních službách, která přinese 
zlevnění služeb pro občany a zároveň zachová pobočky státní České 
pošty v obcích. Pokud by se měla rušit některá z poboček, pošta o tom 
musí jednat s obcí a uvést pro to jasné důvody. 

férovější služby operátorů (z.214/2013 sb.)
mobilní operátoři už nemohou tajit zákazníkům jakékoliv informace před 
uzavřením smlouvy, jinak není platná. Firmy navíc nesmí prodloužit 
automaticky smlouvu, aniž by s tím zákazník souhlasil. Už žádné pokuty 
za předčasné ukončení smlouvy. 

občanská sdružení pro všechny (z.68/2013 sb.)
sdružení, které provozují sociální služby, mohou svoji práci nabízet už 
nejen pro své členy, ale i pro veřejnost. mají také možnost se změnit na 
obecně prospěšné společnosti.

legální dětské cyklovozíky (z.197/2012 sb.)
Díky našemu návrhu mohou lidé používat přívěsné vozíky za kolo pro 
děti bez obav, že spáchají přestupek. cyklovozíky se běžně používají 
v mnoha evropských zemích (Dánsko, estonsko, Finsko, lucem-
bursko, nizozemí, lotyšsko, německo, Polsko, slovinsko, Švédsko, 
Švýcarsko). navíc jsou pro děti bezpečnější než běžné používání 
cyklosedačky, protože ve vozíku je dítě chráněno pevným rámem 
a bezpečnostními prvky.

hlasování o Zákonech 

pŘehled Zákonů poslanců top 09
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přehled a stručná charakteristika zákonů, které poslanci top 09 na-
vrhli společně s dalšími koaličními nebo i opozičními zákonodárci

ocenění pro bojovníky proti komunismu (z.262/2011 sb.)
oficiálně jsme deklarovali úctu lidem, kteří se otevřeně postavili totalitě 
a bezpráví a riskovali svůj život nebo mnohaletý žalář. Zákonné uznání 
jejich statečnosti je spíš morálním oceněním. Definovali jsme ale odboj 
a odpor proti totalitě a stanovili podmínky pro vydání osvědčení účastníka. 
Kromě osvědčení mají nárok na jednorázový příspěvek 100 tisíc korun. 

informace o znečištění přírody bez byrokracie (z.77/2011 sb.)
Vylepšili jsme fungování Integrovaného systému ohlašování údajů v ob-
lasti životního prostředí. tento informační elektronický systém veřejné 
správy funguje od roku 2010. my jsme jej udělali efektivnější - nově se 
hlášení posílají na jediné místo a odtud se automaticky přeposílají všem 
úřadům. 

Bojujeme proti drogám (z. 106/2011 sb.)
na seznam návykových látek jsme zařadili 33 nových drog. Jsou to 
nově používané látky, u nichž zatím není jasné, jak moc jsou pro člově-
ka nebezpečné. ale je vážné riziko, že mohou trvale poškodit zdraví.

udrželi jsme nižší ceny léků (z. 76/2011 sb.)
ceny skupiny léků, u kterých chyběla revize, jsme udrželi na původní 
úrovni. Přestože měly být od ledna 2011 dražší o 7 procent. Jinak by 
stát musel z veřejného zdravotního pojištění za jejich úhrady zaplatit jen 
za čtvrtletí o 450 milionů korun víc.

sněmovna ekologicky (z. 265/2011 sb.)
místo náročného a drahého doručování balíků zákonů jsme zavedli 
jejich posílání elektronicky. Papírem se šetří i při pořizování záznamů 
z jednání výborů sněmovny. Posíláním tisků elektronicky komora uspoří 
víc jak 75 procent původních nákladů. ročně koluje mezi poslanci 
a úředníky víc než tisíc materiálů, ze kterých se ještě tiskne 330 kusů 
kopií. Za minulé volební období to přišlo na 3,1 milionu korun.

více peněz postiženým (z.141/2012 sb.)
Postiženým občanům, kteří požádali o příspěvek na nové auto, jsme 
zvýšili státní pomoc ze 100 na 200 tisíc korun. a prodloužili dobu, pro 
kterou pomoc využívají z 5 na 10 let. Bude tak možné efektivněji využít 
nejen příspěvek, ale také automobily, na které občanům stát přispěl. 

Zlepšujeme veřejnou správu (z. 263/2011 sb.)
Dali jsme možnost soukromým firmám, aby provozovaly kontaktní 
místa czech Point. ty dosud našli lidé jen na úřadech a poštách. Firmy 
mohou provozovat neomezený počet kontaktních míst za poplatek. 
Bezpečnost a kvalitu hlídá pomocí autorizace ministerstvo vnitra.

Úřady práce jinak (z. 73/2011 sb.)
Změnili jsme strukturu řízení úřadů práce. nově řídí ústředí přímo 77 
úřadů, což je pro celý systém levnější (první rok o 175 milionů korun) 
a pružnější. Každý úřad je samostatnou účetní jednotkou, má samo-
statnou personální politiku a samostatně řídí také své útvary. centrálně 
se nakupují energie a další věci nezbytné pro provoz. 

Zakázali jsme oslňování letadel lasery (z. 407/2010 sb.)
chceme zabránit tragédiím. Proto jsme zavedli nový druh ochranného 

pásma letišť, v němž platí zákaz pro používání laserových zařízení pod 
pokutou až 5 milionů korun. Policie řešila několik případů, kdy útočníci 
oslňovali laserem piloty a ohrozili cestující na palubě letadel.

lepší ochrana ovzduší (z. 288/2011 sb.)
obce a města nově mohou regulovat jízdy aut například do lázeňských 
zón, chráněných území nebo na celém území při zhoršeném ovzduší. 
Policie při vyhlášení smogu také nebude pokutovat řidiče osobních 
vozů, kteří nemají dálniční známku na určitých úsecích dálnic. stanovili 
jsme přísnější podmínky pro znečišťovatele v regionech, které budou 
sledovat krajské úřady. 

větší kompetence „nelékařům“ (z. 105/2011 sb.)
Dali jsme větší kompetence nelékařským profesím a také zdravotnic-
kým asistentům a sanitářům. Zároveň také vyřešili situaci ministerstva, 
které muselo ve správních lhůtách prodlužovat tisíce osvědčení zdra-
votnických pracovníků. Bez tohoto dokladu by museli pracovat pouze 
pod odborným dohledem a za nižší plat.

podpořili jsme výzkum (z. 469/2011 sb.)
Prodloužili jsme dobu, během které mohou zájemci předkládat návrhy 
projektů ve veřejných soutěžích týkajících se výzkumu, vývoje a inova-
cí. Delší je také lhůta pro hodnocení návrhů ze 120 na 240 dní, včetně 
vyhlášení výsledků. tím se sjednotí lhůty u soutěží s mezinárodní spolu-
prací, a také je více času na lepší kontrolu chyb v projektech, posudky 
od zahraničních expertů a vytvoření mezinárodních hodnotících komisí.

konec nespravedlnosti restituční tečky (z. 75/2012 sb.)
restituční tečka stanovila lhůtu pro konečné vypořádání státu s restitu-
enty pozemků, ale měla negativní dopad na některé potomky restituen-
tů. Dali jsme proto možnost získat rodinný majetek i po termínu navíc 
těm, kteří nároky získali od blízkých osob z nespekulativních důvodů 
a chtějí pokračovat v tradici.

napravili jsme chybu ve zdravotnictví (z.466/2011 sb.)
Zrušili jsme zákon, který v roce 2004 zavedl veřejná nezisková zdravot-
nická zařízení obcí a krajů a byl v rozporu s ústavními principy ochrany 
vlastnictví a rovnosti. tyto veřejné instituce nemusely platit daně z pří-
jmů a zdravotní pojišťovny s nimi musely povinně uzavírat smlouvy.

ctíme národní hrdiny (z.162/2013 sb.)
Jednoznačně jsme podpořili, aby se mezi významné dny Čr nově zařadil 
Den památky Jana Palacha. Poprvé ho budeme slavit 16. ledna 2014. 

nový registr přestupků (z.494/2012 sb.)
Dali jsme obcím novou možnost zakázat pobyt těm lidem, kteří opakovaně 
porušují pravidla a páchají přestupky. Zároveň jsme zákonem stanovili 
obvyklou dobu, kdy mají obyvatelé nárok na noční klid - od 22 do 6 hodin.

trest za drogy za volantem (z.233/2013 sb.)
Vepsali jsme po vzoru německa či Švédska do právního řádu tzv. ana-
lytický princip. Pokud se nyní prokáže v krvi řidiče ilegální droga nebo 
její metabolity, považuje se za ovlivněného návykovou látkou.

konec doživotní imunity politiků (z. 98/2013 sb.)
Poslanci, senátoři a soudci Ústavního soudu mají imunitu pouze po dobu 
trvání mandátu. Dosud bylo možné, že se zákonodárci a soudci vyhnuli 
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Počátkem volebního období měla koalice podporu 118 hlasů, přičemž 
tři členové klubu Věcí Veřejných v průběhu dubna 2011 klub opustili. 
Z důvodu nepřehledné situace vystoupilo z klubu VV během volebního 
období dalších jedenáct poslanců. osm z nich včetně Karolíny Peak 
založili novou stranu lIDem, která nadále byla součástí vlády a vládu 
podporovala. Zbytek poslaneckého klubu VV přešel do opozice. 

Další zvrat nastal v průběhu června 2013 u koaličního partnera oDs, 
které začalo, když v noci 13. června zasahoval útvar Policie Čr. Policisté 
v této kauze zadrželi brigádního generála ondreje Páleníka a ředitelku 
kabinetu premiéra Petra nečase (oDs) Janu nagyovou (oDs) a další čle-
ny oDs. V návaznosti na tuto kauzu oznámil v neděli 16. června premiér 

Petr nečas svou demisi, kterou oficiálně podal následující den.
I když bývalá vládní koalice držela v té době většinu ve sněmovně, pověřil 
25. června prezident miloš Zeman sestavením nové vlády ekonoma Jiřího 
rusnoka. Vláda Jiřího rusnoka dne 7. srpna důvěru ve sněmovně nedo-
stala, nicméně toP 09 a starostové ztratili důvěru v jednotu koaličních 
partnerů. Koaliční partneři oDs a strana lIDem nedodrželi své závazky 
a většina 101 hlasů tak v dolní komoře přestala existovat. Poslanecký 
klub toP 09 a starostové ihned po hlasování podala návrh usnesení na 
rozpuštění sněmovny, které podepsalo všech 42 členů klubu. samotné 
hlasování o rozpuštění bylo 20. srpna na 59. schůzi. o rozpuštění hlaso-
vali všichni členové poslaneckého klubu toP 09 a starostové

hlasování a vývoJ vládní koalice a roZpuštění sněmovny
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stíhání navždy v případě, že je jejich komora odmítla pro trestný čin vydat 
policii. Zákon je nyní umožňuje postihnout i po skončení mandátu.

souhlas obou rodičů už ne (z. 66/2013 sb.)
s lékařským zákrokem nemusí souhlasit oba rodiče dítěte. opravili jsme 
původní záměr ihned poté, co se ukázalo, že v případě rozporů mezi ro-
diči získání oboustranného souhlasu způsobuje problémy a především 
odklad zásadních ošetření u dětí a nezletilých.

nová budoucnost pro sfrB (z. 276/2012 sb.)
Umožnili jsme využít nový systém financování programů rozvoje měst 
z peněz strukturálních fondů eU přes současný fond rozvoje bydlení. 
ten tím dostal další náplň své činnosti.

konec úniku daní u pohonných hmot(z.234/2013 sb.)
rozhodli jsme se zabránit krácení DPh u prodeje pohonných hmot, 
kterým stát ročně přicházel až o 8 miliard. Už nebude možné, aby si 
skupina firem účelově prodávala zboží. stanovili jsme kauci a jasné 
podmínky, které musí splnit distributoři pohonných hmot (bezdlužnost 
vůči finanční a celní správě, nulový nedoplatek na zdravotním a sociál-
ním pojištění, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). 

další majetek pro obce (z. 173/2012 sb.)
Vrátili jsme obcím lesy a nemovitosti ve vojenských újezdech, které byly 
historicky jejich majetkem, a převedli na ně podíly z lesních družstev.

loterie pomohou sportu (z. 215/2013 sb.)
Všichni provozovatelé loterií a kursových sázek nově každoročně 
bezúplatně poskytnou Českému olympijskému výboru 5 procent ze 
základu odvodu daně. stát se vzdává této části daně, podmínkou je 
však zveřejnění darů kvůli veřejné kontrole.

odchodné pro záchranáře (z. 385/2012 sb.)
Prosadili jsme odchodné a dovolenou navíc speciálně pro zdravotnické 
záchranáře. Dovolená bude maximálně jeden týden nad běžnou délku 
a odchodné dosáhne až šestinásobku průměrného měsíčního výdělku, 
stejně jako u hasičů.

konopí pomůže léčit legálně (z. 50/213 sb.)
nemocní lidé v Česku už mohou zcela beztrestně a bez hrozby jakých-
koliv sankcí využít pro svoji léčbu také výrobky obsahující konopí. 

více peněz pro dobrovolné hasiče (z. 160/2013 sb.)
Zajistili jsme více peněz pro jednotky dobrovolných hasičů. Dalším 
zdrojem se staly pojišťovny, které odvedou na speciální účet státu ur-
čité procento z vybraného povinného ručení. Peníze se rozdělí tak, aby 
se efektivněji obnovoval technologický park záchranných jednotek.

poslanci ve vazbě bez platu (z. 231/2013 sb.)
Poslanci, kteří se v průběhu volebního období ocitnou ve vazbě, vězení, 
v ústavním léčení či zabezpečovací detenci, nemají nárok na plat ani na 
náhradu výdajů. Doba, po kterou nebudou svůj mandát vykonávat, se 
jim současně nepočítá ani při stanovování odchodného.

konec fondu národního majetku (z. 15/2012 sb.)
Přesměrovali a upravili jsme toky peněz z privatizovaného státního ma-
jetku tak, aby bylo možné odstartovat potřebnou důchodovou reformu. 
státu to také umožní lépe spravovat dosud neprivatizovaný majetek, 
a také aktiva a pasiva od České konsolidační agentury i dalších trans-
formačních institucí či zaniklých organizací. 

podpora exportu (z.230/2013 sb.)
Vyrovnali jsme úrokové sazby pro exportéry a nastavili jsme podobný 
mechanismus, jako má zahraniční konkurence. tím jsme podpořili 
jeden z nástrojů vývozu a dlouhodobě také hospodářský růst země.

více peněz pro zemědělce a ochranu krajiny (z. 462/2012 sb.)
Prosadili jsme lepší financování zemědělských programů, které pomo-
hou zlepšit protipovodňové úpravy, lesní hospodaření, ale také pojištění 
plodin a podpoří chov prasat.

trestní zákoník lépe (z. 390/2012 sb.)
Zrychlili a zefektivnili jsme proces propuštění vězňů - pachatelů drobné 
kriminality, který odlehčí přeplněným věznicím. ředitelé věznic mají nově 
větší pravomoci navrhovat podmínečné propuštění u napravených pacha-
telů. ti se budou moci rychleji vrátit ke svým rodinám, dětem a splácet své 
dluhy. Zkrátili jsme lhůtu mezi žádostmi o propuštění ze 12 na 6 měsíců. 

tišší televizní reklamy (z. 406/2012 sb.)
televizní reklamy mají nově stejnou hlasitost jako ostatní běžně sledo-
vané programy ve vysílání všech stanic a neobtěžují tak televizní diváky.



místopředseda poslanecké sněmovny: 
oliva Jiří

výbory – Předsedové podvýborů

Jméno výbor 

polčák stanislav  Ústavně právní výbor

putnová anna Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež 
a tělovýchovu 

lukša pavol Zemědělský výbor 

Bezecný Zdeněk  Výbor pro bezpečnost

šťovíček milan  Výbor pro životní prostředí

místopředsedové výborů

Jméno výbor 

husák Jan hospodářský výbor 

laudát františek hospodářský výbor

schejbalová Jaro-
slava 

Kontrolní výbor 

kaslová Jana mandátový a imunitní výbor 

oliva Jiří organizační výbor 

langšádlová helena rozpočtový výbor 

farský Jan rozpočtový výbor 

Bubeníková ludmila Výbor pro obranu 

lobkowicz Jaroslav Výbor pro evropské záležitosti 

Besser Jiří Volební výbor 

chalánková Jitka Výbor pro sociální politiku 

roztočil aleš Výbor pro zdravotnictví 

šarapatka Bořivoj Výbor pro životní prostředí 

kostřica rom Zahraniční výbor 

předsedové podvýborů 

Jméno podvýbor 

husák Jan hospodářský výbor - Podvýbor pro elektronické 
komunikace a Ict průmysl

oliva Jiří 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 bezpečnost - Podvýbor pro integrova-
ný záchranný systém

pecková gabriela Výbor pro sociální politiku- Podvýbor pro sociál-
ně pojistné systémy

smutný Jan Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj 
- Podvýbor pro územní rozvoj a financování 
veřejné správy

Bezecný Zdeněk Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělo-
výchovu - podvýbor pro heraldiku a vexilologii 

kostřica rom Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělo-
výchovu - Podvýbor pro vědu a vysoké školy

šarapatka Bořivoj Výbor pro životní prostředí - Podvýbor pro 
ochranu přírody a krajiny

předseda neuve-
den 

Zemědělský výbor - Podvýbor pro lesní a vodní 
hospodářství a potravinářství

Po rozpuštění sněmovny následovaly nové sněmovní volby, které se kona-
ly ve dnech 25. a 26. října 2013. toP 09 získala v těchto volbách výsledek 
11,99% a získala 26 mandátů. Dne 31. října se konalo první zasedání po-
slaneckého klubu toP 09 a starostové, které si zvolilo následující vedení:

předseda klubu
Petr gazdík

místopředsedové klubu
Jitka chalánková,Václav horáček, František laudát, Zdeněk Bezecný

ostatní členové klubu
adamová markéta,Farský Jan, heger leoš, Kalousek miroslav, Korte 
Daniel, Kostřica rom, Koubek Jiří, Kovářová Věra, Kučera michal, 
langšádlová helena, laudát František, lobkowicz Jaroslav, nováková 
nina, Pavera herbert, Pecková gabriela, Polčák stanislav, Putnová 
anna, schwarzenberg Karel, skalický Jiří, tureček Karel, Vácha Franti-
šek, ženíšek marek

situace po pŘedčasných volBách

3. celostátní sněm toP 09

ZPRÁVa O ČINNOsTI POsLaNECKÉhO KLUbU TOP 09 a sTaROsTOVÉ

pŘehled funkcí členů poslaneckého klubu top 09 a starostové v orgánech sněmovny v vi. volebním období



senátní KlUB toP 09 a starostoVé a naVaZUJící KlUB starostoVé a ostraVaK

Jaromír ŠtětIna, místoPřeDseDa KlUBů toP 09 a starostoVé a starostoVé a ostraVaK

celostátní sněm toP 09 schValUJe ZPráVU o ČInnostI senátního KlUBU toP 09 a starostoVé a  

naVaZUJícího KlUBU starostoVé a ostraVaK 

pŘedkládá

vypracoval

návrh usnesení

ZPRÁVa O ČINNOsTI sENÁTNÍCh 
KLUbŮ TOP 09 a sTaROsTOVÉ 
a NaVaZUJÍCÍhO KLUbU 
sTaROsTOVÉ a OsTRaVaK

vážené delegátky, vážení delegáti,

období od posledního celostátního sněmu toP 09 v roce 2011 je 
v senátu rozděleno mezi osmé a deváté funkční období. Předělem 
byly senátní volby, které se konaly na podzim roku 2012. V osmém 
funkčním období, tj. do 13. 10. 2012 existoval v senátu klub toP 09 
a starostové, který čítal 5 členů. Funkci předsedkyně klubu vykonávala 
senátorka soňa Paukrtová. V tomto období byla většina křesel v senátu 
obsazena senátory ČssD, kteří jasně deklarovali své politické postoje 
ke všem reformním zákonům. Klub toP 09 podporoval a obhajoval 
reformní zákony při jejich projednávání v senátu, ale bohužel byl často 
v této pozici osamocen. Jednou výjimkou byly pozměňovací návrhy 
k loterijnímu zákonu, které vznikaly ve spolupráci se všemi senátními 
kluby i s navrhovatelem komplexního pozměňovacího návrhu poslan-
cem Janem Farským. 

