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ÚVODNÍK

Dámy a pánové,

letos máme Sněm za pozoruhodných okolností. Za prvé to 
bude opravdu volební Sněm, kde budeme muset volit nového 
předsedu, a s tím ovšem doufám proběhne další obnovení 
a omlazení našeho vedení. Bylo by dobré, kdyby ve vedoucích 
pozicích bylo více žen, máme totiž velmi nadané političky.

Za druhé se Evropa věru změnila od našeho posledního Sně-
mu. Dvě zahraniční události změnily naše politické představy 
zásadně, asi nejvíc od roku 1989. Jednou je invaze Ruska 
na Ukrajinu. V 90. letech mnozí z nás měli iluzi, že v Evropě 
bude teď mír a po konci všeobecné jugoslávské občanské 
války už není v očekávání konflikt v Evropě. Nechtěli jsme 
brát na vědomí, že jedna velmoc zaútočí na souseda, a teď 
se s touto skutečností musíme v celé Evropě vyrovnávat. 
Druhá událost je nebývalá vlna migrantů a uprchlíků, která se 
valí do Evropy.

V obou případech je, jako vždy, nejhorší rádce strach. Jako 
někteří politici se klanět, hrbit se před velikým gosudarem 
Vladimirem Vladimirovičem Putinem, uznávat jeho právo 
na agresi, na anexi cizího území a držet hubu a krok… tím 
si zaděláme sami na poddanskou budoucnost. A v případě 
migrace do Evropy musíme rozlišit, ale opravdu důsledně, 
mezi těmi, kteří se vydali na cestu za prací a možnostmi 
uživit rodinu, a lidmi, kteří prchají, aby zachránili svůj život. 
Tedy těmi, kteří uprchli před bezprostřední hrozbou smrti 
v občanské válce, která daleko předstihla v krutosti občan-
skou válku v Jugoslávii, na kterou si ještě všichni pamatuje-
me. Nemůžeme všem, kteří se vydali za prací a jsou v tíživé 
nouzi, poskytnout azyl. Musíme se zasadit za investice do 
jejich zemí a za přístup jejich zboží na evropský trh.

Jsem velice hrdý na to, že si TOP 09 věrná svým kořenům 
a zásadám uvědomila naši odpovědnost vůči uprchlíkům 
a v souladu s nemalou částí nejvýznamnějších evropských 
politiků řekla, že nemůžeme státi stranou, nýbrž taky pomá-
hat. Seč naše, byť skromnější, síly stačí.

Jsem velice hrdý na naše mladé lidi, kteří vykonávají velice 
zodpovědnou práci na maďarských, srbských, slovinských 
hranicích. Zachraňují čest našeho národa v době, kdy někteří 
jeho představitelé šíří strach a nenávist.

Doufám, že všichni členové naší strany jsou naplněni hrdostí 
na naši stranu, která se v okamžiku krize a výzvy pro naši 
generaci osvědčila jako strana, která se drží svých zásad 
a nebojí se.

Tento rok jsme měli poměrně klidno a doufám, že všechny 
naše stranické organizace využily toho klidu, aby se připra-
vily na dlouhý maraton, který nás očekává v příštích letech. 
Jsou to krajské, senátní, prezidentské a sněmovní volby, 
které se všechny objevují v našem diáři a programu. Musíme 
naše spoluobčany přesvědčit o tom, že opravdu stojí za to 
volit stranu, která neklame a dělá to, co říká. Nešíří nenávist 
a jedná v době hysterie střízlivě a rozumně. Stranu, která se 
vyznamenala nejenom šetrným a rozumným hospodařením 
s veřejnými penězi, sanací rozpočtů atd., nýbrž která taky 
morální úrovní neselhává a je připravena čelit i největším 
výzvám.

Dnes jsme v obtížné situaci, ale velice nadějné. Protože jsme 
strana, která na české politické scéně nabízí jedinou věro-
hodnou alternativu, což je zajisté velká výhoda. Věřím, že si 
s každým hlasem pro kohokoliv na našem Sněmu uvědomu-
jete tuto odpovědnost. Lidé, které volíte, nás budou až do 
těchto voleb vést.