V roce 2012 skončil senátní mandát třem členům klubu toP 09 
a starostové. senátor adolf Jílek v senátních volbách v roce 2012 
už nekandidoval, dvě zbývající senátorky bohužel neobhájily svůj 
mandát. Jana Juřenčáková, která kandidovala za hnutí starostové 
a nezávislí a Zlínské hnutí nezávislých, získala 12,18 % hlasů, a bohu-
žel nepostoupila do 2. kola senátních voleb, v 1. kole skončila celkově 
na 4. místě. soňa Paukrtová se ziskem 11,73 % skončila v 1. kole 
senátních voleb taktéž na 4. místě. 

Pro existenci senátního klubu je zapotřebí minimálně 5 členů. Ke 
dvěma stávajícím senátorům, Jaromíru Štětinovi a Janu horníkovi, 
přibyl nově zvolený senátor luděk Jeništa, který kandidoval za hnutí 
starostů a nezávislých a toP 09 ve volebním obvodu 41 – Benešov, 
a senátor Jiří Šesták, který byl zvolen ve volebním obvodu České 
Budějovice za hnutí starostů a nezávislých a hnutí občané pro Bu-
dějovicko. Pátým členem budoucího klubu se stal leopold sulovský, 
který kandidoval za hnutí ostravak ve volebním obvodu ostrava. 
nový klub, který přijal název starostové a ostravak, je založen na 
nadstranickém principu, sdružuje senátory sdílející podobné politic-
ké názory a představy o demokratické společnosti a právním státu. 
Všichni členové nového klubu zároveň přijali 

memorandum klubu:
1. Výkon veřejných funkcí chápeme jako službu občanům při uplatňo-

vání demokratických pravidel vládnutí a veřejné správy.
2. rozvíjení právního a fungujícího státu, který zaručuje spravedlnost, 

vymahatelnost a uplatnitelnost práva a opírá se o rozvinutou místní 
a regionální samosprávu, zohledňujíc tak princip decentralizace 
a subsidiarity. 

3. Prohlubování otevřené demokracie a podporování rozvoje občanské 
společnosti s důrazem na svobodu a odpovědnost jednotlivce, soli-
daritu společenství občanů a zasahování veřejné moci pouze v těch 
případech, kdy jde o účelný a nezbytný výkon svěřené moci.

120-3-131207
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8. funkční oBdoBí (2010 – 2012)

9. funkční oBdoBí (2012 – 2014)

rozložení sil v senátu pčr
klub ČssD 41 senátorů
klub oDs 25 senátorů
klub KDU-Čsl 6 senátorů
klub toP 09 a starostové – 5 členů
nezařazení 4 senátoři

senátní klub top 09 a starostové
předsedkyně klubu: soňa Paukrtová
místopředsedové klubu: adolf Jílek, Jaromír Štětina
členové klubu: Jan horník, Jana Juřenčáková

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 energe-
tiku, ověřovatel senátu

Jaromír štětina
člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a stálé delegace 
Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění oBse, 
ověřovatel senátu

Jan horník
místopředseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní 
prostředí, člen Volební komise a stálé komise senátu pro rozvoj venko-
va, člen Podvýboru pro sport

Jana Juřenčáková
předsedkyně stálé komise senátu pro ochranu soukromí, místopřed-
sedkyně stálé komise senátu pro rozvoj venkova a členka Výboru pro 
záležitosti evropské unie

4. Přispívání k atmosféře vzájemné důvěry, lidské i politické slušnosti 
a tolerance ve společnosti.

5. Prosazování čistoty a kvality legislativního procesu a jeho větší 
srozumitelnosti.

6. Potlačování korupčního prostředí a prorůstání klientelismu do politic-
kých struktur.

7. Prosazování principů individuální odpovědnosti občanů a jejich 
rovných šancí, etického chování v tržním systému s nezbytným soci-
álním akcentem a nedotknutelnosti soukromého vlastnictví. 

8. Přispívání proevropského směřování České republiky (při zachování 
suverenity státu) a zajištění důstojného a respektovaného místa naší 
země ve světě.

9. Vnímání a rozvíjení kulturního a duchovního bohatství naší společnosti 

Změna názvu klubu byla přijata konsensem a umožnila záchranu klubu. 
Bez tohoto kompromisu by klub zanikl. Pro řešení této situace je třeba, 
aby toP 09 zvýšila pozornost k dalším volbám do senátu. Poslední 
dvoje senátní volby v roce 2010 a 2012 byly neúspěchem pro toP 09. 
například v roce 2010 zvítězili z 26 kandidátů pouze dva kandidáti (Jan 
horník, Jaromír Štětina). Doporučujeme neobsazovat všechny volební 
obvody, ale naopak soustředit sílu na podporu několika vybraných 
kvalitních kandidátů.

senátor Jaromír štětina
místopředseda klubů toP 09 a starostové a starostové a ostravak

rozložení sil v senátu pčr
klub ČssD 44 senátorů
klub oDs 15 senátorů
Klub pro obnovu demokracie - KDU-Čsl a nezávislí – 8 senátorů
klub sPoZ+KsČm+severočech – 6 členů
klub starostové a ostravak – 5 členů
nezařazení 2 senátorky

senátní klub starostové a ostravak
předseda klubu: Jan horník
místopředseda klubu: Jaromír Štětina
členové klubu: luděk Jeništa, leopold sulovský, Jiří Šesták

Jan horník
předseda klubu starostové a ostravak
člen organizačního výboru, člen Výboru pro územní rozvoj, veřejnou 
správu a životní prostředí, člen Podvýboru pro sport, Výboru pro vzdě-
lání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, místopředseda stálé komise 

senátu pro rozvoj venkova
zvolen za toP 09 + stan (navržen stan) v roce 2010

Jaromír štětina
člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, člen mandátové-
ho a imunitního výboru, člen stálé delegace Parlamentu České republiky 
do Parlamentního shromáždění organizace pro bezpečnost a spolupráci 
v evropě zvolen za toP 09 + stan (navržen toP 09) v roce 2010

•	v rámci oBse se od roku 2011 zúčastnil pozorovací mise v Černé 
hoře, gruzii, moldávii 

•	dále Výročního Parlamentního shromáždění v monaku (2012), albánii 
(2012) a v Istanbulu (2013)

•	systematicky se zabývá problematikou ruské federace  
a kavkazských zemí

•	28. února 2012 v senátu uspořádal konferenci „gulag a jeho dědic-
tví“, v rámci níž byl promítnut film the soviet story – příběh rudého zla

•	10. května 2012 společně s Velvyslanectvím Usa v Praze uspořádal 

3. celostátní sněm toP 09
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v senátu konferenci „rozmanitostí proti předsudkům“ o problémech 
cizinců v České republice

•	8. června 2012 vystoupil s tématem občanská práva a Bělorusko na 
evropské konferenci lidská práva, ekonomika a vzdělanost, kterou 
pořádala platforma toPaZ

•	jako člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost inicioval 
výzvu k propuštění politických vězňů na Ukrajině, jmenovitě Julie 
tymošenkové, jak na půdě senátu, tak na půdě oBse

•	23. listopadu 2012 se zhostil role předsedy poroty studentské olym-
piády lidských práv

•	po krajských volbách v roce 2012 se aktivně zapojil do platformy 
Komunisté nepatří ke kormidlu

•	v roce 2013 podal návrh na státní vyznamenání Pavla Wonky
•	byl spolupořadatelem návštěvy ruské disidentky natalie gorbaněvské 

v České republice
•	jako senátor za volební obvod 22 (Praha 10) se aktivně zapojil do 

předvolební kampaně do Poslanecké sněmovny. V Praze 10 volilo 
toP 09 11 749 občanů, což představuje 3. nejlepší výsledek v Praze 
co do počtu platných hlasů

Jiří šesták
člen Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, člen 
Podvýboru organizačního, Výboru pro státní vyznamenání
zvolen za stan a hnutí občané pro Budějovicko v roce 2012
 

•	vedení veřejného slyšení k petici „Pomozte svému divadlu“ V/13 /
senát/

•	organizace mezinárodní konference v senátu „Financování českých 
divadel“ za účasti předních zaměstnavatelských svazů v kultuře eU 
a cca 130 hostů VI/13 /senát/

•	v červenci 2013 zorganizoval v senátu semináře o národním divadle 
VII/13 /senát/

•	převzal záštitu nad mezinárodní konferencí „možnosti implementace 
Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů, která se 
konala 14. října 2013 (ministerstvo kultury)

•	připravuje zákon o veřejnoprávních institucích (VPI) (v jednání s mK, 
mF a legislativní radou vlády)

•	založil občanské sdružení „na podporu obchvatu lišova“ (předseda)
•	zrealizoval sérii přednášek „občanský kruh“ především pro studenty 

a veřejnost v Českých Budějovicích - 2x měsíčně (cca 200 studentů)

luděk Jeništa
člen Výboru pro záležitosti evropské unie, člen Volební komise, ověřo-
vatel senátu zvolen za toP 09 + stan (navržen stan) v roce 2012

leopold sulovský
člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
zvolen za hnutí ostravak v roce 2012 

volební obvod Jméno volební strana 1. kolo 2. kolo

 2 - sokolov Zahradníček Petr mgr. toP + stan  9,37% - 4. místo 0

 5 - chomutov mašek Josef mUDr. toP + stan  6,18% - 7. místo 0

 8 - rokycany lobkowicz Jaroslav Ing. toP + stan 13,03% - 4. místo 0

11 - domažlice Janek michal mUDr. toP + stan 14,56% - 5. místo 0

14 - české Budějovice šesták Jiří stanhopB 22,91% - 2. místo 54,99 % - 1.místo

17 - praha 12 Vondráček Jaroslav Dr. iur. et JUDr. Ph.D. toP + stan 12,14% - 5. místo 0

20 - praha 4 Kunert ladislav toP + stan  8, 54% - 5. místo 0

23 - praha 8 Buchert Viliam mgr. toP + stan 11,21% - 4. místo 0

26 - praha 2 Zavřel Zdeněk prof. Ing. arch. toP + stan 14,69% - 3. místo 0

29 - litoměřice Berkovec stanislav mgr. toP + stan 10,36% - 4. místo 0

32 - teplice 0 0

35 - Jablonec n.nisou Paukrtová soňa mgr. stslKtoP 11,73% - 4. místo 0

38 - mladá Boleslav stanner Karel toP + stan  6,07% - 6. místo 0

41 - Benešov Jeništa luděk mgr. top + stan 16,19% - 2. místo 55,05% - 1. místo

44 - chrudim Juračka Zdeněk Ing. toP + stan 1,53% - 10. místo 0

47 - náchod moldan Bedřich prof. rnDr. csc. toP + stan  6,03% - 9. místo 0

50 - svitavy Štěpánová hana mgr. toP + stan  8,4% - 5. místo 0

53 - třebíč Bařinka Vlastimil Ing. stan 13,44% - 5. místo 0

56 - Břeclav mikulecký luděk Ing. ll.m. toP + stan  7,31% - 7. místo 0

59 - Brno rais Karel prof. Ing. csc.,mBa toP + stan  7,96% - 5. místo 0

62 - prostějov nevrla aleš mUDr. toP + stan 12,94% - 3. místo 0

65 - šumperk němečková Jana Ing. toP + stan  6,17% - 6. místo 0

68 - opava Papuga tomáš mUDr. toP + stan 11,28% - 5. místo 0

71 - ostrava sulovský leopold ing. ostravak 31,75% - 1. místo 58,52% - 1. místo

74 - karviná 0 0

77 - vsetín 0 0

80 - Zlín Juřenčáková Jana Ing. stan+Zhn 12,18% - 4. místo

38-39



lUcIe KraUsoVá, PřeDseDKYně smírČího VýBorU toP 09

lUcIe KraUsoVá, PřeDseDKYně smírČího VýBorU toP 09

celostátní sněm schValUJe ZPráVU o ČInnostI smírČího VýBorU toP 09

pŘedkládá

vypracovala

návrh usnesení 121-3-131207

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, při své činnosti se řídí i ostatními vnitrostra-
nickými normami. 
V souladu se statutem sV toP 09 podává každoročně předseda sV 
toP 09 zprávu o činnosti výkonnému výboru strany, kterému je sou-
časně oprávněn předkládat ke schválení potřebné návrhy; předseda sV 
toP 09 má též právo účastnit se zasedání výkonného výboru strany. 
Předseda sV toP 09 vždy podává zprávu o činnosti celostátnímu 
sněmu strany.

Po celou dobu funkčního období, založeného posledním celostátním 
sněmem toP 09, pracoval smírčí výbor toP 09 (dále jen „sV toP 09“) 
ve složení lucie Krausová – předsedkyně, radek mach a Pavel Janda – 
členové, všichni s ukončeným právnickým vzděláním. 

sV toP 09 se podle svého statutu schází nejméně dvakrát ročně, 
vzhledem k nápadu případů se však za své dvouleté funkční období 
sešel celkem desetkrát, dvakrát přijal usnesení per rollam. sV toP 
09 projednal celkem cca 30 řádných podání a množství neformálně 
podaných dotazů. naprostá většina všech podání pocházela z Krajské 
organizace toP 09 Praha.

Jeden podnět byl předán k vyřízení Výkonnému výboru toP 09, proto-
že jeho řešení nebylo v kompetenci sV toP 09 (protest proti rozhodnutí 
Výkonného výboru toP 09). Jedno rozhodnutí sV toP 09 se týkalo 
udělení souhlasu se zrušením regionální organizace toP 09 (Praha 6). 
Dále sV toP 09 obdržel dva návrhy na zahájení smírčího řízení uvnitř 
stranické organizace, z nichž jedno bylo zastaveno vzhledem ke zrušení 

dané organizace a druhé nebylo dosud ukončeno. obsahem pěti 
podání byla žádost o výklad stanov toP 09. otázky týkající se výkladu 
a aplikace vnitrostranických norem byly také nejčastějším předmětem 
neoficiálních podání, vesměs šlo o upřesnění procesních postupů 
v rámci jednání stranických orgánů a dopadů jejich závěrů. Převažující 
počet formálně vedených řízení byl ve věci odvolání proti vyloučení ze 
strany toP 09, z nichž šest bylo sV toP 09 shledáno důvodnými a vy-
loučení tak nebylo potvrzeno. Důvodem pro neplatnost rozhodnutí o vy-
loučení byly zpravidla závažné procesní vady předmětného rozhodnutí, 
spočívající v nedostatečném či zcela absentujícím odůvodnění udělení 
nejvyššího stranického trestu a tedy rozporu s čl. 6 odst. 3 stanov toP 
09 nebo v nerespektování čl. 4 písm. f) stanov toP 09 (právo člena 
účastnit se zasedání stranických orgánů, jestliže se rozhoduje o jeho 
činnosti nebo chování). 

lucie Krausová a Pavel Janda byli rovněž členy komise pro změnu 
stanov toP 09, jejíž výsledky jsou předkládány celostátnímu sněmu 
strany ke schválení. sV toP 09 též udělil souhlas s nutnou změnou 
stanov toP 09 účinnou od 21. 8. 2013 a v neposlední řadě se podílel 
na přípravě návrhů změn vnitrostranických norem.

administrativní chod sV toP 09 zajišťuje celostátní kancelář toP 09 
(dále jen „cK toP 09“). Dokumentace sV toP 09, včetně usnesení, 
jsou k dispozici v cK toP 09. Výsledky a závěry řízení v rámci sV 
toP 09 jsou uložené na interní síti toP 09 a na vnitřním informačním 
systému toP 09 tak, aby usnesení byla zpřístupněna krajským organi-
zacím toP 09 za účelem zajištění jednotného výkladu vnitrostranických 
norem, a tím i shodného postupu stranických orgánů. Všechny normy 
strany jsou přitom ke stažení na mY.toP 09 pro každého člena strany.

3. celostátní sněm toP 09

ZPRÁVa O ČINNOsTI sMÍRČÍhO VÝbORU TOP 09



JIří ostříž, PřeDseDa celostátní reVIZní KomIse toP 09

JIří ostříž, PřeDseDa celostátní reVIZní KomIse toP 09

celostátní sněm schValUJe ZPráVU o ČInnostI celostátní reVIZní KomIse toP 09

pŘedkládá

vypracoval

návrh usnesení 122-3-131207

ZPRÁVa O ČINNOsTI 
CELOsTÁTNÍ REVIZNI 
KOMIsE TOP 09

preambule
Politická strana toP o9 předložila v souladu se zákonem  
č. 424/1991 sb., ve znění pozdějších předpisů, výroční finanční 
zprávy za rok 2011, 2012. Přílohou zpráv byla účetní závěrka, podle 
zákona č. 563/1991 sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Zjištění
skladba výročních finančních zpráv je definována zákonem č.424/1991 
sb., ve znění pozdějších předpisů. celostátní revizní komise po řádné 
kontrole neshledala v předkládaných výročních finančních zprávách za 
rok 2011, 2012 žádné obsahové ani formální chyby.

crK provedla kontrolu účetní závěrky, ověřené nezávislým auditorem, 
osvědčení Ka Čr 1309. nezávislý auditor ve svém výroku konstatuje, 
že účetní závěrky ukazují finanční situaci politické strany toP 09 k 31. 
12. 2012. stejně tak stav nákladů, výnosů a výsledků jejího hospoda-
ření za období v r. 2012. Vše je v souladu s českými účetními předpisy. 
celostátní revizní komise vychází ve svém závěru z výroku auditora.

Závěr
na základě kontroly obsahové a formální stránky výročních finančních 
zpráv politické strany toP 09 a v souladu s výrokem auditora neshle-
dala crK žádné zásadní nedostatky.

3. celostátní sněm toP 09

ZPRÁVa O ČINNOsTI CELOsTÁTNÍ REVIZNI KOMIsE TOP 09



důvodová Zpráva

článek 1: Základní ustanovení

VýKonný VýBor toP 09

stálá KomIse Pro ZměnU stanoV

celostátní sněm toP 09 schValUJe ZměnU stanoV toP 09 PřIJatých VýKonným VýBorem 13. 8. 2013 

a ZaregIstroVaných mInIsterstVem VnItra 21. 8. 2013.

pŘedkládá

vypracovala

návrh usnesení

123-3-131207a

ZMĚNa sTaNOV I.

verze schválená vv top 09 13. 08. 2013, 
Zaregistrovaná mv čr 21. 08. 2013

stálá komise pro změnu stanov se poprvé v tomto roce sešla 15. ledna 
2013. Jednala celkem třikrát. Komise se skládala ze zástupců všech 
krajských organizací, smírčího výboru a zástupců cK. složení komise: 
Korte Daniel, smějová Petra, Bouzek tomáš, Vozobule michal, Dynda 
Pavel, Janda Pavel, Červená Kateřina, marková Petra, müller ondřej, 
Jirman miloš, Šustr ladislav ml., Kolář Petr, schnirch Jiří, sedlařík 
emil, severa Pavel, Poláček Jaroslav, chlubna Jan, Kutý Jan, Kudláček 
luděk, Krausová lucie.

stálá komise pro změnu stanov projednala všechny návrhy, které jí 
byly doručeny, a ke všem návrhům vypracovala stanoviska, která jsou 
formou zápisu zveřejněna na intranetu toP 09 (mY.toP09.cz). Všechny 
navrhované změny jsou v materiálu okomentovány.

Komise se také ve dvou věcech obrátila na všechny krajské organizace, 
jednalo se o problematiku složení krajských výborů (členy jsou všichni 
krajští zastupitelé z titulu funkce) a dále složení delegátů sněmů (šlo 
o účast členů výborů z titulu své funkce na sněmu). V obou bodech 

vyhověla většinovému názoru krajských organizací, byť ani v jedné 
z otázek výrazně nepřevažoval jeden názor nad druhým. 

Změna stanov je výsledkem pětiměsíční práce a komise, kterou si 
osvojil výkonný výbor dne 

13. 6.2013 usnesením 00-2-130613/03. Vzhledem ke změně termínu 
voleb byly tři z navržených úprav stanov s předchozím souhlasem smír-
čího výboru schváleny výkonným výborem usnesením 

00-2-130813/13 ze dne 13. 8.2013 a předloženy ministerstvu vnitra, 
které změny zaregistrovalo dne 21. 8.2013. V tomto materiálu jsou tedy 
vyznačeny změny již přijaté a platné, u kterých je však třeba doda-
tečný souhlas sněmu top 09.

příloha: přehled vypořádání všech navržených změn stanov s ko-
mentářem.

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

3. celostátní sněm toP 09

ZMĚNa sTaNOV I.



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 pře-
hlednými 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 život-
ního 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 jed-
notný a silný hlas v globálním světě. Pečuje o zachování euroatlantic-
kých zahraničněpolitických vazeb.

článek 3: vZnik, evidence, poZastavení a Zánik členství

článek 4: práva člena

1. 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.

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 organi-
zaci 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 roz-
hodne výbor organizace, do níž člen přestupuje. V případě neschvá-
lení 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 organi-
zace nebo po vzniku první místní organizace v regionální organizaci 
dosud bez místních organizací, jíž je členem, se považuje za zvláštní 
formu přestupu. Při neschválení tohoto přestupu je možné odvolání ke 
krajskému výboru, které staví běh lhůty podle odstavce 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 sou-

hlasu 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 orga-

nizace bez místních organizací do tří měsíců po zániku či zrušení 
místní organizace, jíž byl původně členem, nebo do tří měsíců 
od vzniku první místní organizace v regionální organizaci dosud 
bez místních organizací, jíž je členem.

8. Členství ve straně se pozastaví na základě písemné žádosti člena 
z důvodu neslučitelnosti stranické příslušnosti a jím vykonáva-
né funkce nebo zaměstnání, které tento člen přijal nebo hodlá 
přijmout, nebo z důvodu zahájení trestního stíhání jeho osoby. Za-
hájení trestního stíhání může být důvodem k pozastavení členství 
krajským či výkonným výborem při přiměřeném použití čl. 6 odst. 
2 a 3.1

9. o zániku členství ve straně podle odstavce 7 písm. c) až h) musí 
být dotyčný člen písemně vyrozuměn.

10. Podrobnosti upraví směrnice o členství ve straně.

Člen strany má právo:
1. účastnit se jednání sněmu místní organizace, jíž je členem,
2. volit a být volen do funkcí ve straně,
3. navrhovat kandidáty pro volby dle příslušné vnitrostranické normy,
4. být informován o činnosti strany a o usneseních stranických orgánů 

týkajících se jeho osoby a činnosti,
5. předkládat všem stranickým orgánům náměty, stížnosti a připomín-

ky,
6. účastnit se zasedání stranických orgánů, jestliže se rozhoduje o jeho 

činnosti nebo chování.

1 Ustanovení nově řeší i případy, kdy je vyžadována absence členství v politické straně již při ucházení se o zaměstnání a případy trestního stíhání, kde pozastavení 
členství může vyslovit i stranický orgán. (Přijato VV 13.8.2013.)
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článek 7: organiZační struktura strany

článek 8: Jednání orgánů

1. celostátní úroveň:
a) celostátní sněm,
b) výkonný výbor,
c) předsednictvo strany,
d) smírčí výbor,
e) celostátní revizní komise.

2. Krajská úroveň:
a) krajský sněm,
b) krajský výbor,

c) krajské předsednictvo,
d) krajská revizní komise.

3. regionální úroveň:
a) regionální sněm,
b) regionální výbor,
c) regionální revizní komise.

4. místní úroveň:
a) místní sněm,
b) místní výbor.

1. sněmy svolávají výbory příslušných úrovní.
2. Pokud není sněm svolán ve stanoveném termínu příslušným výbo-

rem, 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.

6. orgány strany navrhují kandidáty do voleb dle příslušné vnitrostranic-
ké normy.

7. Volby členů orgánů strany a rozhodování o kandidátkách pro veřejné 
volby probíhají prostřednictvím tajného hlasování. o hlasování akla-
mací lze rozhodnout dvoutřetinovou většinou přítomných členů nebo 
delegátů příslušného orgánu.

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

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

3. celostátní sněm toP 09

ZMĚNa sTaNOV I.

článek 5: povinnosti člena

Člen strany je povinen:
1. prosazovat cíle strany a podílet se na plnění programu strany,
2. řídit se stanovami a vnitrostranickými normami, jimiž jsou řády, 

směrnice, statuty a metodické pokyny, které jsou členům k dispozici 
v krajských kancelářích,

3. plnit usnesení a rozhodnutí stranických orgánů,
4. platit stanovené členské příspěvky podle příspěvkového řádu.

článek 6: stranické tresty

1. stranickými tresty jsou pozastavení stranické funkce, zbavení stra-
nické funkce a vyloučení ze strany.

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

3. rozhodnutí o stranickém trestu s odůvodněním musí být vydáno 
písemně a členu doručeno. Proti rozhodnutí se lze do 15 dnů od do-
ručení 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.
5. Vyloučení je překážkou opětovného vzniku členství po dobu tří let 

od konečného rozhodnutí příslušného orgánu, nerozhodne-li jinak 
předsednictvo strany.



článek 10: výkonný výBor

článek 9: celostátní sněm

1. Členy výkonného výboru jsou předsednictvo strany, patnáct členů 
volených na celostátním sněmu, a dále členové vlády, poslanci a se-
nátoři 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 koali-
cích,

c) schvaluje řády, směrnice a statuty,
d) stanoví výši řádných a zvláštních členských příspěvků,
e) jestliže se v průběhu funkčního období uvolní funkce místo-

předsedy, volí a odvolává ze svého středu nástupce do konce 
funkčního období,

f) na návrh předsedy nebo prvního místopředsedy jmenuje a od-
volává generálního sekretáře.

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.

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 smírčí-

ho výboru.
4. celostátní sněm schvaluje program strany, stanovy strany a jejich změny.

článek 11: pŘedsednictvo strany

článek 12: pŘedseda strany, první místopŘedseda, generální sekretáŘ a aparát strany

1. Předsednictvo strany je statutárním orgánem strany. K jednání jmé-
nem strany v otázkách finančních a k jednání navenek vůči orgánům 
veřejné moci jsou oprávněny jen osoby uvedené v čl. 8 odst. 8nebo 
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 ev-
ropském 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 sta-

tuty,
c) schvaluje metodické pokyny,
d) pozastavuje činnost místního či regionálního výboru; kompeten-

ce příslušného výboru, který má pozastavenou činnost, přejímá 
nejbližší vyšší stranický 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. První místopředseda strany zastupuje předsedu strany. V případě, 
že není obsazena funkce generálního sekretáře, vykonává jeho pra-
vomoci. 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. na postavení předsedů krajských, regionálních a místních organizací 
se ustanovení odstavce 1 použije přiměřeně.

4. generální sekretář nesmí vykonávat žádnou další volenou nebo jme-

novanou 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, výkon-
ného 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.
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článek 14: regionální organiZace a orgány

článek 15: místní organiZace a orgány

1. regionální organizace působí zpravidla v hranicích okresu. o ustano-
vení a vymezení hranic působnosti regionální organizace rozhoduje 
výkonný výbor.

2. regionální organizace plní zároveň funkce místní organizace v regio-
nech, ve kterých nepůsobí žádná místní organizace.

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 reprezen-
tující minimálně 1/3 členské základny příslušné regionální organiza-
ce. regionálního sněmu se účastní s právem hlasovacím členové 
regionálního výboru a delegáti, kteří jsou voleni v místních organiza-
cích. Každá místní organizace musí mít zastoupení alespoň jedním 
delegátem. V případě regionální organizace bez místních organizací 
se použije čl. 15 odst. 3 věta třetí a čl. 15 odst. 4 obdobně.

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 rozhoduje 
o kandidátních listinách do městských zastupitelstev územně členě-
ných statutárních měst.

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 ko-
naného 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 15 a více členů a není-li při stanoveném 
začátku jednání přítomna většina členů, je po půl hodině místní sněm 
usnášeníschopný při přítomnosti alespoň 1/3 členů místní organizace.

5. místní sněm zejména:
a) volí a odvolává předsedu a místopředsedu a až 5 členů místního 

výboru; v místních organizacích, kde nejsou podmínky pro vytvoře-
ní místního výboru, volí a odvolává pouze předsedu a místopředse-
du, 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 ze-

jména navrhuje kandidáty pro volby dle příslušné vnitrostranické normy, 
rozhoduje o kandidátních listinách do místního zastupitelstva.

3. celostátní sněm toP 09

ZMĚNa sTaNOV I.

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. Krajský výbor je tvořen předsednictvem krajské organizace, členy vo-

lenými 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,
c) 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,

d) 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 17: funkční oBdoBí a kooptace

1. Funkční období všech stranických orgánů a volených funkcionářů je 
dvouleté a končí novou volbou. Pokud člen přestoupí z jedné orga-
nizace 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.

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.

2. Předsedové, členové a náhradníci revizních komisí nesmějí vyko-
návat 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,
d) 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 19: Zásady hospodaŘení

článek 18: vZtahy meZi orgány

článek 20: nutné Změny stanov

článek 21: Zrušení strany

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

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. 
Pokud se stane orgán neusnášeníschopným, přechází na nadřízený 
orgán jeho kompetence automaticky. nadřízený orgán je v takovém 
případě povinen neodkladně vyhlásit nominace a svolat sněm organi-
zace, jejíhož orgánu kompetence převzal.2

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

1. strana se může zrušit vlastním rozhodnutím, a to dobrovolným roz-
puštěním, 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.
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2 Dosud musel nadřízený orgán v případě zániku orgánu podřízeného o převzetí pravomocí žádat svůj nadřízený orgán, což často neučinil a příslušná organizace byla 
bez vedení. Kromě toho nebyla přímo dána povinnost svolat sněm a situaci řešit. Jedním z důsledků je, že existují mo, které i již déle než 3/4 roku nemají výbor a nevy-
konávají žádnou činnost. (Přijato VV 13.8.2013.)



článek 22: pŘechodná a Závěrečná ustanovení

1. Všichni členové strany v regionálních organizacích, ve kterých je 
ustavena alespoň jedna místní organizace, nezařazení ke dni účin-
nosti 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 neschvá-
lení 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. 2zánik místní působnosti regionální orga-
nizace. Dále se postupuje dle ustanovení odstavce 1.

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 dvou-
měsíční 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.3

1. Funkční období stranických orgánů a volených funkcionářů zvo-
lených na celostátním sněmu 2011 v hradci Králové končí novou 
volbou, nejpozději však 2 měsíce po konání nejbližších voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu Čr. Ustanovení čl. 17 odst. 1 věta 
první se v tomto případě nepoužije.4

3 návrh vypustit, ustanovení jsou dílem konzumovány, dílem zahrnuty výše. Pokud by zůstaly zachovány, muselo by být doplněno, ke které verzi stanov se vztahují. 
I tak by zbytečně prodlužovali text a bylo by to na úkor přehlednosti a srozumitelnosti. Ke konkrétním diskutovaným bodům: 

- odst. 1 je řešen v platném znění čl. 3, odst. 5, 6 a 7 písm. h, situace kterou řešil čl. 1 jednorázově, již nemůže nastat.

- odst. 3 kde je jednoroční přesah lhůty mezi sněmy (a platnými stanovami), lze řešit odkazem na stanovy uplatněné ke stanovenému datu, hlavně však nic nesignalizu-
je, že by takový problém mohl nastat a i kdyby, tak na znovupřijetí není právní nárok a je na orgánech toP 09, zda vyloučeného člena za těchto okolností přijmou - tedy 
jde o zcela hypotetický případ. (Přijato VV 13.8.2013.)

4 Změna stanov přijatá VV 13.8.2013, v návaznosti na posun termínu sněmu, aby nedošlo ke ztrátě mandátu výkonného výboru uplynutím dvouleté lhůty. 
(Přijato VV 13.8.2013.)

3. celostátní sněm toP 09

ZMĚNa sTaNOV I.



důvodová Zpráva

článek 1: Základní ustanovení

VýKonný VýBor toP 09

stálá KomIse Pro ZměnU stanoV

celostátní sněm toP 09 schValUJe náVrh noVých Změn stanoV toP 09 ProJeDnaných a PřIJatých 

stáloU KomIsí Pro ZměnU stanoV

pŘedkládá

vypracovala

návrh usnesení

123-3-131207B 

ZMĚNa sTaNOV II.

stálá komise pro změnu stanov se poprvé v tomto roce sešla 15. ledna 
2013. Jednala celkem třikrát. Komise se skládala ze zástupců všech 
krajských organizací, smírčího výboru a zástupců cK. složení komise: 
Korte Daniel, smějová Petra, Bouzek tomáš, Vozobule michal, Dynda 
Pavel, Janda Pavel, Červená Kateřina, marková Petra, müller ondřej, 
Jirman miloš, Šustr ladislav ml., Kolář Petr, schnirch Jiří, sedlařík 
emil, severa Pavel, Poláček Jaroslav, chlubna Jan, Kutý Jan, Kudláček 
luděk, Krausová lucie.
stálá komise pro změnu stanov projednala všechny návrhy, které jí 
byly doručeny, a ke všem návrhům vypracovala stanoviska, která jsou 
formou zápisu zveřejněna na intranetu toP 09 (mY.toP09.cz). Všechny 
navrhované změny jsou v materiálu okomentovány.
Komise se také ve dvou věcech obrátila na všechny krajské organizace, 
jednalo se o problematiku složení krajských výborů (členy jsou všichni 
krajští zastupitelé z titulu funkce) a dále složení delegátů sněmů (šlo 

o účast členů výborů z titulu své funkce na sněmu). V obou bodech 
vyhověla většinovému názoru krajských organizací, byť ani v jedné 
z otázek výrazně nepřevažoval jeden názor nad druhým. 
Předkládaná změna stanov je výsledkem pětiměsíční práce a komise, 
kterou si osvojil výkonný výbor dne 13. 6. 2013 usnesením 00-2-
130613/03 a který jej tímto předkládá ke schválení na celostátním 
sněmu v Praze. 
Vzhledem ke změně termínu voleb byly tři navržené úpravy stanov 
schváleny výkonným výborem usnesením 00-2-130813/13 ze dne 
13.8.2013 a předloženy ministerstvu vnitra, které změny zaregistrovalo 
dne 21.8.2013. V tomto materiálu jsou vyznačeny nově navržené změ-
ny, dosud nepřijaté.

příloha: přehled vypořádání všech navržených změn stanov 
s komentářem

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

3. celostátní sněm toP 09

ZMĚNa sTaNOV II.



článek 3: vZnik, evidence, poZastavení a Zánik členství

článek 4: práva člena

1. 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.

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 organi-
zaci 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 roz-
hodne výbor organizace, do níž člen přestupuje. V případě neschvá-
lení 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 nebo po vzniku první místní organizace v regionální 
organizaci dosud bez místních organizací, jíž je členem, se považuje 
za zvláštní formu přestupu. Při neschválení tohoto přestupu je možné 
odvolání ke krajskému výboru, které staví běh lhůty podle odstavce 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 sou-

hlasu 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 orga-

nizace bez místních organizací do tří měsíců po zániku či zrušení 
místní organizace, jíž byl původně členem, nebo do tří měsíců 
od vzniku první místní organizace v regionální organizaci dosud 
bez místních organizací, jíž je členem.

8. Členství ve straně se pozastaví na základě písemné žádosti člena 
z důvodu neslučitelnosti stranické příslušnosti a funkce nebo za-
městnání, které tento člen přijal nebo hodlá přijmout, nebo z důvodu 
zahájení trestního stíhání jeho osoby. Zahájení trestního stíhání může 
být důvodem k pozastavení členství krajským či výkonným výborem 
při přiměřeném použití čl. 6 odst. 2 a 3.

9. o zániku členství ve straně podle odstavce 7 písm. c) až h) musí být 
dotyčný člen písemně vyrozuměn.

10.Podrobnosti upraví směrnice o členství ve straně.

Člen strany má právo:
1. účastnit se jednání sněmu místní organizace, jíž je členem,
2. volit a být volen delegátem sněmu a 1do funkcí ve straně,
3. navrhovat kandidáty pro volby dle příslušné vnitrostranické normy,
4. být informován o činnosti strany a o usneseních stranických orgánů 

týkajících se jeho osoby a činnosti,

5. předkládat všem stranickým orgánům náměty, stížnosti 
 a připomínky,
6. účastnit se zasedání stranických orgánů, jestliže se rozhoduje o jeho 

činnosti nebo chování.

1 Je třeba odlišit klasické funkce s dvouletým mandátem s nově formulovanou funkcí delegáta sněmu, která je konzumována jeho konáním.
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ZMĚNa sTaNOV II.

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 pře-
hlednými 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 život-
ního 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 jed-
notný a silný hlas v globálním světě. Pečuje o zachování euroatlantic-
kých zahraničněpolitických vazeb.



článek 5: povinnosti člena

Člen strany je povinen:
1. prosazovat cíle strany a podílet se na plnění programu strany,
2. řídit se stanovami a vnitrostranickými normami, jimiž jsou řády, 

směrnice, statuty a metodické pokyny, které jsou členům k dispozici 
v krajských kancelářích,

3. plnit usnesení a rozhodnutí stranických orgánů,
4. platit stanovené členské příspěvky podle příspěvkového řádu.

článek 6: stranické tresty

1. stranickými tresty jsou pozastavení stranické funkce2 zbavení stra-
nické funkce a vyloučení ze strany.

2. o stranickém trestu rozhoduje krajský nebo výkonný výbor. K roz-
hodnutí o stranickém trestu pro člena orgánu vykonávajícího stra-
nickou funkci3 na krajské či celostátní úrovni je příslušným výhradně 
výkonný výbor.

3. rozhodnutí o stranickém trestu s odůvodněním musí být vydáno 
písemně a členu doručeno. Proti rozhodnutí se lze do 15 dnů od do-
ručení 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 od-

souzen,
e) zneužití stranické nebo veřejné funkce,
f) jednání, které poškozuje stranu,
g) uvedení nepravdivých údajů nebo zamlčení povinných údajů v při-

hlášce do strany.
5. Vyloučení je překážkou opětovného vzniku členství po dobu tří let 

od konečného rozhodnutí příslušného orgánu, nerozhodne-li jinak 
předsednictvo strany.
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2 nikdy nebylo pozastavení funkce použito, vznikaly by problémy s kvórem orgánu, atp.
3 Úprava odlišuje funkci delegáta sněmu, u kterého není úroveň sněmu určující pro příslušnost disciplinárního orgánu.

článek 7: organiZační struktura strany

článek 8: Jednání orgánů

1. celostátní úroveň:
a) celostátní sněm,
b) výkonný výbor,
c) předsednictvo strany,
d) smírčí výbor,
e) celostátní revizní komise.

2. Krajská úroveň:
a) krajský sněm,
b) krajský výbor,

c) krajské předsednictvo,
d) krajská revizní komise.

3. regionální úroveň:
a) regionální sněm,
b) regionální výbor,
c) regionální revizní komise.

4. místní úroveň:
a) místní sněm,
b) místní výbor.

1. sněmy svolávají výbory příslušných úrovní.
2. Pokud není sněm svolán ve stanoveném termínu příslušným výbo-

rem, 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.

6. orgány strany navrhují kandidáty do voleb dle příslušné vnitrostranic-
ké normy.

7. Volby členů orgánů strany a rozhodování o kandidátkách pro veřejné 
volby probíhají prostřednictvím tajného hlasování. o hlasování akla-
mací lze rozhodnout dvoutřetinovou většinou přítomných členů nebo 
delegátů příslušného orgánu.

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

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



článek 11: pŘedsednictvo strany

článek 12: pŘedseda strany, první místopŘedseda, generální sekretáŘ a aparát strany

1. Předsednictvo strany je statutárním orgánem strany. K jednání jménem 
strany v otázkách finančních a k jednání navenek vůči orgánům veřej-
né moci jsou oprávněny jen osoby uvedené v čl. 8 odst. 8nebo 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 ev-
ropském 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; kompeten-

ce příslušného výboru, který má pozastavenou činnost, přejímá 
nejbližší vyšší stranický 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. První místopředseda strany zastupuje předsedu strany. V případě, 
že není obsazena funkce generálního sekretáře, vykonává jeho pra-
vomoci. 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. na postavení předsedů krajských, regionálních a místních organizací 
se ustanovení odstavce 1 použije přiměřeně.

4. generální sekretář nesmí vykonávat žádnou další volenou nebo jme-

novanou 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, výkon-
ného 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.

4 Výklad sV, kdy VV dle stanov rozhoduje o vzniku a tedy analogicky i o rušení ro, navrhujeme výslovně zakotvit, včetně doplnění tak, aby ustanovení nahradilo 
původní znění článku 14, odst. 1.

3. celostátní sněm toP 09

ZMĚNa sTaNOV II.

článek 10: výkonný výBor

článek 9: celostátní sněm

1. Členy výkonného výboru jsou předsednictvo strany, patnáct členů 
volených na celostátním sněmu, a dále členové vlády, poslanci a se-
nátoři 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, evrop-
ského parlamentu a kandidátech do senátu, určuje volební zmoc-

něnce 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.,
f)g) rozhoduje o ustavení a zrušení regionální organizace a její 

územní působnosti.4

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.

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.

4. celostátní sněm schvaluje program strany, stanovy strany 
 a jejich změny.



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.  
Klíč delegátů platný do doby stanovení jiného určí výkonný výbor.5

3. Krajský sněm volí a odvolává předsedu a až tři místopředsedy kraj-
ské organizace, až pět dalších členů krajského předsednictva a další 
členy krajského výboru tak, aby každá regionální organizace měla 
v krajském výboru alespoň jednoho zástupce; dále volí předsedu, 
dva členy a nejméně dva náhradníky krajské revizní komise.