A prosím vás, opravdu ve vší vážnosti, abyste si uvědomili vy 
i vaše stranické organizace na jakékoliv úrovni, že se musíte 
už dnes připravit na dlouhou šňůru skoro nepřetržitého 
volebního boje. Dnes musíme tuto stranu posílit a zpevnit, 
přibrat nové členy a připravit se do boje tak, abychom byli 
schopni vyhrát. V opozici jsme se osvědčili. Teď se musíme 
za nelehkých okolností osvědčit také ve volebním boji, aby-
chom získali možnost se zase podílet na zodpovědné vládě 
naší republiky. Přiznávám, že už dnes se těším, až se s vámi 
setkám během volebních kampaní, jak mi to dělalo radost 
i při minulých volebních bojích. Jsem přesvědčen, že se na 
vás mohu spolehnout. A vy se můžete spolehnout na mě, že 
opravdu půjdu s plným nasazením, kdekoliv si mě ve volební 
kampani vyžádáte.

� Váš�Karel�Schwarzenberg

Foto: Tomki Němec
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NÁVRH PROGRAMU 
4. CELOSTÁTNÍHO SNĚMU

ZAHÁJENÍ A UVÍTÁNÍ

SCHVÁLENÍ PROGRAMU CELOSTÁTNÍHO SNĚMU

SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU A VOLEBNÍHO ŘÁDU CELOSTÁTNÍHO SNĚMU
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VOLBA PŘEDSEDY
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VOLBA MÍSTOPŘEDSEDŮ

VOLBA ČLENŮ PŘEDSEDNICTVA

VOLBA ČLENŮ VÝKONNÉHO VÝBORU

SCHVÁLENÍ ZÁVĚREČNÉHO USNESENÍ

Předkládá VÝKONNÝ VÝBOR

Vypracovala CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ

Návrh usnesení CELOSTÁTNÍ SNĚM TOP 09 SCHVALUJE PROGRAM 4. CELOSTÁTNÍHO SNĚMU TOP 09 220-3-151129
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JEDNACÍ ŘÁD
CELOSTÁTNÍHO SNĚMU TOP 09

1.�Schopnost�usnášení,�rozhodování�Sněmu,�volby
Celostátní sněm TOP 09 (dále jen „Sněm“) je usnáše-
níschopný, je-li přítomna většina všech delegátů.
O přijetí usnesení Sněmu rozhoduje většina přítomných dele-
gátů. Způsob volby upravuje Volební řád Sněmu.

2.�Platnost�mandátu
Delegáty celostátního sněmu s hlasem rozhodovacím jsou 
členové výkonného 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 člen-
ským 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 man-
dát delegátovi z titulu funkce (členství ve výkonném výboru), 
může za něho nastoupit náhradník pouze v případě, že do-
tyčný delegát již nebyl nahrazen novým členem výkonného 
výboru z téže krajské organizace. Zánik mandátu voleného 
delegáta celostátního sněmu lze prokázat i písemným pro-
hlášením 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 identifi-
kace 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 devítimístné číselné kódy. Delegát je při ztrátě prů-
kazu povinen okamžitě informovat pracovníky prezence 
Sněmu. Při ztrátě bude delegátovi vydán náhradní průkaz 
za poplatek dle příslušné normy náležitým pracovištěm or-
ganizátorů 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 vý-
konným výborem v písemné formě před zahájením jednání 
Sněmu.

6.�Jednání�Sněmu
a)  Jednání Sněmu řídí moderátoři stanovení předsednictvem 

TOP 09, dále jen předsedající.
b)  Sněm na návrh předsedajícího zvolí z řad delegátů man-

dátovou 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 delegátů Sněmu. Ke své práci využi-
je 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 projed-
nává 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. Předsedající vede jednání Sněmu, 
uděluje slovo delegátům a po překročení schváleného 
časového limitu pro diskusní příspěvek jim jej odnímá, 
v zastoupení výkonného výboru předkládá návrhy, vydává 
pokyny k činnosti všech komisí, rozhoduje o přestáv-
kách v jednání, určuje pořadí diskutujících, uděluje slovo 

Předkládá VÝKONNÝ VÝBOR

Vypracovala CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ

Návrh usnesení CELOSTÁTNÍ SNĚM TOP 09 SCHVALUJE JEDNACÍ ŘÁD 4. CELOSTÁTNÍHO SNĚMU TOP 09 221-3-151129
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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 předsedajícího. Jednání 
příslušné komise svolává a řídí její předseda, který je zvo-
len 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 ma-
ximálně 5 minut (pokud delegáti nerozhodnou o prodlou-
žení 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 usnese-
ní 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) zpra-

covává 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 opačném pořadí, než byly předloženy. Před zahá-
jením 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 odděleně o jednotlivých 
částech návrhu (protinávrhu). Po takovém odděleném 
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 předse-
dajícího.
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VOLEBNÍ ŘÁD
CELOSTÁTNÍHO SNĚMU TOP 09

Článek�I
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 
přítomných delegátů nerozhodnou pro volbu veřejnou.