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,6

c) delegáty a jejich náhradníky na celostátní sněm.

4. Krajský sněm volí delegáty a jejich náhradníky na nejblíže následující 
celostátní sněm.7

4.5. Krajský výbor je tvořen předsednictvem krajské organizace, členy vo-
lenými krajským sněmem a členy klubu krajských zastupitelů krajskými 
zastupiteli8, pokud jsou členy strany.

5.6. 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,
c) dává souhlas k ustavení nové místní organizace a s předchozím 

souhlasem smírčího výboru a9 vyjádřením regionálního výboru 
rozhoduje o zrušení místních organizací v případě jejich jednání 
v rozporu se zájmy strany nebo pro dlouhodobou nečinnost,10

d) rozhoduje ve sporech na území kraje; proti jeho rozhodnutím se 
lze odvolat ke smírčímu výboru.

6.7. 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.
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5 Určení klíče výkonným výborem do značné míry řeší problém, kdy na krajském sněmu má převahu v počtu delegátů stávající krajský výbor.
6 technická změna, aby bylo zřejmé, že se mezi zástupce regionů v KV počítají i členové předsednictva.
7 Upřesnění - konzumace funkce delegáta sněmem.
8 Umožňuje členství v KV i jednotlivě zvoleným zastupitelům, i když není vytvořen klub zastupitelů, ponecháno ustanovení „pokud jsou členy strany“ pro jednoznačnost.
9 sV je odvolacím orgánem, neměl by se tedy podílet na rozhodování v prvním stupni.
10 Dosud byla dlouhodobá nečinnost vykládána sV jako jednání v rozporu se zájmy strany. Jeví se vhodné zakotvit přímo do stanov. Podrobnosti upraví Jř a výkladová praxe sV.
11 odstavec vypustit, je nahrazen ustanovením článku 10, odst. 2, písm. g).
12 Určení klíče krajským výborem do značné míry řeší problém, kdy na regionálním sněmu má převahu v počtu delegátů stávající regionální výbor.
13 technická změna, předchozí formulace navozovala, že členů musí být přesně 15.
14 Upřesnění konzumace funkce delegáta sněmem.
15 Přehlednější členění (technická změna) a řeší situaci kdy území regionu je totožné s územím statutárního města, ale přesto se dále ro dělí na mo (Brno). Ustanovení 
je obecné, aby bylo aplikovatelné i na případné změny v územním uspořádání Čr.

článek 14: regionální organiZace a orgány

1. regionální organizace působí zpravidla v hranicích okresu. o ustano-
vení a vymezení hranic působnosti regionální organizace rozhoduje 
výkonný výbor 11

2.1. regionální organizace plní zároveň funkce místní organizace v regio-
nech, ve kterých nepůsobí žádná místní organizace.

3.2. regionální sněm je vrcholným orgánem strany v regionu. regionál-
ní sněm se koná nejméně jednou za dva roky. regionální sněm musí 
být svolán do 60 dnů, požádají-li o to místní organizace reprezen-
tující minimálně 1/3 členské základny příslušné regionální organiza-
ce. regionálního sněmu se účastní s právem hlasovacím členové 
regionálního výboru a delegáti, kteří jsou voleni v místních organiza-
cích. Každá místní organizace musí mít zastoupení alespoň jedním 
delegátem. Klíč delegátů platný do doby stanovení jiného určí krajský 
výbor.12 V případě regionální organizace bez místních organizací se 
použije čl. 15 odst. 3 věta třetí a čl. 15 odst. 4 obdobně.

3. regionální sněm volí a odvolává předsedu, až dva místopředsedy a další 
členy regionálního výboru až do celkového maximálního13 počtu 15, volí 

a odvolává předsedu, dva členy a alespoň dva náhradníky regionální re-
vizní komise, volí a odvolává delegáty a jejich náhradníky na krajský sněm

4. regionální sněm volí delegáty a jejich náhradníky na nejblíže násle-
dující krajský sněm.14

5. regionální výbor je výkonný orgán strany v regionu. regionální výbor 
zejména:

a) navrhuje kandidáty do voleb dle příslušné vnitrostranické normy, 
b) rozhoduje o kandidátních listinách pro volby do místních zastu-

pitelstev obcí, kde nepůsobí místní organizace; a o kandidátních 
listinách do městských zastupitelstev územně členěných statu-
tárních měst,

a)c) rozhoduje regionální výbor společně s místními výbory územně 
příslušných místních organizací na společném jednání rozhoduje 
o kandidátních listinách do městských zastupitelstev územně 
členěných statutárních měst tam, kde území regionální organiza-
ce není totožné s územím statutárního města.15



článek 17: funkce, funkční oBdoBí funkcionáŘů a kooptace

1. stranickými funkcionáři jsou: předseda a místopředseda organizace, 
člen předsednictva, člen výboru, předseda a člen revizní komise na 
příslušných úrovních stranických orgánů a předseda a člen smírčího 
výboru.19

1.2. Funkční období všech stranických orgánů a volených funkcionářů 
je dvouleté a končí novou volbou. Pokud poklesne počet sněmem 
volených, včetně orgánem kooptovaných členů výboru či předsed-
nictva pod polovinu počtu stanoveného sněmem je orgán neusná-
šeníschopný. stranická funkce zaniká při pozastavení členství nebo, 
pokud je neslučitelná s nově přijatou stranickou či veřejnou funkcí.20 

Pokud člen přestoupí z jedné organizace do jiné, všechny jeho stra-
nické funkce v původní organizaci zanikají.

2. 3. 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. Kooptovat lze 
nejvýše jednu pětinu sněmem zvolených členů výboru či předsednic-
tva. Podrobnosti a případy uvolnění funkcí předsedy a místopředse-
dy řeší jednací řád.21
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16 technická změna, navazující na zřetelnější oddělení funkce delegáta sněmu v násl. článku.
17 schváleno upřesnění konzumace funkce delegáta sněmem.
18 sV by měl být odvolacím orgánem nejen proti vyloučení, ale proti kterémukoli stranickému trestu a navíc v souvislosti s pravomocí orgánů toP 09 pozastavit členství 
z důvodu trestního stíhání, i proti pozastavení členství z tohoto důvodu.
19 návrh znění pozitivního výčtu stranických funkcí, tak aby bylo zřejmé, že delegát sněmu není klasickou stranickou funkcí. Přijatelnější alternativu slova „funkcionář“ se 
komisi nepodařilo nalézt.
20 Ustanovení poskytuje oporu pro současný výklad sV, pro zánik mandátu orgánu rozhodovat pokud poklesne výrazně jeho počet. rozhodující je přitom kvórum 
počítané pouze z volených, nikoli tedy krajských zastupitelů v KV, poslanců a senátorů ve VV, atp. Ustanovení upřesňuje zánik funkce i při pozastavení členství, či pro 
neslučitelnost.
21 Upřesnění že kooptovat lze pouze za zvolené funkce a to pouze jako členy (výboru, předsednictva). V novele Jř pak bude následně upraveno, že uvolněné místo 
předsedy či místopředsedy bude doplněno volbou „ze svého středu“. současné znění stanov vedlo k nelogickému výkladu, že předsedu (mpř) lze též jedině kooptovat.

článek 16: reviZní komise a smírčí výBor

článek 15: místní organiZace a orgány

1. strana zřizuje celostátní revizní komisi, krajské a regionální revizní 
komise, které kontrolují finanční, hospodářskou a správní činnost 
strany.

2. Předsedové, členové a náhradníci revizních komisí nesmějí vyko-
návat 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 rozhodnutí o stra-
nickém trestu a o pozastavení členství,18

b) je odvolacím orgánem strany a jeho rozhodnutí je konečné,
c) podává závazný výklad stanov,
d) 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.

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 ko-
naného 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 15 a více členů a není-li při stanoveném 

začátku jednání přítomna většina členů, je po půl hodině místní sněm 
usnášeníschopný při přítomnosti alespoň 1/3 členů místní organizace.

5. místní sněm zejména:16 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 před-
sedu a místopředsedu, kteří plní úlohu místního výboru,. 

b) 6. místní sněm volí a odvolává delegáty a jejich náhradníky na nejblí-
že následující17 regionální sněm.

6. 7. 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 19: Zásady hospodaŘení

článek 18: vZtahy meZi orgány

článek 20: nutné Změny stanov

článek 21: Zrušení strany

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

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. 
Pokud se stane orgán neusnášeníschopným dle čl. 17 odst. 2, 22pře-
chází na nadřízený orgán jeho kompetence automaticky. nadřízený 
orgán je v takovém případě povinen neodkladně vyhlásit nominace 
a svolat sněm organizace, jejíhož orgánu kompetence převzal.

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

1. strana se může zrušit vlastním rozhodnutím, a to dobrovolným roz-
puštěním, 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.

22 nad rámec změny znění schváleného VV 13. 8. 2013, je vložen odkaz „dle čl. 17 odst. 2,“ neboť tento odstavec je příslušně novelizován až v tomto návrhu změn 
stanov předkládaných ke schválení celostátního sněmu.
23 technické ustanovení pro nový režim funkce delegáta konzumované příslušným sněmem.

54-55

článek 22: pŘechodná a Závěrečná ustanovení

1. Funkční období stranických orgánů a volených funkcionářů zvo-
lených na celostátním sněmu 2011 v hradci Králové končí novou 
volbou, nejpozději však 2 měsíce po konání nejbližších voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu Čr. Ustanovení čl. 17 odst. 1 věta 
první se v tomto případě nepoužije.

2. Všechny funkce volených delegátů a jejich náhradníků zvolené před 
nabytím účinnosti této novely stanov zanikají.23



náš pohled na evropskou integraci a naši roli v eu

VýKonný VýBor toP 09

mareK ženíŠeK, místoPřeDseDa toP 09 Pro ZahranIČní VZtahY

celostátní sněm toP 09 schValUJe VoleBní Program Pro VolBY Do eVroPsKého ParlamentU

pŘedkládá

vypracoval

návrh usnesení 124-3-131207 

VOLEbNÍ PROGRaM 
PRO VOLbY DO EVROPsKÉhO 
PaRLaMENTU

Česká republika se vstupem do evropské unie stala součástí společen-
ství, které přináší nezpochybnitelné civilizační a ekonomické ukotve-
ní. s odstupem 10 let od vstupu Čr do eU je zřejmé, že se jednalo 
o správné rozhodnutí, které náš společenský i hospodářský vývoj 
posunulo správným směrem.

Jsme přesvědčeni, že násilí, hrozby a války z evropy nezmizely samy 
od sebe, ale že se jich evropa zbavila odhodlaností a obětavou prací 
těch, kteří stáli u zrodu myšlenky evropského sjednocení, dokázali ji na-
plnit konkrétním obsahem a získat pro ni politickou podporu i podporu 
veřejnosti.

chceme být aktivními účastníky dění v eU i diskuse o její současnosti 
a budoucnosti. silná podpora myšlenky evropské integrace nezname-
ná, že se na eU díváme růžovými brýlemi. není nám vlastní nekritické 
přejímání všeho, co z orgánů eU vychází, ale ani apriorní nedůvěra 
a podezřívavost. eU pro nás zkrátka není černobílým světem, ale 
pestrobarevnou mozaikou. Vyhýbáme se ideologické předpojatosti 
a stavíme na poctivém vyhodnocování přínosů a nákladů jednotlivých 
integračních kroků. nejsme nositeli optiky my-oni, ale naši roli a posta-
vení v eU vnímáme optikou členů posádky lodi, kterým pochopitelně 
záleží na tom, aby hladce doplula do cíle.

chceme evropu států i občanů. tedy takovou, v níž se členské státy 
nevzdávají své suverenity, ale část svých pravomocí vykonávají společ-
ně na úrovni eU. Zároveň takovou, která je v bezprostředním kontaktu 
s občany. tento bezprostřední kontakt zajišťuje přímo volený evropský 
parlament nepodléhající pokynům a příkazům států, ale naslouchající 
potřebám občanů eU bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti. Učiní-

me maximum pro to, abychom zvýšili povědomí o jeho činnosti a jeho 
přínosech pro české občany a tak napomohli jeho vyšší důvěryhodnosti 
v jejich očích.

Jsme přesvědčeni, že čím blíže bude eU svým občanům, tím lépe. 
Proto považujeme za správné, aby občané již v době konání eurovoleb 
znali jména kandidátů na předsedu evropské komise a mohli se i na zá-
kladě této informace rozhodovat, komu vhodí svůj hlas. Dopředu známý 
kandidát na předsedu eK by pak v případě zvolení a uvedení do úřadu 
získal silnější mandát než je ten současný, plně odvozený od dohody 
stran v eP a dohody mezi eP a národními vládami. takto zvolený před-
seda evropské komise by také byl pod větším drobnohledem a tedy 
i kontrolou občanů, což by vedlo k posílení demokratického charakteru 
integračního procesu. Ve stejném duchu budeme prosazovat úpravu 
institutu evropské občanské iniciativy tak, aby na jejím základě byla 
evropská komise povinna předložit legislativní návrh, a ne aby takový 
krok byl předmětem její volné úvahy, jako je tomu nyní.

nesouhlasíme s tím, aby eU pomáhala udržovat přebujelé a finančně 
neudržitelné sociální systémy členských států a vytvářet atmosféru, že 
dluhy se nemusí splácet. místo toho zdůrazňujeme potřebu rozpočtové 
odpovědnosti a šetrného nakládání s prostředky daňových poplatníků. 
Prosazujeme úsporný evropský rozpočet, zaměřený na investice přiná-
šející nezpochybnitelnou přidanou hodnotu. Výdaje by měly být oriento-
vány na podporu hospodářského růstu a vznik nových pracovních míst. 
toho lze dosáhnout pouze společnou akcí. hlavním a rozhodujícím 
zdrojem příjmů rozpočtu eU by měly zůstat příspěvky členských států. 
Jednotná evropská daň má smysl a opodstatnění jedině v případě, že 
je doprovázena existující společnou evropskou politikou v dané oblasti. 
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rovné podmínky na trhu eu. vnitŘní trh BeZ pŘekážek

Jsme zastánci myšlenky daňové konkurence. U přímých daní by nemě-
lo docházet k sjednocování, ale jejich architektura by měla zůstat plně 
v pravomoci členských států.

ačkoli nejsme zatím členy eurozóny, nejsme lhostejní k problémům, 
s nimiž se eurozóna potýká. chceme se podílet na jednání vedoucím 
k jejich řešení. Proto budeme prosazovat přistoupení Čr k Paktu euro 
plus zajišťujícímu možnost účasti Čr na summitech eurozóny. nezpo-
chybňujeme náš závazek přistoupit k euru, podmiňovat přistoupení 
k euru referendem považujeme za jednu z forem zpochybnění tohoto 
závazku. nezříkáme se odpovědnosti za politická rozhodnutí související 
s naším členstvím v eU, přenášení této odpovědnosti na někoho jiného 
proto považujeme za laciný alibismus a projev slabosti. se vstupem do 
eurozóny však nespěcháme a chceme jej načasovat na okamžik, kdy 
na něj budeme po všech stránkách připraveni, kdy bude tento vstup 
pro nás výhodný a kdy bude situace v eurozóně stabilizovaná natolik, 
že se ustálí a důkladně prověří pravidla jejího fungování. 

chceme evropu hodnot i evropu volného trhu. Bezbariérový vnitřní trh 
je prvotním cílem, který je třeba stále posilovat a upevňovat, mnohdy 
ve střetu s ochranářskými tendencemi a snahami. Jednotným trhem se 
však pro nás obsah a smysl evropské integrace nevyčerpává. Druhým, 
neméně důležitým pilířem stavby evropského domu musí být hodno-
ty vyvěrající ze společné historické zkušenosti, přesahující jednotlivé 
generace a ukotvené v evropském vědomí. Právě ty by měly být 
základním zdrojem evropského občanství a práv s ním spojených, ze-
jména práva volného pohybu. Za klíčové hodnoty považujeme zejména 
svobodu, ochranu lidských práv, úctu k životu od jeho počátku do jeho 
přirozeného konce, solidaritu s potřebnými, osobní odpovědnost. V pří-
padech, kdy se pojetí těchto hodnot neprotíná, měla by se eU zdržet 
právně závazných zásahů. Členské státy by měly mít rozhodující slovo 

v otázkách vzdělání, kultury a organizace partnerských a rodinných 
vztahů. Přinejmenším právo veta by mělo být zachováno v oblastech 
se silným dopadem na národní rozpočet jako je ochrana zdraví, sociální 
politika, daně a azylová a imigrační politika.

hodnoty, na kterých je eU založena, by neměly působit jen uvnitř eU, 
ale měly by rezonovat i navenek. Proto by eU při uzavírání mezinárod-
ních smluv se třetími státy měla důsledně požadovat doložky ochrany 
lidských práv včetně práva náboženské svobody.

Považujeme za důležité zlepšit obraz naší země v eU a pověst nevyzpy-
tatelného a náladového potížisty vyměnit za pověst důvěryhodného 
a seriózního partnera. aby byl tento záměr úspěšný, musí jej sdílet a ak-
tivně mu napomáhat všichni aktéři, kteří spoluvytvářejí naši zahraniční 
politiku, tedy vláda, parlament i prezident republiky.

Budeme věnovat pozornost nejenom tomu, co prosazovat, ale také 
tomu, jak to prosazovat. Uděláme všechno pro to, aby Čr byla silným 
hráčem na půdě eU, hráčem schopným vytvářet funkční spojenectví 
k prosazování svých zájmů. na druhou stranu se nebudeme rozpakovat 
použít právo veta v případech ohrožujících naše národní zájmy, pokud 
se nám nepodaří vyjednat řešení s těmito zájmy slučitelné. Za účelem 
účinného prosazování našich zájmů považujeme za důležitou spolupráci 
všech českých zástupců v institucích eU. Konkrétně se jedná o europo-
slance, členy vlády zasedající v radě eU, české diplomaty a experty pů-
sobící v pracovních skupinách rady eU i o Čechy působící jako kariérní 
úředníci v institucích eU. Zavedeme mechanismus konzultací umožňující 
sjednocení pozic tak, abychom na všech úrovních a fórech zněli jedním 
a silným hlasem. Budeme iniciovat vytvoření koordinačního mechanismu, 
který bude identifikovat témata společného zájmu důležitá pro Čr a do-
poručí českým zástupcům v institucích eU jednotný postup.

evropané si už několik staletí uvědomují, že motorem hospodářského 
růstu a zvyšování životní úrovně je dělba práce a specializace. a to 
nejen v podniku či státu, ale také mezi národy. Čím větší a různorodější 
je trh, tím lépe se dělba práce a specializace uplatňuje. naopak ochra-
nářství vlastního malého trhu vede v konečném důsledku k hospo-
dářskému úpadku a růstu nezaměstnanosti. typickým příkladem jsou 
důsledky hospodářské krize z 30. let minulého století.

s tímto vědomím začal být vytvářen hospodářský prostor eU. ačkoli 
v uplynulých desetiletích došlo ke značnému pokroku, skutečný 
jednotný trh má stále ještě mnoho nedostatků. Bohužel mnoho států 
stále využívá různých výjimek k ochraně svého trhu, což působí 
negativně na hospodářský růst celé evropské unie. naším cílem je 
proto odstraňování přetrvávajících překážek volného pohybu zboží, 
osob, služeb a kapitálu a důsledné uplatňování pravidel konkurence 
na jednotném trhu eU.

Zasadíme se proto o maximální využití existujících nástrojů (např. sys-
tém solVIt), ale i 

o intenzivní jednání s ostatním členskými státy tak, aby české eko-
nomické subjekty nebyly znevýhodňovány ochranářskými opatřeními 
jiných členských zemí. Budeme se zasazovat o efektivní účast českých 

podniků ve výběrových řízeních v členských státech evropské unie. Bu-
deme podporovat jednání o zónách volného obchodu mezi eU a třetími 
státy nebo uskupeními států. 

Velké rezervy spatřujeme ve využívání svobody volného pohybu osob. 
Dosavadní úroveň pracovní i studentské mobility v eU považujeme za 
nedostatečnou a za brzdu ekonomického rozvoje. V celé eU se nachází 
milióny volných pracovních míst, která nejsou uspokojena domácí po-
ptávkou, a navzdory nominálně vysoké nezaměstnanosti tak zůstávají 
neobsazena. Budeme v této souvislosti čelit kampaním útočícími na 
„chudinskou turistiku“ nebo „sociální dumping“, které jsou v rozporu 
jednak s hodnotami a cíli integrace, jednak s reálnými daty 

a čísly. nedovolíme, aby se svoboda pohybu stala rukojmím nacio-
nalistů a populistů, kteří se chtějí znovu opevňovat a stavět již jednou 
zbořené bariéry v evropském prostoru.

tak jako jsme rozhodnými zastánci volného pohybu uvnitř eU, jsme 
i důslednými obhájci pevných vnějších hranic. eU musí mít schop-
nost chránit se před nelegálním přistěhovalectvím a nekontrolovanou 
(živelnou) ekonomickou migrací. Případné přijetí jednotného azylového 
systému nesmí narušit svrchované právo členského státu rozhodovat 
o tom, koho vpustí na své území. 
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odstraňování administrativních pŘekážek

ovlivňování legislativy eu v český prospěch

volný pohyB roZsudků a vymahatelnost práva

podpora exportu

nejefektivnější politikou podpory podnikání je odstraňování zbytečných 
administrativních překážek, které zvyšují náklady podnikatelů i členských 
států. chceme prosazovat, aby se snížil objem požadovaných informací 
pro členské státy i eU. musí platit pravidlo, že úřady a členské státy si 
informace vyměňují mezi sebou a nepřenášejí tuto zátěž na podnikatele. 

Proto podpoříme rozvoj celounijních informačních systémů tak, aby 
stejně jako v případě České republiky (jednotný obchodní rejstřík, jed-
notný živnostenský rejstřík) umožňovaly rozvíjet podnikatelskou činnost 
bez zbytečných administrativních bariér na celém území evropského 
hospodářského prostoru.

Významná část české legislativy je v současné době určována evrop-
skými směrnicemi a nařízeními, lze v této souvislosti hovořit až o 80 %.

Často se setkáváme s kritikou legislativy evropské unie až ve fázi, kdy 
je schválena a Česká republika ji musí zavést do svého právního řádu 
a nelze s tím už nic dělat. Proto je potřeba s připomínkami přicházet již 

v momentu, kdy o nich začínají diskutovat jednotlivé orgány evropské 
komise a probíhá o nich veřejná konzultace, v jejímž rámci se může 
vyjádřit každý, kdo o to stojí. naším cílem je širší zapojení různých sfér 
občanské společnosti do těchto diskusí a konzultací, aby byly předem 
a důsledně podchyceny všechny předvídatelné dopady plánované 
legislativy.

aby mohl řádně a efektivně fungovat jednotný vnitřní trh, je třeba 
zabezpečit nejen svobodný pohyb osob, zboží a služeb a kapitálu, 
ale i volný pohyb rozsudků, který je někdy označován jako tzv. pátá 
svoboda. naším cílem je dosažení rychlejší a účinnější vymahatelnosti 
rozsudků vydaných v některém z členských států v jiném státě eU 
a efektivní spolupráce soudů v rámci eU. Za tím účelem také podpo-
říme harmonizaci procesních předpisů jednotlivých členských států za 
účelem přiblížení k jednotnému standardu procesních norem v jed-
notlivých členských státech. V tomto směru musí eU vytvářet tlak na 

členské státy, Českou republiku nevyjímaje, směřující k rychlé a účinné 
vymahatelnosti práva ve všech členských státech eU a napříč členský-
mi státy eU. Česká republika má možnost využít zkušeností z těch zemí 
eU, kde je díky existenci demokratického právního státu bez přerušení 
totalitním režimem vymahatelnost práva na neskonale lepší úrovni. tato 
problematika bude nabývat na významu spolu s rostoucím počtem ob-
chodních a občanských (spotřebitelských) sporů a uplatňováním práva 
v rámci eU bez ohledu na hranice jednotlivých členských států.

V rámci fungujícího vnitřního trhu chceme zároveň vytvářet příznivé 
podmínky pro export našich výrobků a tím podporovat české podniky 
a zaměstnanost. cílem je také propojení podpory exportu s rozvojovou 
pomocí a hledáním perspektivních odbytišť pro naše exportéry a získá-
váním nových trhů. 

3. celostátní sněm toP 09

VOLEbNÍ PROGRaM PRO VOLbY DO EVROPsKÉhO PaRLaMENTU

Za vhodný způsob řešení problému přetíženosti některých členských 
států žadateli o azyl 

a nelegálními přistěhovalci považujeme solidaritu ve formě materiální 
a logistické pomoci za využití evropských fondů a dalších nástrojů. 
chceme-li účinně řešit problémy nelegálního přistěhovalectví, měli 
bychom se v eU zaměřit na země původu nelegálních přistěhovalců 

a maximálně se angažovat v oblasti prevence. Konkrétně to znamená 
přípravu a realizaci rozvojových projektů pomáhajících pozvednout 

životní úroveň a současně odrazujících od snahy nelegálně proniknout 
na území eU zdůrazněním nebezpečí a rizik s tím spojených a realitou 
života nelegálního přistěhovalce v eU, která se většinou míjí s tra-
dovanými představami. Velká část nelegálních přistěhovalců totiž 
podniká své nebezpečné dobrodružství nejenom hnána zoufalou 
ekonomickou situací, ale také naivními představami o snadném 
životě v eU. Proto jsme přesvědčeni, že projekty finanční pomoci by 
měly jít ruku v ruce s organizováním informačních kampaní v zemích 
původu nelegálních přistěhovalců vedoucích k minimalizaci imigrač-
ních toků do eU.



dotace

nenárokové dotace pro podniky a podnikatele považujeme za 
porušování volné hospodářské soutěže a diskriminaci neúspěšných 
žadatelů. Platí to zvláště tehdy, pokud nelze nalézt objektivní kritéria 
pro rozdělení prostředků. Dotace pro jednoho podnikatele znamená 
automatické znevýhodnění druhého podnikatele v oboru. Kromě toho 

se zvyšuje prostor pro korupci. Z tohoto důvodu budeme prosazovat 
omezování dotací, kde příjemcem je podnikatelský sektor, s výjimkou 
dotací na snižování dopadů na životní prostředí a zvyšování kvalifikace 
pracovníků. Dotace chceme směřovat tam, kde jde o nezpochybnitelný 
veřejný zájem. 

roZpočtová odpovědnost

roZpočet eu

daňová politika

měnová politika

toP 09 jednoznačně požaduje, aby se Česká republika připojila k tzv. 
fiskálnímu paktu. a to nejen ze symbolických důvodů přihlášení se 
k rozpočtové odpovědnosti a vyslání signálu zahraničním investo-
rům. řešit rozpočtovou odpovědnost na evropské úrovni, nejen na té 
národní, považujeme za nutné. V případě vítězství populistických stran 
je snadné změnit národní rozpočtová pravidla a přivést zemi neodpo-
vědnou politikou na hranici bankrotu. Z toho důvodu musí existovat 
mechanismus, jak nezodpovědnému hospodářskému chování zabránit 

na evropské úrovni. aby se jednalo o účinná pravidla, budeme prosazo-
vat odstrašující sankce pro státy, které pravidla nerespektují. 
stejně tak podporujeme posílení dohledu nad rozpočtovým procesem 
členských států a důsledné vyžadování transparentního účetnictví. 
Prohloubení integrace v oblasti rozpočtové politiky by se však nemělo 
dotknout svrchovaného práva jednotlivých členských států stanovovat 
strukturu veřejných výdajů.

rozpočet evropské unie by neměl přesáhnout 1 % hDP členských 
států. chceme prosazovat úspory na platech evropských úředníků 
i poslanců evropského parlamentu tak, jak jsme je prosadili v České 
republice v roce 2011. Úspory v těchto a dalších provozních výdajích 
by měly směřovat na potřebné investice.

toP 09 bude požadovat navyšování výdajů na kohezní politiku, tj. na 
velké investiční projekty v oblasti dopravní infrastruktury, energetiky či 
životního prostředí. stejně tak by se měl zvyšovat podíl prostředků na 
podporu vzdělání, vědy, výzkumu a vývoje. Podíl zemědělských pro-
vozních dotací na rozpočtu eU by měl klesat, naopak posílit by se měly 
investiční prostředky na podporu venkova. 

nadále budeme prosazovat efektivnější výměnu informací mezi členský-
mi státy i společný postup vůči tzv. daňovým rájům v rámci boje proti da-
ňovým únikům. V oblasti nepřímých daní považujeme míru harmonizace 
legislativy za dostačující s tím, že by členské státy měly mít větší volnost 

pro přijímání opatření proti daňovým únikům. V oblasti přímých daní pod-
porujeme standardizace účetních předpisů a postupů, které by přinesly 
snížení administrativních nákladů. Budeme však hájit právo členského 
státu stanovit si zcela nezávisle sazby i základy přímých daní.

měnová politika by neměla podléhat politickým tlakům, toP 09 se 
bude vždy zasazovat, ať už Čr bude či nebude členem eurozóny, o ne-
závislou měnovou politiku. nákupy dluhopisů členských států v krizi 
evropskou centrální bankou vnímáme jako mimořádný krok, od kterého 

je potřeba co nejrychleji ustoupit. V krátkém období může vést k urči-
tému zklidnění situace, dlouhodobě však nic neřeší a přináší problém 
morálního hazardu a inflačních tlaků. 

hospodářská politika
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podpora vZdělanostní společnosti

Zemědělství a venkov 

Prosazujeme, aby důraz kladený na podporu vzdělání, vědy a výzkumu 
byl nejenom slovní, ale odrážel se také v odpovídající míře finanční pod-
pory z rozpočtu eU při zachování stávajícího objemu příjmů a výdajů. 
chceme stavět na tom, co se již osvědčilo, jako jsou programy podpory 
mobility mladých studentů a pracujících. chceme motivovat podniky 
a firmy, aby investovali do vědy a výzkumu a zaměstnávaly mladé kva-
lifikované absolventy nebo jim alespoň nabízely odborné stáže, a tak si 
vychovávaly své budoucí zaměstnance.

strukturu vzdělání je třeba přizpůsobit potřebám ekonomiky a poptávce 
na trhu práce. alarmující nezaměstnanost mladých je do značné míry 
způsobena tím, že jejich vzdělání je těžko uplatnitelné v praxi. Proto je 
třeba vytvářet podmínky pro to, aby se mladí lidí při volbě svého další-
ho vzdělání brali v úvahu i uplatnitelnost na trhu práce. Předpokladem 
takového odpovědného rozhodování jsou kvalitní vědomostní základy 
jak v humanitních, tak i technických a přírodovědných předmětech. 

Podpora kvalitního všeobecného vzdělání v základním a středním škol-
ství je naši prioritou a budeme k tomu chtít využít i dostupné nástroje eU. 

s tím také úzce souvisí důraz na vědu a výzkum, zejména v jeho 
aplikované podobě. měřítkem vědeckého úspěchu by neměl být počet 
citací v odborných publikacích, ale využitelnost výsledků vědecké 
práce v praxi. Proto chceme podporovat maximální sepětí provázání 
vědy a výzkumu na univerzitách s podnikovou sférou, aby výzkum 
nebyl samoúčelný, ale mohl se opřít o účinnou zpětnou vazbu. Budeme 
podněcovat české univerzity a výzkumná pracoviště k větší aktivitě při 
předkládání projektů v rámci evropských dotačních programů, neboť 
bez toho, že se naučíme tyto evropské nástroje finanční podpory využí-
vat, začne nám ve vědě a výzkumu ujíždět vlak a to se záhy negativně 
odrazí i na naší ekonomické výkonnosti. 

naší prioritou v oblasti zemědělství a venkova je zajištění rovného 
postavení českých zemědělců v rámci společné zemědělské politiky. 
Budeme prosazovat maximální vyrovnání výše dotací mezi starými 
a novými členskými státy tak, aby české zemědělství bylo konkurence-
schopné a nebylo sráženo nerovnými podmínkami. Je v zájmu nejenom 

zemědělského sektoru, ale i společnosti jako celku, aby prostředky na 
společnou zemědělskou politiku byly vynakládány efektivně a spraved-
livě. Za klíčová témata považujeme podporu životaschopné produkce 
potravin, bezpečnost potravin, udržitelné hospodaření s přírodními 
zdroji a vyvážený územní rozvoj venkova.

3. celostátní sněm toP 09

VOLEbNÍ PROGRaM PRO VOLbY DO EVROPsKÉhO PaRLaMENTU

regulace finančního trhu

ačkoli příčiny nedávné hospodářské krize leží především v neodpověd-
ném chování států a růstu sociálních systémů na dluh, nelze přehlížet 
ani příspěvek finančního sektoru. Je proto důležité diskutovat o změ-
nách v regulaci finančních trhů, která se v určitých případech projevila 
jako neúčinná. 

toP 09 obecně podporuje opatření, která povedou k obnovení důvěry 
investorů, vkladatelů a obyvatelstva v bankovní systém v eurozóně 
a k jeho finanční stabilitě. Česká republika se nemůže této otázce 
vyhýbat už jen kvůli tomu, že na trhy eurozóny směřuje většina jejího 
vývozu. Zároveň se budeme zasazovat o to, aby se problémy řešily 
bez pominutí role individuální odpovědnosti. Vždy budeme požadovat 
analýzu dopadů jednotlivých kroků na nečlenské státy eurozóny.

stavíme se proti populistickým opatřením, které mají za úkol „trestat 
zlé bankéře“ či subjekty na finančním trhu, které se však v konečném 

důsledku obrátí proti spotřebitelům. Jedním z takových opatření patří 
tzv. transakční daň, která si klade za cíl omezit spekulativní transakce. 
Dopadne ale stejně na transakce nespekulativní povahy, navíc povede 
k úniku kapitálu mimo státy používající tuto daň. 

Podporujeme zlepšení koordinace a výměnu informací mezi dohledový-
mi orgány na národní a evropské úrovni. nesmí však dojít k přenášení 
kompetencí z národních orgánů na orgány evropské, aniž by přenos 
kompetencí nebyl doprovázen přenosem odpovědností za dopady 
rozhodnutí. týká se to především vznikající bankovní unie, kde se v Čr 
nachází v situaci tzv. hostitelské země s převahou zahraničního kapitálu 
v tuzemském bankovním sektoru. 
Jsme pro zvyšování transparentnosti finančního sektoru, klient by měl 
mít dostatek vhodných informací o produktech a jejich poskytovatelích. 
Podporujeme zvyšování finanční gramotnosti, aby tyto informace spo-
třebitel uměl posoudit a mohl se odpovědně rozhodnout.



Vyvážený územní rozvoj je nezbytným nástrojem k zajištění života-
schopnosti venkovských oblastí, především dostupnosti občanské vy-
bavenosti na venkově a zamezení odchodu mladé generace z venkova 
způsobené nedostatečnou dostupností veřejných služeb. 

Je třeba přispívat k vytváření pracovních příležitostí na venkově. silná 
politika rozvoje venkova by měla být zaměřena na modernizaci, posilo-
vání konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských 
subjektů, podporu investic s cílem dosahování vyšší přidané hodnoty 
zemědělských aktivit z produkce a zpracování napříč produkčním řetěz-
cem. Důležité je zejména podporovat perspektivní ekonomické aktivity 
nezemědělské i zemědělské povahy, navázat podporu na intervence 
ostatních eU fondů a zohlednit specifika venkovského prostoru.

Přejeme si, aby se venkovský prostor stal atraktivní alternativou života 
ve městech tím, že může nabídnout zdravé prostředí, rozvinutou do-
pravu, vyspělou internetovou komunikaci, dostupnost kulturního života. 
Pro stabilizaci a rozvoj venkovského osídlení je zapotřebí zajistit ven-
kovu prostor pro moderní životní styl, a to podporou sociálně ekono-
mického rozvoje, zaměstnanosti, dopravní infrastruktury, regionálního 
školství a kultury, turistiky a agroturistiky a rozvíjení rozmanitých forem 
společenského a spolkového života a občanské společnosti.

roZvoJ venkova

BeZpečnost potravin

ochrana tradičních potravináŘských výroBků a specialit

Zemědělská politika v souladu s životním prostŘedím

Předpokladem konkurenceschopnosti ve 21. století je širší a stále se 
prohlubující spolupráce zemědělců s potravináři, distributory a prodejci. 
Je nezbytné přenést důraz na výrobu potravin se speciálními vlastnost-
mi nebo s přidanou hodnotou (bioprodukty, regionální potraviny atd.). 

rozvoj regionálních potravin má nejen dopad ekonomický, ale má i do-
pad na rozvoj turistiky, je propagací regionů v rámci Čr i eU. chceme 
podpořit kvalitní regionální a místní tradiční výrobu důrazem na budo-
vání malých provozů a malých zpracovatelských podniků rodinného 
typu, zaměřených k výrobě potravin typických pro region; podpoříme 

akce, které slouží k výměně zkušeností mezi zpracovatelskými subjekty 
a k odbytu takto specifických výrobků.

Dalším nezbytným atributem konkurenceschopnosti je zajištění potra-
vinové bezpečnosti a ochrana spotřebitele před nekvalitní či nevhod-
ně označenou nabídkou. Podporujeme snahy eU dát spotřebiteli ve 
zřetelné podobě potřebné informace o výrobku a akce, které poskytnou 
ocenění kvalitních výrobků. Posílíme kontroly kvality výrobků ve velkých 
potravinových řetězcích.

silný a pevný vztah k národním i místním tradicím považujeme za ne-
zbytný předpoklad zdravého sebevědomí národa, od kterého se odvíjí 
i kvalita našeho členství v eU. Proto budeme podporovat oživování, 
upevňování a rozvoj těchto tradic všemi dostupnými prostředky včetně 
těch evropských. Budeme motivovat výrobce tradičních výrobků, aby 
usilovali o získání evropských známek kvality, které otevírají dveře na 

trh a posilují konkurenceschopnost. V neposlední řadě chceme chránit 
tradiční výrobní postupy proti napodobeninám, které mnohdy masově 
a agresivně zaplavují trh. smysl evropské zeměpisné ochrany rovněž 
spatřujeme v zachování a posílení vazby výrobku na místo, kde se 
tradičně vyrábí ve specifických a mnohdy unikátních podmínkách za 
použití místních surovin.

Za správnou cestu považujeme tzv. greening - „ozelenění“. Je nutné 
reagovat na stěžejní problémy v podmínkách Čr (povodně, ochrana 
půdního fondu, podíl plodin na orné půdě) a dbát na dodržování správ-
ných osevních postupů, na zavádění větší pestrosti pěstovaných plodin 
a na zabránění erozi půdy a zlepšování jejích odtokových vlastností. 
nebojíme se využít osvědčených zkušeností našich předků (např. stří-
dání zemědělských plodin, agrotechnické postupy). 

V této souvislosti se chceme zasadit také o přehodnocení úrovně vyu-
žívání zemědělské produkce pro technické účely (biopaliva, bioenergie). 
cílem je prioritně využívat suroviny jako potraviny a tím snížit tlak na 
růst cen potravin.

K tomu jsme připraveni používat opatření investičního i neinvestičního 
charakteru.

Jsme připraveni pomoci zemědělcům, kteří dosud nemají zkušenosti, 
jak dosáhnout na dotační tituly eU v této oblasti, vytvořit pro ně kvalitní 
a hustou informační síť. 

V rámci programů rozvoje venkova je třeba vyjednat dostatečný objem 
prostředků na politiku modernizace a rozvoje podnikání v zemědělství 
a potravinářství a projekty venkovských obcí. 
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Zahraniční a BeZpečnostní politika

roZšiŘování eu

pŘedvídatelné vZtahy s ruskem, podpora východního partnerství

Vítáme zavedení funkce Vysokého představitele eU pro společnou 
zahraniční a bezpečnostní politiku lisabonskou smlouvou. Jednotný 
hlas Unie v oblasti zahraniční politiky je klíčový pro účinné prosazo-
vání společných hospodářských i politických zájmů ve světě. Je však 

třeba lépe provázat jeho úkoly a působení s ostatními funkcionáři, kteří 
promlouvají do zahraniční politiky eU, tj. předsedou evropské komise 
a předsedou evropské rady. Větší přehlednost personální struktury 
zahraniční politiky eU by byla lékem na její roztříštěnost.

rozšiřování eU o další evropské země je jedním z dlouhodobých cílů 
evropské integrace. Panuje však všeobecná shoda na tom, že rozšiřo-
vání eU musí jít v ruku v ruce s potřebnými vnitřními změnami a reorga-
nizací samotné Unie. Vítáme a podporujeme snahu balkánských států 
o členství v eU. trváme však na tom, aby rozhodnutí o případném vstu-
pu do eU předcházelo vyřešení všech etnických problémů a problému 
organizovaného zločinu. 