3.  Navrhovat kandidáty jsou oprávněni krajské výbory, 
krajské sněmy, výkonný výbor a delegáti Sněmu dle 
čl. 2 Jednacího řádu Sněmu. Navrhovat kandidáty 
může delegát Sněmu písemně volební komisi; ústně 
na základě výzvy předsedy volební komise. Předseda 
volební komise přednese písemné návrhy - a vyzve 
k podání dalších, ústních návrhů. Pokud již žádné 
další návrhy nejsou, konstatuje ukončení podávání 
návrhů.

4.  Volba se koná nanejvýš ve třech kolech.
5.  Volba je platná, jsou-li hlasovací lístky, v případě elek-

tronické volby devítimístné číselné kódy, vydány ve sta-
novené době většině přítomných 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 abecedním pořadí a před jménem každého z nich je 
uvedeno pořadové číslo, popřípadě jedinečný čárový 
kód sloužící pro elektronické sčítání. Ve spodní čás-
ti 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 přípa-
dě 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 hlasovacího 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 vstu-
pují do tohoto prostoru jednotlivě.

11.  Pro sčítání hlasů zřizuje volební komise sčítací centrum. 
Sčítací centrum zajistí pro volební komisi elektronické 
zpracování hlasovacích lístků. Pracovníci sčítacího cen-
tra 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 čle-
nové volební komise; pracovníci sčítacího centra a další 
osoby mohou být přítomny jen souhlasem předsedy 
volební komise.

13.  Vznikne-li pochybnost o platnosti hlasovacího lístku, 
rozhodne o ní hlasování volební komise, která v zápise 
zaznamená výsledek hlasování.

14.  Volba může proběhnout elektronicky. V případě elektro-
nické volby se výše uvedené principy použijí přiměřeně, 
s nutností zachovat principy 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.

Článek�II
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 

Předkládá VÝKONNÝ VÝBOR

Vypracovala CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ

Návrh usnesení CELOSTÁTNÍ SNĚM TOP 09 SCHVALUJE VOLEBNÍ ŘÁD 4. CELOSTÁTNÍHO SNĚMU TOP 09 222-3-151129
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volby hlasuje na základě unikátního devítimístného čí-
selného kódu označením a potvrzením jména vybraného 
kandidáta na zařízení pro sběr hlasů.

2.  V prvním kole je předsedou zvolen ten kandidát, který zís-
kal nadpoloviční počet hlasů z vydaných hlasovacích lístků.

3.  Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali 
v prvém kole nejvyšší 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 hlasova-
cích lístků.

5.  Do třetího kola postupují maximálně 2 kandidáti s nej-
vyšším počtem hlasů. Je-li více kandidátů se shodným 
nejvyšším počtem hlasů, rozhoduje los.

6.  Ve třetím kole je zvolen předsedou ten kandidát, který zís-
kal nadpoloviční počet hlasů z vydaných hlasovacích lístků.

7.  Není-li ani ve třetím kole zvolen předsedou žádný 
z kandidátů, koná se nová volba podle tohoto volební-
ho řádu.

Článek�III
Volba�1.�místopředsedy
1.  Při volbě 1. místopředsedy se postupuje analogicky jako 

při volbě předsedy.

Článek�IV
Volba�místopředsedů
1.  Sněm rozhodne o počtu obsazovaných míst místopřed-

sedů.
2.   V prvním kole jsou zvolení místopředsedy ti kandidáti, 

kteří obdrželi nadpoloviční počet hlasů z vydaných hla-
sovacích lístků.

3.   Nezíská-li nadpoloviční počet hlasů tolik kandidátů, aby 
byl obsazen 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 kandidá-
tů, 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 druhé-
ho 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 nadpo-
loviční 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 mís-
topředsedů, koná se nová volba na neobsazená místa 
s novými kandidáty podle tohoto volebního řádu.

Článek�V
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 analo-
gicky jako u volby místopředsedů s vypuštěním odst. 1 
čl. IV tohoto volebního řádu.

Článek�VI
Volba�předsedy,�členů�a�náhradníků�celostátní�revizní�
komise�a�smírčího�výboru
1.  Při volbě předsedy celostátní revizní komise a předsedy 

smírčího výboru se postupuje analogicky jako při volbě 
předsedy strany.