Přejeme si rozvíjet vztahy s tureckem na bázi strategického partnerství, 
které považujeme za vhodný rámec spolupráce pro zajištění stability 
a prosperity regionu. rozvíjení vzájemných vztahů by mělo mít svou 
obchodní, politickou i bezpečnostní dimenzi, která v současné době 
nabývá stále více na důležitosti. Podporujeme aktivní politiku spoluprá-
ce eU se zakavkazským regionem, do kterého patří gruzie, arménie 
a ázerbájdžán. máme zájem na stabilitě v regionu a na kvalitních vzá-
jemných vztazích s těmito zeměmi. 

rusko vždy patřilo a patří k významným obchodním partnerům eU a je 
i důležitým partnerem v oblasti bezpečnostní a energetické stability 
v evropě. 

to však nic nemění na tom, že rozhodně nepřehlížíme případy porušo-
vání lidských práv a svobod v rusku. s velkým nepokojením sledujeme 
snahy ruské vlády potlačit svobodu tisku a projevu. rovněž vojenská 
intervence ruska v abcházii a v Jižní osetii je pro nás nepřijatelná. 
Kriticky se stavíme i k nevyřešenému konfliktu v Čečensku či podpo-
ře vlády alexandra lukašenka v Bělorusku. sledujeme politické dění 
i v jiných státech bývalého sovětského svazu. odmítáme snahy bělo-

ruského prezidenta alexandra lukašenka o absolutní vládu nad svou 
zemí a uplatňování policejního teroru v Bělorusku vedoucího k tvrdému 
potlačování lidských práv a svobod. Jsme přesvědčeni, že eU by měla 
proti praktikám lukašenkova režimu tvrdě zakročit.

Velmi nám leží na srdci také dění na Ukrajině. Považujeme za nepři-
jatelné věznění politických oponentů na základě vykonstruovaných 
obvinění. eU musí využít všech svých nástrojů k tomu, aby se místo 
práva silnějšího uplatňovalo právo ve smyslu ochrany lidských práv 
pro všechny včetně těch momentálně slabších politicky poražených. 
strategicky důležitá je pro nás podpora spolupráce se zeměmi 

3. celostátní sněm toP 09

VOLEbNÍ PROGRaM PRO VOLbY DO EVROPsKÉhO PaRLaMENTU

toP 09 chápe životního prostředí a jeho ochranu jako jedno ze základ-
ních témat celoevropské politiky. na úrovni evropského parlamentu se 
budeme zasazovat o hledání a prosazování racionálních, ale zároveň 
i tvrdých norem ve prospěch zlepšování životního prostředí na straně 
jedné, ale také s tím budeme pracovat na očištění legislativy od zbyteč-
ně byrokratizujících prvků a norem, které již neodpovídají současnému 
stavu poznání a výzkumu v této oblasti a někdy jsou i proti celkovému 
zlepšení ochrany životního prostředí.
hledání cest v ochraně životního prostředí musí v sobě obsahovat 
i rozvahu dopadů v oblasti ekonomické a sociální. nemůže být pochyb 
o tom, že jejím výsledkem musí být vždy dostatečně ambiciózní cíl, pro 
jehož splnění musí být vytvořeny podmínky. 

Jedním ze základních kamenů politiky toP 09 v ochraně prostředí na 
půdě eU bude snižování energetické a surovinové náročnosti prostřed-
nictvím inovativních technologií s využitím podpory v oblasti energe-
tických úspor, recyklace, aplikovaného i základního výzkumu. Budeme 
se zasazovat o hledání takových cest, které nebudou znamenat zátěž 

naší krajiny a její devastaci nadměrnou produkcí energetických plodin. 
Krajina v evropě nesmí být obětována za cenu úspory v čerpání neob-
novitelných zdrojů surovin. 

Dalším cílem je podpora nízkouhlíkové ekonomiky jako základu prospe-
rity našich budoucích generací ve zdravém životním prostředí. snižo-
vání emisní zátěže v ovzduší vnímáme jako další ze základních priorit, 
které je třeba řešit z úrovně eU. I v tomto případě je třeba jít cestou 
hledání podpory inteligentních technologií, rozvoje vědy. Čisté životní 
prostředí je zcela zásadní pro kvalitu života, environmentální legislativa 
by měla být uplatňována rovnoměrně na celém území eU a zároveň by 
neměla znevýhodňovat jedny proti druhým.

Pro oblast ochrany životního prostředí platí základní premisa konzer-
vativní politiky, kterou bude toP 09 na půdě eU prosazovat. životní 
prostředí není primárně zdrojem surovin pro náš blahobyt, ale životním 
prostorem, ve kterém chceme, aby žily další generace našich potomků, 
a to samozřejmě při zachování kvality života, které jsme dosáhli.

životní prostŘedí



na východ od nás v podobě tzv. Východního partnerství. Většina 
z těchto zemí je pod silným politickým i ekonomickým tlakem ruska, 
a tak jim musíme umět nabídnout a zaručit stabilní a výhodné formy 
spolupráce a perspektivu členství v eU. Budeme prosazovat, aby eU 
do Východního partnerství investovala potřebnou energii i ekonomic-
ký a politický kapitál a tím upevnila v našich východních partnerech 

důvěru ve smysluplnost a prospěšnost pevné a trvalé vazby na 
eU. Konkrétně by se mělo jednat o nabídku zón volného obchodu 
a nejrůznějších projektů zaměřených na rozvoj demokracie a tržního 
prostředí. nesmíme dopustit, aby politika Východního partnerství 
byla zastíněna jinými sousedskými politikami eU prosazovanými 
vlivnými skupinami států.

stŘedomoŘí a BlíZký východ

asie 

latinská amerika

afrika

vZtah s usa

toP 09 je velmi kritická k dění v sýrii. s nedůvěrou pak sleduje vývoj 
jaderného programu íránu. eU by měla trvat na zárukách, že jde čistě 
o mírové využití jaderné energie. 

V otázce Palestiny a Izraele toP 09 věří, že by vedle sebe měly exi-
stovat dva suverénní státy. toP 09 podporuje veškeré mírové snahy 
obou zemí k dosažení dohody a odsuzuje teroristické, ideologické, či 
vojenské intervence obou stran. 

Jakkoli Čína patří mezi nejdůležitější ekonomické a obchodní part-
nery eU na světě, není možné nečinně přihlížet k bezohlednému 
potlačování lidských práv a svobod. negativně vnímáme násilnou 
přítomnost Číny v tibetu. 

eU by rovněž měla mít strategii na řešení situace v severní Koreji, a to 
hlavně pokud se jedná o systematické zbídačování vlastních občanů 
a o neprůhledný jaderný a zbrojní program této země. 

Země latinské ameriky patří mezi důležité obchodní partnery eU. 
Jde o pulsující kontinent se sociálně-kulturní rozmanitostí. Důležitost 
posilování vzájemných vztahů by neměla zastřít, že v některých státech 
jako je Venezuela, Bolívie a ekvádor dochází k porušování hospodářské 
soutěže a vlastnických práv. 

Zdůrazňujeme význam snahy vlád střední a Jižní ameriky bojovat proti 
mocným drogovým kartelům, bránit tak šíření drog po celém světě.

africký kontinent je ve znamení dynamického vývoje. Jsou zde státy na 
ekonomickém vzestupu, ale leží zde i nejchudší státy světa – Kongo, 
Burundi, etiopie, libérie, somálsko. Vesměs se jedná o válkou rozvrá-

cené státy, silně etnicky rozvrstvené. nejdůležitější priority eU v africe 
podle nás spočívají v oblasti rozvojové a humanitární pomoci, bezpeč-
nosti a mírového procesu.

nejvýznamnějším strategickým partnerem eU jsou podle nás spojené 
státy americké, a to jak v oblasti bezpečnosti, tak obchodu, ochrany 
životního prostředí, ochrany lidských a práv a svobod, humanitár-
ní a rozvojové pomoci nebo v boji proti terorismu atd. Za konkrétní 

vyjádření této strategické blízkosti považujeme vytvoření zóny volného 
obchodu. Jsme proti účelovému spojování jednání o vytvoření zóny vol-
ného obchodu s nesouvisejícími citlivými otázkami vzájemných vztahů, 
jako je např. ochrana osobních údajů.
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informační a komunikační technologie – egovernment

Bezpečnostní hrozby, kterým eU v dnešní době čelí, mají ve značné 
míře globální charakter. ačkoliv nato zůstává hlavním strategickým 
partnerem Čr v oblasti kolektivní obrany, jeho nejsilnější člen Usa pře-
souvá v rámci své nově bezpečnostní strategie své vojenské kapacity 
z evropy do Pacifiku. Proto by také eU měla být schopna čelit bezpeč-
nostním hrozbám samostatně. regionální konflikty a nefunkční státy 
poskytují prostor pro organizovaný zločin a výcvik teroristů, a proto 
je třeba jim v ideálním případě účinně předcházet, a pokud to již není 
možné, tak následně poskytnout humanitární a rozvojovou pomoc při 
rekonstrukci země. Pro tyto případy disponuje Čr řadou expertů, které 
vysílá do civilních misí eU, ať již se jedná o soudce, policisty, hasiče, 
zemědělské experty, civilní inženýry atd. Zájmem Čr je podílet se 
vysíláním svých občanů na těchto misích, a tak nejen přispět ke zvýšení 
prestiže Čr, ale také se aktivně podílet na vytváření bezpečné eU, jejíž 
je součástí. strategicky důležitými regiony pro poskytování odborné 
podpory jsou zejména země Balkánu a země Východního partnerství.

V oblasti vojenské spolupráce je zásadní rozvoj vztahů s nato a potaž-
mo s Usa. Vzhledem k ekonomické krizi, která odsunula otázky obrany 
ve většině zemí eU do pozadí, se zvýrazňuje naléhavost spolupráce 
mezi eU a nato. rozvíjení vztahů mezi eU a nato je důležitým prv-
kem pro bezpečnost a obranu evropského regionu.

Podporujeme vytváření bojových skupin (battlegroup) v rámci Visegrád-
ské skupiny, neboť jsme přesvědčeni, že středoevropský prostor má 
nejen svá hospodářská, ale i bezpečnostní specifika. 
Vzhledem k hospodářské krizi je řešením sdílení vojenských kapacit 
a společný evropský výzkum v oblasti vojenských technologií.
cena vojenského vybavení armád se s pokročilejšími technologiemi 
stále zvyšuje. Proto je ekonomicky výhodné zapojit se do hromadných 
zakázek vypisovaných v zemích eU.

toP 09 je pro odpovědný přístup k duševnímu vlastnictví a ochraně 
autorských práv. situace však není řešitelná zásahem do osobních 
svobod jednotlivce, a to ani v podobě přenesení odpovědnosti na 
poskytovatele připojení k internetu.

Informační technologie budou ve správě eU hrát čím dál větší roli. De-
setiletí jsme rušili hranice a mezitím vybudovali jiné - digitální. Podnikání 
i řešení nejrůznějších životních situací za hranicemi naší země je proto 
komplikované a nepřehledné. Česká republika v oblasti egovermentu 
hraje v tento okamžik prim mezi jinými evropskými systémy, ale pokud 
chceme v horizontu následujících let ušetřit, musíme mít i evropské 
vidění. I proto podpoříme aktivní účast na celoevropských projektech 
otvírajících vnitřní trh a propojujících egovernmenty členských zemí.

stejně jako na národní úrovni, i v eU jsme přesvědčeni, že tomuto 
odvětví pomáhá maximální otevřenost a konkurence v zakázkách. 
Budeme odmítat zásahy do osobních svobod jednotlivce na internetu, 
které nepovažujme za řešení ochrany autorských práv. Budeme pro 
odpovědný přístup k duševnímu vlastnictví. 

Vedle důrazu na bezpečnost a svobodu na internetu budeme bránit ta-
kový způsob zavádění do praxe, který nepovede k diskriminaci občanů, 
kterým jsou tyto technologie vzdálenější nebo kterým v jejich používání 
brání nějaký handicap - občan by měl být k jejich používání motivován, 
ne nucen.
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3. celostátní sněm toP 09

KRONIKa TOP 09

KRONIKa TOP 09
TIsKOVÉ ZPRÁVY TOP 09  
OD sNĚMU DO sNĚMU
výBěr neJvýZnamněJších tiskových Zpráv top 09 

v oBdoBí od ŘíJna 2011 do ŘíJna 2013

top 09: karel schwarzenberg se bude ucházet o post prezidenta.
22.10.2011
miroslav Kalousek na 2. celostátním sněmu toP 09 oznámil, že se předseda toP 09 Karel schwarzenberg 
rozhodl přijmout kandidaturu na post prezidenta České republiky.
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 situaci nesmí člověk kapitulovat. musí jít do boje a uká-
zat, že toP 09 je strana bojovná a chce ukázat, že nabízí alternativu.“

kalousek: obce budou zkráceny na příjmech ve prospěch loterijních společností
10.11.2011
ministr financí miroslav Kalousek dnes na konferenci svazu měst a obcí České republiky informoval o bu-
doucím výtěžku z loterijní daně a poplatku z hracích automatů.
„Byl jsem přesvědčen, že Vám dnes sdělím pozitivní zprávu, že od 1.1.2012 bude výnos z odvodu z hazar-
du pro obce téměř 6 miliard korun. Poslanecká sněmovna však rozhodla, že o tento výnos se musíte podě-
lit s loterijními společnostmi, které ho budou dle svého uvážení posílat na tzv. dobročinné účely. Poslanci 
jsou zjevně přesvědčeni, že loterijní společnosti mají větší cit pro dobro než obecní zastupitelstva. Pro tuto 
změnu hlasovali poslanci všech stran zastoupených v Poslanecké sněmovně s výjimkou toP 09. Zkrátka 
se dá říci, že včera byly příjmy všech obcí zkráceny o 3 miliardy Kč ve prospěch loterijních společností. 
nikoliv ministerstvem financí, nikoliv vládou, ale konkrétními poslanci konkrétních politických stran – oDs, 
ČssD, VV a KsČm,“ uvedl ministr financí miroslav Kalousek.

schwarzenberg k havlovi: lidé by si měli vzít vzor
18.12.2011
První prezident a symbol listopadové revoluce Václav havel zemřel. na úmrtí světově známého disidenta, 
dramatika a člena charty 77 reagovali čelní čeští i světoví 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, počest-
nosti a ve statečnosti,“ řekl předseda toP 09 a jeden z havlových blízkých přátel i někdejší jeho kancléř 
- Karel schwarzenberg. 



pro top 09 je nepřípustná šikana uživatelů internetu a omezení práv spotřebitele
31.1.2012
toP 09 je pro odpovědný přístup k duševnímu vlastnictví a ochraně autorských práv. situace však není 
řešitelná zásahem do osobních svobod jednotlivce, a to ani v podobě přenesení odpovědnosti na posky-
tovatele připojení k internetu. Důrazně také trváme na tom, že pouze orgány činné v trestním řízení mají 
právo na základě důvodného podezření provádět identifikaci 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 průmyslovým zneužíváním autorských práv – dovozu 
padělků či výrobě nejrůznějších falzifikátů.

na daních bylo doměřeno několik miliard
7.2.2012
Finanční analytický útvar (FaÚ) ministerstva financí se primárně zabývá bojem proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti, tj. bojem proti „praní špinavých peněz“. V poslední době lze vysledovat narůstající podíl 
případů daňové trestné činnosti a dále trestné činnosti korupční povahy.

„I v době nutných úspor jsem útvar personálně posílil a investoval do jeho vyhledávacího a analytického 
vybavení, což přináší své ovoce. Výrazně se také posílila spolupráce s daňovou a celní správou,“ uvedl 
ministr financí miroslav Kalousek. „Díky tomu se v roce 2011 podařilo zajistit více než 800 mil. Kč na ban-
kovních účtech z podezřelých transakcí. Dále bylo podáno 256 trestních oznámení, v 680 případech byl 
dán podnět na generální finanční ředitelství a v 67 případech 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 financí.

vydali jsme emisi 10letých dluhopisů
20.2.2012
Česká republika úspěšně vydala emisi 10ti-letých dluhopisů 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 financí 
miroslav Kalousek.

top 09 hospodaří transparentně
16.3.2012
toP 09 se snaží razit v českém prostředí trend transparentního financování politických stran. Už od 
počátku svého vzniku sama pro sebe určuje přísnější pravidla, než která jí předepisuje zákon. Považujeme 
za normální, že informace mají být na internetu, takže i letos na webových stránkách zveřejňujeme Výroční 
finanční zprávu, kterou nyní přijal výkonný výbor toP 09.

„toP 09 ani letos, stejně jako v letech předešlých, neopustila teritorium černých čísel. Přestože jsme v ne-
volebním roce 2011 na darech získali o padesát milionů méně než v roce předešlém, nemuseli jsme dík 
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.

stabilizační opatření na roky 2012-2014
11.4.2012
Vláda schválila soubor stabilizačních rozpočtových opatření pro období 2012-2014, která umožní 
pokračovat v konsolidaci veřejných rozpočtů v souladu s původními cíli vlády z roku 2010. Konsoli-
dace bude i nadále probíhat prostřednictvím opatření na příjmové a především výdajové straně, a to 
přibližně v poměru 1:2.
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heger se dohodl s premiérem na ukončení projektu iZip
10.5.2012
na pracovním setkání se ministr zdravotnictví leoš heger a předseda vlády Petr nečas dohodli, že ještě 
do začátku prázdnin bude ukončen internetový projekt zdravotních knížek IZIP.
„I tak ale věřím, že budoucnost patří elektronizaci zdravotnictví, která ale musí být provedena účelně, hos-
podárně a ve prospěch pacientů i systému všeobecného zdravotního pojištění,“ řekl leoš heger.

schodek bude letos nižší, v šetření se však nesmí polevit
31.5.2012
Vláda bude i nadále pokračovat ve snižování deficitu 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 
rozpočtové cíle na hodnotách 2,9 % hDP a 1,9 % hDP. Pro roky 2013 a 2014 byl stanoven cíl deficitu na 
úrovni 0,9 % hDP, přičemž o rok později by mělo již být hospodaření vládního sektoru vyrovnané.

top 09 a stan: 12 miliard do rozpočtů obcí
23.5.2012
novela rozpočtového určení daní posílí rozpočty obcí o 12 miliard a přiblíží systém financování 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 
korun. Většina českých a moravských obcí získá více peněz do svých rozpočtů, nejvíce pomůže novela 
zákona obcím od 500 do 50 tisíc obyvatel. Právě ty na nespravedlivý systém dělení daní dosud nejvíce 
doplácely,“ říká k návrhu Petr gazdík, předseda poslaneckého klubu toP09 a starostové.

topaZ: lidská práva, ekonomika a vzdělanost
8.6.2012
První akcí, kterou se veřejně představil think-tank toP 09, toPaZ, byla evropská konference věnovaná 
čtyřem stěžejním tématům: Bělorusku, rusku a energetické bezpečnosti, pozici České republiky v rámci 
evropské unie a vědě, výzkumu a vzdělanosti v evropském kontextu. Konferenci zahájil předseda toP 09 
Karel schwarzenberg.

lepší podmínky pro studující matky
20.6.2012
Prvním čtením prošel návrh novely vysokoškolského zákona předložený annou Putnovou, předsedkyní 
školského výboru, a předsedou poslaneckého klubu toP 09 a starostové Petrem gazdíkem.
novela zákona 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 limitovaný 
často svými mateřskými povinnostmi. chceme, 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.

top 09 k odvolání ministra spravedlnosti
27.6.2012
Předsednictvo toP 09 plně respektuje právo předsedy vlády a předsedy oDs na výměnu kteréhokoliv 
ministra za oDs.

Dovolujeme si však zdvořile požádat předsedu vlády a zejména budoucího ministra spravedlnosti, aby 
podpořili personální návrh nejvyššího státního zástupce na obsazení funkce vrchního státního zástupce 
v Praze. Předejdou tak mimo jiné i spekulacím o zástupných důvodech pro odvolání ministra spravedlnosti. 

mZ vyhlásilo mimořádné opatření v souvislosti s rostoucím počtem případů otrav metylalkoholem
12.9.2012
ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo mimořádné opatření v souvislosti s otravami metylem. Je určeno pro-
vozovatelům stánků, stánků s občerstvením, mobilních stánků a jiných mobilních a přechodných provozů, 
kterým se zakazuje rozlévání a prodej lihovin typu destilátů a tuzemáku s obsahem alkoholu nad 30 obje-
mových procent alkoholu, a to až do odvolání mimořádného opatření.
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kalousek: dlužník by měl být včas informován o svém závazku
18.10.2012
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 financí 
podporuji a považuji za skvělou.
Účelem této v Čr doposud chybějící služby je zamezení praxe některých věřitelů, jejichž cílem není informaci 
o pohledávce doručit, ale spíše nedoručit, a zahájit tak další fáze vymáhání a zvyšování dlužné částky. 

sněmovnou prošel návrh ministerstva financí na posílení ochrany spotřebitele
7.12.2012
Poslanecká sněmovna PČr e třetím čtení schválila vládní návrh zákona připravený ministerstvem financí, 
kterým se mění zákon o spotřebitelském úvěru.
„naším cílem je zamezit neférovým praktikám, ke kterým dochází na trhu spotřebitelských úvěrů v České 
republice. schválený návrh zajistí posílení ochrany spotřebitelů i principů odpovědného úvěrování,“ uvedl 
ministr financí miroslav Kalousek.

kalousek: Říkám ne zvyšování platů politiků
5.12.2012
„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 nápad zvýšit politikům platy miroslav Kalousek. Zmínil 
přitom dva důvody: 

1. systémový přístup k přímým odvodům. náhrady, které nemusejí být vyúčtovány, jsou příjmem a poli-
tici s nimi také tak v praxi nakládají. Pak by měly být jako příjem zdaněny.