2.  Při volbě členů celostátní revizní komise a členů smírčího 
výboru se postupuje analogicky jako při volbě místo-
předsedů strany.

3.  Při volbě náhradníků celostátní revizní komise a náhrad-
níků smírčího výboru se postupuje analogicky jako při 
volbě místopředsedů strany. Sněm na návrh předsedají-
cího stanoví počet náhradníků. Pořadí náhradníků určuje 
na prvém místě kolo volby, na druhém místě počet získa-
ných hlasů.

Článek�VII
Záznam�výsledků�hlasování
1.  O výsledku hlasování každého kola volby se sepíše 

zápis, který podepíší 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.
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ZPRÁVA O POLITICKÉ 
A ORGANIZAČNÍ ČINNOSTI

A/�Zpráva�o�činnosti�předsednictva�TOP�09
B/�Zpráva�o�činnosti�výkonného�výboru�TOP�09
C/�Volby�v�roce�2014
D/�Zpráva�o�hospodaření�TOP�09
E/�Statistika�členů�TOP�09

Zpráva o politické a organizační činnosti je strukturovaná 
podle pěti zásadních oblastí činnosti TOP 09. První částí 
je politická zpráva o činnosti předsednictva a výkonného 
výboru. Následuje část vyhrazená analýze voleb – informace 
s výsledky voleb do Evropského parlamentu v květnu 2014, 
dále volby do Senátu a obecních zastupitelstev v říjnu 2014. 
Organizační část obsahuje informace o hospodaření strany 
a informace o stavu členské základny.

Transparentnost financování považuje TOP 09 za zásadní 
předpoklad pro důvěru u členů a voličů a je v mnoha ohledech 
nejotevřenější politickou stranou a umožňuje veřejnou kontrolu 
průběžně po celý rok, ne pouze po zveřejnění výroční zprávy.

Každý kraj má zabezpečenou podporu v našich strukturách 
a pro práci má k dispozici systémové technické a organizač-
ní služby na jednotné komunikační bázi, včetně tiskových 
a analytických služeb, za současného využití TOP center 
v jednotlivých krajích.

Pravidelně se konají videokonference – videoporady kraj-
ských manažerů, což výrazně snižuje náklady na dopravu 

a také zkracuje časovou náročnost pro účast jednotlivých 
zástupců v krajích. Osobní účast krajských manažerů je za-
jišťována pouze pro speciální akce zaměřené na vzdělávání, 
školení a předvolební soustředění.

Projekt TOP centrum pokračuje v devíti ze čtrnácti krajů ve 
spolupráci s Top Service Management a umožňuje efektivní 
činnost poslanců i zástupců stranické struktury TOP 09. 
Blízkost poslanců, asistentů, krajských manažerů a zástupců 
TOP 09 usnadňuje operativní řešení problémů a sdílení infor-
mací. Cílem dlouhodobé spolupráce je úspora času, zdrojů 
a výměna zkušeností.

Projekt dlouhodobého vzdělávání na všech úrovních zvyšuje 
schopnosti a znalosti našich zastupitelů. Prostřednictvím 
spolku TOPAZ pokračujeme v dlouhodobé ambici zvyšovat 
připravenost našich politiků, kteří obstojí v konkurenci ostat-
ních stran. TOPAZ je nyní stabilní organizace s nezávislým 
financováním a převzala také aktivity zaměřené na výměnu 
názorů a veřejnou diskuzi.

Pavel Severa, generální sekretář

Předkládá VÝKONNÝ VÝBOR

Vypracovala CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ

Návrh usnesení  CELOSTÁTNÍ SNĚM TOP 09 SCHVALUJE PŘEDLOŽENOU ZPRÁVU O POLITICKÉ  

A ORGANIZAČNÍ ČINNOSTI 223-3-151129
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A/ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSEDNICTVA TOP 09