2. Politický důvod. Domnívám se, že společenská situace není vhodná k tomu, aby si politici přidali byť 
jedinou korunu.

co se mění od ledna 2013? novinky ministerstva práce a sociálních věcí
31.12.2012
nový rok přinesl změny v oblasti práce a sociálních věcí. ty nejzásadnější se týkají důchodů a sociální 
karty. K 1. lednu se však mění také sociálně-právní ochrana dětí, minimální mzda, zákoník práce, podpora 
v nezaměstnanosti nebo zákon o sociálních službách. 

více o sociálních reformách naleznete v „inventuře mpsv“.

top 09 a starostové uspořili 5 milionů a zveřejnili faktury
14.12.2012
toP 09 a starostové vyčíslili náklady kampaní konaných v roce 2012. oproti původně plánovanému roz-
počtu 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 milionů za krajské volby a více než 4,5 milionu za volby do 
senátu. toP 09 a starostům se tak podařilo uspořit 5 milionů korun.

mf: schodek státního rozpočtu se meziročně snížil o více než 40 mld. kč
3.1.2013
Podle předběžných výsledků dosáhl za rok 2012 schodek 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 deficit snížil o více než 40 mld. Kč.

top 09 podporuje energii z obnovitelných zdrojů
9.1.2013
toP 09 podporuje výrobu energie z obnovitelných zdrojů. stávající systém, kdy například fotovoltaika čer-
pá 66 % veškerých dotací a produkuje pouze čtvrtinu energie z obnovitelných zdrojů, je však neudržitelný.

toP 09 ve svém usnesení deklarovala, že „bude prosazovat bezprostřední zastavení plošné podpory nových 
obnovitelných zdrojů energie“ a že „je pro výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů, avšak za podmínek, 
které nedevastují veřejné finance a rozpočty domácností a nezhoršují konkurenceschopnost české ekonomiky.“

3. celostátní sněm toP 09
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co je „druhý pilíř“ a pro koho je určený?
10. 1. 2013
V čem je výhodné nebo snad nevýhodné zavedení druhého pilíře? Druhý pilíř důchodového systému má 
předpoklady, aby oslovil nejen vyšší, ale i střední příjmové decily občanů. Jeho parametry jsou výhodné již 
od hrubého příjmu 20 tisíc korun měsíčně.
Do II. pilíře bude v budoucnu soustředěn prvek zásluhovosti veřejného důchodového pojištění. Ústavní soud Čes-
ké republiky dříve vyjádřil silné výhrady k příliš vysoké solidaritě českého důchodového systému. Je velmi obtížné 
reagovat na rozhodnutí ústavního soudu a přitom zachovat velmi nízký podíl důchodců ohrožených chudobou. 
V budoucnu při zvyšujícím se počtu důchodců to pouze s I. pilířem prakticky nebude možné. Plná záslu-
hovost II. pilíře tak přinese vedlejší pozitivní efekt, rozdělení rolí mezi I. a II. pilíř, což umožní zachování 
předpokladů vysoké solidarity s nízkopříjmovými občany ve veřejném důchodovém pojištění.

Zeman a schwarzenberg se utkají o hrad, dělilo je jen 41 tisíc hlasů
12. ledna 2013 
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)

příspěvek na bydlení získá více lidí než dosud
18.1.2013
od nového roku stát pomůže více lidem s placením výdajů na bydlení. nárok na takovou pomoc mají čeští 
občané v případě, že třicet procent, v Praze pak třicet pět procent, rodinných příjmů nestačí k zaplacení 
nákladů na byt či nájem. loni stát - podle předběžných údajů - přispěl 163 tisícům rodin či jednotlivců, 
celkem pak vyplatil 5,7 miliardy korun.
 

Zeman prezidentem

Češi poprvé v historii rozhodovali o jméně svého nového prezidenta. Prvním prezidentem v přímé volbě se 
stal miloš Zeman. Karel schwarzenberg uznal porážku. V Zemanově volebním týmu se slaví výhra. (ihned.cz)

čr je v první desítce zemí s nejtransparentnějšími veřejnými rozpočty
3.2.2013
V minulých dnech byly zveřejněny výsledky mezinárodního srovnávacího výzkumu transparentnosti veřej-
ných financí 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 východní evropy máme podle výzkumu nejtransparentnější veřejné rozpočty. V rámci zemí evrop-
ské unie nás hodnotí jako čtvrté nejlepší,“ uvedl ministr financí miroslav Kalousek.

top 09 je nejsilnější stranou na pravici
20.2.2013
toP 09 by se podle aktuálního průzkumu agentury stem stala nejsilnější stranou pravice. Po sociální 
demokracii by se tak v případě voleb umístila na druhém místě.

Podle výzkumu stem by toP 09 získala ve volbách 42 mandátů, tedy stejný počet, kterého strana dosáh-
la ve volbách v roce 2010.

citovaný výzkum stem byl proveden metodou kvótního výběru ve dnech 4.-11. února 2013 
na souboru 1090 dotázaných reprezentujících obyvatelstvo Čr starší 18 let. 

ksčm - 33 čssd - 83 spoZ - 7 ods - 35top 09 - 42
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opatření na podporu exportu přinesou tisíce pracovních míst
6.3.2013
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 zároveň 
se zvýší její pojistná kapacita o 10 mld. Kč na 280 mld. Kč. návrh nebude znamenat navýšení celkových 
výdajů státního rozpočtu, ani zvýšení jeho deficitu.

„tímto opatřením se nám podaří dále posílit podporu českému exportu, což znamená vytvoření tisíců 
pracovních míst. V malé otevřené ekonomice se jedná o jeden z mála smysluplných nástrojů, kterým může 
vláda podpořit růst bez zadlužení,“ uvedl ministr financí miroslav Kalousek.

dva miliony pro top 09
21.3.2013
Facebook, twitter, google +, Youtube - komunikace s příznivci a podporovateli na internetu je jednou 
z oblastí, ve které je toP 09 dlouhodobě úspěšná. tento trend potvrzuje i fakt, že kanál toP 09 na portálu 
Youtube má již přes dva miliony zhlédnutí.

„od okamžiku vzniku toP 09 se snažíme poskytovat dostatek informací všem, kteří se o aktivity toP 09 
zajímají. Internet je přirozeně komfortním nástrojem nejen orientace v aktuální politické situaci, ale i zapojo-
vání se do politického rozhodování,“ říká volební manažer toP 09 Jaroslav Poláček, podle kterého druhou 
zmíněnou funkci plní například diskuse na sociálních sítích

radičová: registr smluv posune českou republiku dál
11.4.2013
Jednoduchá myšlenka, jednoduché řešení a maximální 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 republiku dál,“ řekla radičová s tím, že registr 
smluv vnímá jako nástroj, jak obnovit důvěru občanů v politiky

Zvýhodněné úvěry vývozcům pomohou vytvořit pracovní místa
15.5.2013
Poslanci umožnili komerčním bankám poskytovat zvýhodněné vývozní úvěry. „V české proexportně zamě-
řené ekonomice tato změna dozajista přispěje ke vzniku nových pracovních míst,“ říká spolupředkladatelka 
novely helena langšádlová.

„Změna zákona, kterou jsme dnes přijali, umožní českým exportérům dostat se ke stejným podmínkám 
financování, které jsou zcela běžné pro jejich zahraniční konkurenci. Jde zejména o stabilní a nízké úrokové 
sazby, které při dlouhodobém financování velkých zakázek významně snižují nejistotu a riziko,“ uvedla 
helena langšádlová, která návrh spolupředložila.

pražská top 09 má plnou podporu své strany
21.5.2013
Předsednictvo toP 09 jednomyslně vyjadřuje plnou podporu pražskému vedení toP 09 v jeho snaze vrátit 
politice v hlavním městě Praze její skutečný obsah.

toP 09 před rokem a půl vstupovala do koalice primátora svobody s důvěrou, že jeho osoba je zárukou 
věrohodné a transparentní politiky. Primátor bohužel naše očekávání nesplnil. snahu o transparentní politi-
ku pouze mediálně předstíral.

toP 09 je odpovědná svým voličům za to, že problémy hlavního města Prahy budou řešeny věcně a sprá-
va města bude skutečná, nikoli předstíraná. toP 09 je připravena převzít hlavní politickou odpovědnost. Je 
tím povinována voličům, kteří z ní v Praze učinili nejsilnější stranu.
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fórum karla schwarzenberga dnes zahájilo svoji činnost
29.5.2013
happeningem na Palackého náměstí v Praze zahájilo činnost Fórum Karla schwarzenberga. Jeho cílem je 
povzbudit zájem lidí o společenská témata, politiku a kultivovat tuzemské politické prostředí.
„Prezidentská volba přitáhla k politice mnoho zejména mladých lidí. chceme toho využít, nabídnout jim 
možnost diskusí nad důležitými tématy, prohloubit jejich zájem o politiku i o vstup do ní,“ uvedl zakladatel 
Fóra Karel schwarzenberg.

top 09 a stan zřizují portál pro postižené povodněmi
4.6.2013
toP 09 a hnutí starostů a nezávislých zřídily koordinační portál pomoci postiženým povodněmi.
Předsednictvo toP 09 žádá své členy, zejména pak politiky činné na komunální úrovni, aby se do portálu 
aktivně zapojili.

husák: Je konec s nejhoršími nekalými praktikami mobilních operátorů
20.6.2013
senátem prošla významná novela Jana husáka, která zavádí sérii opatření, jež ochrání zákazníky před 
nekalými praktikami mobilních operátorů.
novela je namířena proti praktikám mobilních operátorů, na které si spotřebitelé dlouhodobě stěžují. měla by 
navíc vést k dalšímu zlevnění telekomunikačních služeb. nový zákon tak řeší tři nejčastější prohřešky operátorů:
- automatické prodlužování smluv bez vědomí zákazníka.
- neúplné informace o službách sjednaných např. po telefonu.
- smluvní pokuty vůči zákazníkům, kteří termínovanou smlouvu chtějí ukončit předčasně.

 top 09 podporuje miroslavu němcovou jako kandidátku na premiérku
21.6.2013
Předsednictvo toP 09 pověřilo předsedu strany Karla schwarzenberga svoláním koaličního jednání a při-
jalo miroslavu němcovou jako společnou kandidátku na předsedkyni vlády. 

mf: schodek za 1. pololetí se snížil, jeho cíl pro celý rok bude dodržen
1.7.2013
Ke konci června dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 549,9 mld. Kč, celkové výdaje 581,4 mld. Kč 
a schodek hospodaření 31,5 mld. Kč. schodek se meziročně snížil asi o 40 mld. Kč, meziměsíčně o 8 mld. 
Kč, a je tak nejnižší od roku 2008. „Výsledek za první pololetí potvrzuje skutečnost, že plánovaný deficit 
pro tento rok není problém splnit i přes nutnost financovat odstraňování povodňových škod,“ uvedl ministr 
financí miroslav Kalousek.

top 09 drží slovo. podpoří rozpuštění sněmovny
7.8.2013
Všech 42 poslanců z klubu toP 09 a hnutí starostové hlasovalo proti vládě Jiřího rusnoka. Koaliční part-
neři, oDs a strana lIDem, ovšem nedodrželi své závazky a většina 101 hlasů tak v dolní komoře neexis-
tuje. toP 09 proto dodrží své slovo a podpoří rozpuštění Poslanecké sněmovny. Protože neexistuje žádná 
funkční síla, která by mohla spravovat zemi, podporuje toP 09 předčasné volby.

čekněte se v top 09
23.9.2013
toP 09 a její podporovatele baví sociální sítě. strana, 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 sociálních sítí, novinek a mo-
derních 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.
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mezinárodní srovnání české republiky s dalšími zeměmi v eu
3.10.2013
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 makroekonomické rovnováhy a čísla dokazují, že tento úkol se 
podařilo splnit. Česko má v rámci evropské unie nejnižší míru chudoby, jednu z nejnižších nezaměstnaností, je 
sociálně stabilní zemí, kde se bohatství rozděluje 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. 

schwarzenberg: děkuji studentům, kteří volili odpovědně
4.10.2013
studenti by volili toP 09. V tradičních volbách na středních školách, které se konaly necelý měsíc před 
volbami sněmovními, získala toP 09 17,8 procenta studentských hlasů a nechala tak za sebou všechny 
politické konkurenty. Předseda toP 09 Karel schwarzenberg si takové přízně váží.
„Děkuju ze srdce všem studentům, kteří nás ještě jednou jako nejsympatičtější stranu zvolili,“ reagoval 
Karel schwarzenberg na výsledky studentských voleb.

Známé osobnosti a politici telefonují za top 09 voličům
22.10.2013
Bára hrzánová, natálie Kocábová, Pavel nový nebo třeba Pavlína Filipovská podpořili toP 09 a Karla 
schwarzenberga telefonováním voličům z call centra, ve kterém skupina dobrovolníků obvolává občany 
a vyzývá je, aby šli k volbám.

„Přes masivní kontaktní 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 středočeském kraji. 

top 09: máme největší mandát k obhajobě konzervativních hodnot
26.10.2013
Předseda Karel schwarzenberg hodnotí výsledek strany je velmi dobrý a považuje toP 09 za stabilizo-
vanou stranu na české politické scéně. „Jedno je jisté: toP 09 existuje jako stabilizovaná silná a solidární 
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 
procentům. 

Předsednictvo se o tři dny později shodlo, že toP 09 je v současnosti jediná konsolidovaná politická stra-
na, která je připravena dostát důstojné úloze profesionální, aktivní a pozitivní opozice vůči socialistickému 
a populistickému stylu vládnutí.

poslanci zvolili vedení klubu a pustili se do práce
31.10.2013
Poprvé po předčasných volbách se sešel 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 sně-
movny se nestihl schválit,“ řekl předseda poslaneckého klubu Petr gazdík.
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INVENTURa 
Na MINIsTERsTVECh

inventura na ministerstvu financí

toP 09 tři roky důsledně plnila svůj program. slíbila, že udělá vše, aby 
konsolidovala veřejné rozpočty. můžeme ukázat výsledky: 
•	 Převzali	jsme	veřejné	rozpočty	s	deficitem	téměř	6	procent	a	dokázali	

je snížit bezpečně pod 3 procenta. 
•	 Dokázali	jsme	si	vydobýt	kredit	na	finančních	trzích	a	stali	se	tak	

jedinou zemí eU, která získala během jediného roku vyšší rating o 2 
stupně. 

•	 Na	výdajích	jsme	ušetřili	víc	než	250	miliard.	
•	 Finanční	trhy	věří	z	evropského	regionu	nejvíc	Česku.	Daňoví	poplat-

níci tak šetří desítky miliard ročně tím, že nemusí platit vysoké úroky 
investorům nakupujícím české dluhopisy...

Zvrátili jsme trend nárůstu státního dluhu
•	 Státní	dluh	nepřetržitě	rostl	a	za	vlád	ČSSD	dokonce	i	v	letech	sluš-

ného hospodářského růstu. Díky úsporným opatřením, které jsme 
zavedli především ve výdajích státu, se podařilo nejen zmírnit nárůst 
tohoto dluhu, ale dokonce jej zastavit. Bez úspor by byl dluh vyšší 
o více než 200 miliard korun.

 uspořili jsme desítky miliard na úrocích
•	 Za	našeho	vedení	ministerstva	vzrostla	důvěra	zahraničních	investorů	

v českou ekonomiku a zvýšil se také rating. Jen to Česku uspořilo 
za jediný rok zhruba 20 miliard korun při splácení úroků ze státního 
dluhu. 

nechali jsme na státním dluhu vydělat občany
•	 Miroslav	Kalousek	jako	první	český	ministr	financí	zavedl	dluhopiso-

vý program pro veřejnost. na úrocích ze státního dluhu tak profitují 
občané, nejen velké finanční společnosti. 

miliardy z daní navíc pro obce a města
•	 Ve	vládě	jsme	prosadili	novelu,	která	posílila	příjmy	malých	měst	a	obcí	

o 12 miliard. Díky úsporám ve státním rozpočtu a na úkor čtyř velkých 
metropolí – Prahy, Brna, Plzně a ostravy. Doposud nebyl systém 
rozpočtového určení daní pro některé obce férový. Zatímco Pražan při-
nesl městu 30 000 korun ročně, na každého obyvatele menšího města 
získala obec do rozpočtu pouze 6 500 korun. obce už také nemusí 
žádat každoročně o nejisté dotace, ale peníze na dotace určené se jim 
férově rozdělí. tím jsme snížili riziko korupce. Více na www.obcelidem.
cz.

snižujeme byrokracii
•	 Prosadili	jsme,	že	se	v	Česku	zavede	Jednotné	inkasní	místo.	Od	

roku 2015 budou moci lidé místo na několika úřadech platit veškeré 
odvody státu na jediném místě. Bude to komfortnější pro občany 
a zjednoduší se administrativa. sníží se počet formulářů, podání, 
plateb a sjednotí se kontrola. a navíc uspoří stát, lidé i firmy. 

Zdanili jsme hazard a zvýšili jeho odvody
•	 Díky	našim	návrhům	platí	provozovatelé	hazardních	podniků	státu	

konečně daň z příjmů. a kromě toho odevzdávají ještě vyšší odvody 
obcím a státu, které jim přinesou miliardy navíc. Už si jako dřív 
nemohou určovat, komu peníze darují. navíc se nám podařilo zrušit 
téměř třetinu videoloterijních terminálů.
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inventura na ministerstvu Zdravotnictví

toP 09 tři roky důsledně plnila svůj program. slíbila, že udělá vše, aby 
konsolidovala situaci ve zdravotnictví, posílila postavení i odpovědnost 
pacientů. můžeme ukázat výsledky: 
•	 Kladli	jsme	důraz	na	prevenci	a	posílili	jsme	jak	postavení	pacientů,	

tak i ochranu občanů před škodlivými vlivy návykových látek. 
•	 Lidem	jsme	dali	možnost	volby	léčby.	Jejich	právo	na	informace	jsme	

povýšili na evropskou úroveň.
•	 Připravili	jsme	zákon,	který	zakáže	kouření	v	českých	restauracích,	

podobně	jako	je	to	v	dalších	zemích	Evropy…

Zrušili jsme nadbytečný poplatek
•	 Lidé	už	nemusí	platit	za	každou	položku	na	receptu.	Od	ledna	2012	

už pacienti platí pouze poplatek za celý recept místo dosavadních 30 
Kč za každý předepsaný lék na receptu. Pacienti ušetří a lékárny mají 
snazší administrativu.

nemocným jsme dali větší právo na informace
•	 Pacienti	mají	nově	nárok	na	veškeré	informace	o	svém	zdravotním	

stavu a poskytovaných zdravotních službách, a také na podrobnou 
informaci o prováděném výkonu. lékař je musí seznámit se zákro-
kem, jeho důsledky a následky. Výjimkou jsou jen případy, kdy jde 
lidem o život, a případy, kdy výslovně nechtějí být informováni. 

•	 Pacienti	mají	také	právo	na	další	názor.	V	případě,	že	mají	před	sebou	
vážný zdravotní výkon, smí zákrok a svoji diagnózu konzultovat ještě 
s dalším lékařem. Vše uhradí pojišťovna. nově mají nemocní právo si 
zvolit, kdo bude přítomný u jejich zákroku a kdo má právo na informa-
ce o jejich zdravotním stavu a přístup ke zdravotní dokumentaci.

pacienti se mohou rozhodovat 
•	 Ze	svobodné	volby	poskytovatele	péče	jsme	udělali	jedno	ze	základ-

ních práv pacienta. Pacienti si mohou vybrat, ve které nemocnici se 

chtějí léčit, ale také zda vůbec a za jakých okolností je mají lékaři léčit 
v případě velmi vážných komplikací. Zavedli jsme pojem tzv. dříve 
vyslovené přání pacienta. toto přání, které usnadní rozhodování 
nemocným, jejich blízkým i zdravotníkům, platí 5 let a pacienti ho 
mohou kdykoliv změnit. 

•	 Chtěli	jsme	zachovat	kvalitu	služeb	i	bezpečí	pacientů,	proto	jsme	
stanovili práva a povinnosti poskytovatelů zdravotní péče a přes-
ně vymezili správní delikty i pokuty, které za jejich porušení hrozí. 
stížnosti pacientů se vyřizují jednotným postupem a poskytovatelé, 
pojišťovny a kraje se jim musí prokazatelně věnovat.

lékaři jsou lidem na dosah
•	 Záchranka	musí	k	pacientovi	přijet	do	20	minut,	a	to	v	95	procentech	

případů. Kraje mají nově tzv. plán pokrytí území kraje výjezdovými 
základnami, které zajišťují dostupnost zdravotnické záchranné služ-
by. efektivnější je také spolupráce mezi záchrankou a nemocnicemi, 
kterým nový zákon stanovil pravidla pro komunikaci. nemocnice už 
mohou odmítnout příjem pacientů jen ve výjimečném případě. V bez-
prostředním ohrožení života pacienta pak nikdy. Záchranáři mohou 
nově na výjezdu požádat i občany o osobní nebo věcnou pomoc, 
která je nezbytná a bezprostředně nutná k poskytnutí jejich zdravot-
nické pomoci. 

•	 Zdravotní	pojišťovny	musí	zajistit,	aby	pacient	nedojížděl	například	
k praktickému lékaři déle než 35 minut. Podobně jsme definovali ma-
ximální čekací lhůty na některé zákroky, za porušení hrozí pojišťov-
nám sankce. Každá nemocnice musí na internetu uvést, jak dlouho 
si zde pacienti na zákrok počkají. Podpořili jsme tím také konkurenci 
zdravotních pojišťoven. 

podpořili jsme prevenci
•	 Od	jara	2012	si	pacienti	sami	platí	léky,	které	lze	pořídit	i	bez	receptu.	

chráníme spotřebitele na finančním trhu
•	 Novelou	zákona	o	spotřebitelském	úvěru	jsme	zamezili	nekalým	

praktikám nepoctivých poskytovatelů půjček. ti např. už nemohou 
využívat předražených telefonních linek nebo žádat po lidech ručení 
směnkami. Poskytovatel může půjčit peníze jen tehdy, pokud si ově-
ří, že člověk je schopen půjčku splácet. Za porušení hrozí mnohem 
vyšší pokuty. lidé se také mohou obracet na finančního arbitra ve 
více záležitostech, pokud se cítí poškozeni.

podpořili jsme školství, export, výzkum - a tím růst
•	 Přes	masivní	úsporná	opatření	jsme	nezapomínali	na	důležité	výdaje,	

které dlouhodobě podporují růst ekonomiky země. Proto jsme poslali 
daleko více peněz do školství, do investic týkajících se výzkumu 
a vývoje a také na podporu exportu mimo státy evropské unie, aby 
se tam čeští zaměstnavatelé výrazněji prosadili a vytvářeli v tuzem-
sku pracovní místa.

Bojujeme proti podvodům
•	 Zlepšili	jsme	spolupráci	Finančně-analytického	útvaru	společně	

s daňovou a celní správou. tím jsme odhalili podvody v řádu miliard 
korun. stovky milionů korun z nelegálních zdrojů jsme pak zabloko-
vali na účtech. Počet podnětů, které jsme předali orgánům činným 
v trestním řízení, se vyšplhal na stovky.

Byli jsme úspěšní v mezinárodních sporech
•	 Ministerstvu	financí	se	podařilo	vyhrát	mnoho	mezinárodních	sporů.	

Důrazným přístupem k mezinárodním arbitrážím jsme zachránili Čes-
ké republice několik desítek miliard korun. a dosáhli toho, že daňoví 
poplatníci už nejsou snadnou kořistí zahraničních společností (jako 
za vlád ČssD např. 10 miliard korun za prohraný spor s cme).

státní dluh v letech 2009 až 2013
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inventura na ministerstvu práce a sociálních věcí

toP 09 tři roky důsledně plnila svůj program. slíbila, že udělá vše, aby 
konsolidovala veřejné rozpočty a zároveň podpořila rodiny. můžeme 
ukázat výsledky: 
•	 Díky	novým	programům	jsme	vytvořili	desítky	tisíc	pracovních	míst.
•	 Pomohli	jsme	sladění	rodiny	a	práce.
•	 Dokázali	jsme	šetřit	i	tam,	kde	se	peníze	pouze	vyplácejí.	Našli	jsme	

levnější	a	efektivnější	řešení…

nová místa díky plánu pro zaměstnanost 7 za 7
•	 Přinesli	jsme	nově	více	než	50	tisíc	pracovních	míst	díky	důsledně	

uplatňovanému plánu. Podařilo se nám rozhýbat zájem firem o za-
městnávání lidí a také podpořit nezaměstnané, kteří stáli o pracovní 
příležitost. Zjednodušili jsme přístup firem k dotacím na pracovní 
místa. Pomohli jsme dlouhodobě nezaměstnaným a absolventům 
získat praxe a práci. 

•	 Lidem,	pro	které	bylo	složité	najít	práci,	jsme	nabídli	nové	rekva-
lifikace a také jednorázovou podporu jejich podnikání. obcím 
a neziskovým organizacím jsme poskytli dotace na mzdy nových 
zaměstnanců.

 
práce a rodina v souladu
•	 Dali	jsme	rodičům	vybrat,	jak	dlouho	budou	pečovat	doma	o	dítě,	

a tedy jak vysoký chtějí dostávat od státu rodičovský příspěvek. 
Podpořili jsme firmy, které zaměstnají na zkrácené pracovní úvazky 
matky s dětmi nebo lidi, kteří pečují o blízkou osobu. Desítky firem, 
neziskovek a úřadů, které zavedly prorodinná opatření, jsme finančně 
ocenili. 

opuštěné děti našly domov u pěstounů
•	 Prosadili	jsme	změny,	díky	kterým	žijí	stovky	dětí	v	náhradních	

rodinách místo v ústavech. Domov našly u nových profesionálních 

pěstounů, kterým stát platí mzdu na základě novely zákona o sociál-
ně-právní ochraně dětí.

mladí lidé a stáže
•	 Pomohli	jsme	asi	1500	mladým	lidem,	kteří	nemohli	po	studiu	najít	

práci, získat stáž v českých firmách. Pokusili jsme se zakotvit systém 
stáží jako další formy vzdělávání do českých zákonů a díky evrop-
ským penězům nabídnout lepší šanci na trhu práce až 5 tisícům 
absolventů a také například matek po rodičovské dovolené. 

důchodová reforma
•	 Dali	jsme	lidem	novou	možnost,	jak	se	finančně	zabezpečit	a	spořit	si	

na stáří. těm, kteří chtějí ovlivnit svůj budoucí důchod, stát umožňuje 
odvádět z dnešních 28 procent mzdy státu jen 25 procent a zbývající 
3 procenta si spořit v penzijních fondech za podmínky, že k tomu 
přidají další 2 procenta ze svého. Druhý pilíř penzijní reformy využívají 
desetitisíce lidí. o svých úsporách mají vždy přehled, mají je pojiště-
ny, stejně jako v bankách, a navíc se dají dědit. Více zde: http://www.
top09.cz/proc-nas-volit/fakta-a-argumenty/podrobne-o-duchodo-
vem-sporeni-ve-ii-piliri-11515.html

Řešili jsme problém bezdomovectví
•	 Zpracovali	jsme	první	Koncepci	prevence	a	řešení	problematiky	

bezdomovectví v Česku, která by měla řešit problém do roku 2020. 
Podle odhadů hrozí do budoucna ztráta bydlení až 100 tisícům lidí. 
chceme, aby lidé měli více informací a bylo pro ně dostupnější 
nejen bydlení, ale také zdravotní a sociální služby. mohli by využí-
vat bydlení s podporou sociální práce, což pomůže k udržení nebo 
získání trvalého bydlení. Posílit by se měla také terénní sociální práce 
s propuštěnými vězni. V roce 2016 by mohla začít fungovat zařízení, 
ve kterých by se doléčili lidé odcházející z nemocnic nebo z ústavů.

Uspořené peníze se mohou použít na specializovanou léčbu vážně 
nemocných.

•	 Dívky	mezi	třináctým	a	čtrnáctým	rokem	nemusí	platit	za	očkování	
proti papilomaviru, který způsobuje mj. rakovinu děložního čípku. 
Zaplatí ho zdravotní pojišťovny. 

navzdory krizi zůstalo zdravotnictví stabilní
•	 Hospodářská	krize	zasáhla	i	zdravotnictví	(zejména	kvůli	sníže-

nému výběru příjmů ze zdravotního pojištění). Výdaje zdravotních 
pojišťoven přitom neustále rostly (od roku 2008 do roku 2012 o 30 
miliard) a zvýšily se platy zdravotníků. ministerstvu se však navzdory 
tomu podařilo celou situaci udržet pod kontrolou zavedením mnoha 
úsporných opatření. centrálními nákupy léků, spotřebního materiálu 
a energií nebo elektronickými aukcemi na dodávky zboží a služeb se 
podařilo omezit plýtvání veřejnými penězi. Šetřili jsme i na minister-
stvu – rozpočet úřadu byl v roce 2010 asi 7 miliard a v roce 2013 jen 
5,9 miliard korun.

chceme chránit občany před kouřením
•	 Připravili	jsme	novelu	zákona	o	ochraně	před	škodami	způsobenými	

návykovými látkami, který by chránil děti a mladistvé před alkoholem 
a tabákem a zakázal kouření v restauracích v Česku. s přípravou 
zákona se podařilo vyvolat společenskou diskusi. Z průzkumů veřej-

ného mínění vyplývá, že veřejnost nyní z 82 % podporuje úlohu státu 
v regulaci kouření a zákaz kouření v restauracích si přeje 78 % oby-
vatel. V zemích, ve kterých se ve veřejných uzavřených prostorách 
přestalo kouřit, klesl počet akutních infarktů myokardu v průměru 
o 17 %, a to hlavně mezi mladými lidmi a nekuřáky. Poklesl i prodej 
cigaret. Vysoké procento kuřáků zcela zanechalo své závislosti nebo 
kouření alespoň velmi omezilo. Zároveň se snížil i počet kuřáků začá-
tečníků.

v metanolové aféře jsme minimalizovali ztráty
•	 Díky	rychlé	reakci	ministra	a	mimořádným	opatřením,	která	zaká-

zala prodej tvrdého alkoholu a informovala obyvatele, se podařilo 
minimalizovat dopad metanolové aféry na lidské životy. Povolili jsme 
a nechali přivézt lék fomepizol, který jsme distribuovali do krajů k léč-
bě nejtěžších otrav. 

„děkujeme, odcházíme“ skončilo dohodou 
•	 Podařilo	se	nám	zabránit	negativním	dopadům	akce	některých	lékařů	

loK, která ohrožovala české pacienty. Vyjednali jsme dohodu v situ-
aci, kdy výpovědi podali lékaři tak důležitých nemocničních oddělení 
jako je aro nebo JIP. Podepsané memorandum zvýšilo platy lékařů 
fakultních nemocnic v průměru z cca 52 500 korun v roce 2010 na 68 
500 korun v roce 2012, což odpovídá 2,5násobku průměrné mzdy.
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toP 09 tři roky důsledně plnila svůj program. slíbila, že udělá vše, aby 
konsolidovala veřejné rozpočty a stát vrátil majetek církvím. můžeme 
ukázat výsledky: 
•	 Prosadili	jsme	zákon,	kterým	se	stát	vyrovnává	s	církvemi.
•	 Pečovali	o	památky	a	napsali	památkový	zákon.
•	 Obnovili	státní	fond	kultury	a	podpořili	kinematografii…

prosadili jsme církevní restituce
•	 Připravili	a	prosadili	jsme	nejdůležitější	řešení	po	roce	1989	pro	stát	

a církve – vyrovnání státu s církvemi, které napravuje křivdy po únoru 
1948 a vyřeší nezávislost a samostatné financování církví. stát vrátí 
církvi jen část komunisty zabaveného majetku, k tomu během 30 
let splatí 59 miliard korun. Během prvních sedmnácti let bude stát 
postupně snižovat dotace církvím. Část historicky církevního majetku 
získají také obce, kterým dosud blokované pozemky a lesy bránily 
v územním rozvoji. Pro stát je to o 4 miliardy levnější, než kdyby dál 
plně platil náklady na duchovní i administrativu. 

spořili jsme, ne však na památkách
•	 Přestože	jsme	se	snažili	hospodařit	úsporně,	poslali	jsme	na	péči	

o naše památky stejně vysokou částku jako v předchozích letech. 
navíc jsme dokázali hospodařit natolik efektivně, že jsme mohli na 
obnovu a údržbu památek dokonce poslat mimořádně dalších 260 
milionů korun. ministerstvo kultury dokončilo návrh nového památko-
vého zákona. 

•	 Pro	budoucí	generace	jsme	získali	několik	vzácných	artefaktů.	Na-
příklad osobní korespondenci významného českého malíře a grafika 
Františka Kupky a také archiv a obrazárnu podnikatele, vlastence 
a sběratele umění Jindřicha Waldese. celý získaný archiv, který stát 
odkoupil od potomků rodiny za 1,1 milionu korun, obsahuje 6 581 
položek a spravuje ho dnes národní galerie.

podporujeme kinematografii
•	 Prosadili	jsme	koncepci	podpory	české	kinematografie	2011	–	2016	

a z ní jsme vyšli při přípravě nového zákona, který už platí. Zá-
kon o státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české 
kinematografie našel zdroje, ze kterých je možné financovat vybrané 
projekty v oblasti české kinematografie. 

státní fond kultury nově
•	 Po	šesti	letech	jsme	obnovili	činnost	Státního	fondu	kultury	ČR,	který	

loni podpořil projekty za více než 20 milionů korun. Příjmy Fondu 
kultury tvoří odúmrtí (příjmy z autorských práv), pronájem nemovitos-
tí, se kterými státní fond kultury hospodaří, a od roku 2012 nově také 
příjmy z reklamy na televizním kanálu Čt 2.

našli jsme řešení – český krumlov / nákladové nádraží žižkov
•	 Vyjednali	jsme	posun	v	kauze	otáčivého	hlediště	(točny)	v	zámecké	

zahradě v Českém Krumlově. Kompromisním řešením bude celková 
revitalizace zahrady, ve které točna zůstane a zároveň se zachová 
také světově výjimečná hodnota celého komplexu zapsaného na 
seznam Unesco. otáčivé hlediště ale bude částečně či úplně de-
montovatelné. takové řešení používají např. při divadelních předsta-
veních na zámku ve Versailles nebo na zámku chambord v údolí řeky 
loiry.

•	 Dosáhli	jsme	toho,	že	se	nákladové	nádraží	Žižkov	stalo	kulturní	pa-
mátkou. nově je chráněná hlavní budova (administrativní část a dvě 
křídla překladišť) jako mimořádně kvalitní a velmi dobře dochovaný 
příklad funkcionalistické stavby, která dokládá vysokou technickou 
i architektonickou vyspělost industriálních staveb na území tehdejší-
ho Československa. nádraží se stavělo v letech 1933 – 1936 a patřilo 
k nejmodernější stavbě svého druhu v evropě. Koncept je dílem ar-
chitektů Karla caivase, Vladimíra Weisse a miroslava chlumeckého.

nespravedlnost v důchodech 
•	 Prosadili	jsme	zákon,	který	řeší	letité	nespravedlnosti	ve	vyplácení	

důchodů lidem, kteří za federace v minulosti pracovali na území 
slovenska a pobírají tedy slovenské (nižší) důchody. Penzisté za 
určitých podmínek proto získají od státu dorovnávací přídavek. roz-
díly v důchodech přineslo rozdělení československé federace k 31. 
prosinci 1992 a smlouva mezi oběma nástupnickými státy. ekonomi-
ka i legislativa obou států se vyvíjela odlišně, a tak jsou v některých 
případech lidé, kterým vyplácí důchody slovenská strana, v nevýho-
dě. nyní získají dorovnávací příplatek.

příspěvek na bydlení
•	 V	době	stoupající	nezaměstnanosti	jsme	pomohli	více	rodinám	

s výdaji na bydlení. stát jim pomáhá, pokud musí ze svého příjmu 
dát více než 30 procent (35 % v Praze) rodinných příjmů na zaplacení 
nákladů na byt či nájem. 

Zvládli jsme amnestii a povodně
•	 Po	největší	amnestii	za	posledních	23	let,	kdy	se	z	6	344	propuště-

ných vězňů až 4 500 registrovalo na úřadu práce a téměř 4 000 požá-
dalo o mimořádnou okamžitou pomoc, jsme situaci zvládli. také při 
letošních povodních jsme bez problémů pomohli tisícům lidí dávkami 
mimořádné okamžité pomoci za 23 milionů korun. Podnikatelům ze 

zaplavených krajů jsme odpustili penále za pozdní odvody sociálního 
pojištění a rodičům, kteří kvůli povodni nemohli poslat děti do škol 
a školek, jsme nabídli dávku – ošetřovné.

dětská skupina
•	 Vypracovali	jsme	zákon,	který	umožňuje	vznik	dětských	skupin	–	

alternativy mateřských školek. skupiny by měly možnost zakládat 
firmy nebo instituce a rodiče by si tak mohli své děti brát s sebou do 
práce, kde by zůstaly pod odborným dohledem. tento zákon jsme 
prosadili ve vládě a částečně také v parlamentu, kde zůstal těsně 
před schválením. Budeme ho znovu navrhovat do legislativního pro-
cesu.

Úspory v it a na úřadech práce
•	 Ukončili	jsme	situaci,	kdy	na	ministerstvu	fungoval	informační	sys-

tém, který měl jednoho monopolního dodavatele. státní závěrečný 
účet dokládá, že na provozu a investicích do informačních systémů 
uspořilo ministerstvo stovky miliónů korun, za první tři čtvrtletí roku 
2012 to bylo 70 milionů korun. Ze 77 samostatných úřadů práce, pod 
které spadaly stovky poboček, jsme vytvořili 14 krajských poboček 
a 409 kontaktních pracovišť. tím jsme snížili náklady. Kontrolní zprá-
va nKÚ potvrdila, že změnou celé organizace se za rok 2011 uspořilo 
přes 229 milionů korun.
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další české památky do unesco a paměť světa
•	 Od	roku	2011	jsme	jednali	o	společné	česko-německé	žádosti	na	

zápis hornické kulturní krajiny Krušnohoří na seznam světového 
dědictví. shodli jsme se na nejdůležitějších principech společného 
projektu nominace a dosáhli dohody, že podklady žádosti pro tento 
projekt světového dědictví obě strany společně podají letos v září, 
žádost pak v roce 2014. 

•	 Sbírka	českých	a	slovenských	samizdatových	periodik	z	let	1948	–	
1989 byla zapsána na prestižní registr Unesco Paměť světa.

reformy v české filharmonii a dalších
•	 Reformovali	jsme	Českou	filharmonii.	Během	ročního	projektu	se	

ve spolupráci s managementem, uměleckou radou i odbory udělala 
kompletní revize vnitřních dokumentů, navýšily se pracovní závazky 
hudebníků, udělala zásadní změna ve výkonu autorských práv a vy-
lepšily se postupy kontroly a zvyšování umělecké kvality. akce také 
vyřešila finanční ohodnocení českých filharmoniků. transformovali 
jsme dvě klíčové státní instituce – národní divadlo a státní operu, 
tak abychom zachovali všechny umělecké soubory, zvýšili kvalitu 

a zároveň mohli vypovědět nevýhodné milionové smlouvy. Šéfem nD 
jsme jmenovali po doporučení expertů Jana Buriana.

dodržujeme právo
•	 V	hodnotící	zprávě	o	dodržování	práv	duševního	vlastnictví	v	jed-

notlivých zemích světa, tzv. Watch list, kterou každoročně vydává 
administrativa Usa, jsme získali zvláštní uznání za příkladný otevřený 
dialog mezi vládními úřady a dotčenými stranami, transparentnost 
a pokračující úsilí o zvyšování povědomí o příslušné právní úpravě. 
Přitom ještě rok předtím byla Čr na základě dlouhodobě kritických 
referencí amerického průmyslu na „černé listině“, což mělo negativní 
dopad na obchodní vztahy s Usa a na pověst Česka.

otevřeli jsme se veřejnosti 
•	 Hlavní	sídlo	Ministerstva	kultury	jsme	otevřeli	veřejnosti.	Kulturní	

památka – barokní nosticův palác – se stala centrem divadelního, 
hudebního, filmového a výtvarného festivalu „otevřené ministerstvo 
kultury“, kam mohli lidé přijít na několik kulturních akcí zdarma, včet-
ně desetidenního letního kina. 
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