Od minulého Sněmu TOP 09 v roce 2013 proběhla ještě 
2 jednání Předsednictva TOP 09, v roce 2014 proběhlo 
43 jednání Předsednictva TOP 09 (z toho 1 jednání bylo per 
rollam) a od počátku roku 2015 do 29. 9. 2015 bylo uskuteč-
něno 28 jednání Předsednictva TOP 09.
Předsednictvo bylo v pravidelném bodu jednání informová-
no o aktuální politické informaci, o průběhu příprav volební 
kampaně a pravidelně také projednávalo a schvalovalo dary 
právnických a fyzických osob.
Jednání v roce 2014 se zaměřovala zejména na situaci na 
Ukrajině, energetickou bezpečnost státu, ratifikaci fiskální 
smlouvy EU, horní zákon, problematiku rozpočtu ministerstva 
obrany a v souvislosti s volební kampaní v Praze také na pro-
blematiku reklamy v souvislosti se zrušením kampaně TOP 09 
na outdoorových plochách. Předsednictvo také řešilo politic-
kou situaci v Praze po volbách do zastupitelstva hl. m. Prahy.
V následujícím roce 2015 se nadále zabývalo zahraniční poli-
tikou, auditem vládní koalice ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL, 
komentovalo zvyšující se objem zadávaných veřejných za-
kázek bez výběrového řízení a schválilo stanovisko TOP 09 
k evropské imigrační krizi. Předsednictvo podpořilo návrh na 
zřízení jednotného kontrolního místa.
V průběhu tohoto volebního období byly zřízeny dvě nové 
expertní komise (komise pro evropské záležitosti a komise 
pro média). Předsednictvo pověřilo poslankyni Ninu Nová-
kovou členstvím v celostátním výboru Evropské unie žen. 
Dále se věnovalo ideové konferenci, která proběhla v červnu 
2015, schválilo kampaň „Jsem TOP“ a bylo také informo-
váno o analýze stavu členské základny. Předsednictvo 
projednalo schvalování faktur elektronickou cestou a uložilo 
zavedení zasílání usnesení elektronickým způsobem.

Archiv všech usnesení a zápisů je spravován Celostátní kan-
celáří TOP 09, níže je uveden záznam zásadních rozhodnutí 
předsednictva. Anotace tiskových zpráv a prohlášení jsou 
uvedeny v části „kronika TOP 09“.

2013
Usnesení�00-1-131218/03:
Předsednictvo TOP 09 schvaluje komisi pro evropské záleži-
tosti v čele s Jaromírem Drábkem.

2014
00-1-140107/02:
Předsednictvo TOP 09 ukládá expertním komisím TOP 
09 zanalyzovat programovou část koaliční smlouvy do 
26. 1. 2014.

00-1-140128/02:
Předsednictvo TOP 09 zřizuje expertní komisi pro média 
a přejmenovává expertní komisi pro kulturu a média na ex-
pertní komisi pro kulturu.

00-1-140128/03:
Předsednictvo TOP 09 jmenuje předsedou expertní komise 
pro média Daniela Korteho.

00-1-140204/02:
Předsednictvo TOP 09 bere na vědomí prezentaci konceptu 
dlouhodobé komunikační linky Šance pro milion a ukládá 
zpracovatelům připravit návrh procesního modelu.

Předsednictvo�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 výkonného výboru 

i dalším funkcionářům a orgánům strany,
e)  přejímá kompetence krajského výboru, stane-li se krajský výbor neusnášeníschopným; v takovém případě zároveň neod-

kladně vyhlásí nominace a svolá sněm,
f) v nutných případech rozhoduje o svolání nižších orgánů strany.
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Zpráva o činnosti předsednictva TOP 09

00-1-140211/09:
Předsednictvo TOP 09 bere na vědomí projekt TOPAZu 
ohledně organizace stáží v TOP 09.

00-1-140304/03:
TOP 09 vyzývá vládu České republiky k rozšíření zdravotnic-
ké pomoci obětem politických nepokojů na Ukrajině. Žádá 
vládu ČR, aby prosazovala v orgánech EU ekonomickou 
pomoc Ukrajině.

00-1-140311/04:
Předsednictvo TOP 09 bere na vědomí materiál „Schvalo-
vání faktur – rychleji a bez chyb“ týkající se nového systému 
schvalování faktur elektronickou cestou.

00-1-140318/02:
Předsednictvo pověřilo předsedu expertní komise pro zahra-
niční a obrannou politiku vypracováním materiálu k úpravě 
obranné strategie ČR v souvislosti se změnou geopolitické 
situace na Ukrajině.

00-1-140401/02: 
TOP 09 naléhavě žádá předsedu vlády, aby na vládní úrovni 
podrobil důkladné analýze dopady možných změn dividen-
dové politiky ČEZ, a.s. na stabilitu této akciové společnosti, 
její rating a energetickou bezpečnost státu.
Výplata celého zisku ve formě dividendy jistě potěší minoritní 
akcionáře, neboť získají o pět miliard více, než mohli doufat. 
Stát jako majoritní vlastník odpovědný za energetickou 
bezpečnost však v takovém případě ponechá svůj strate-
gický podnik bez vlastních investičních prostředků na rozvoj 
a udržení konkurenceschopnosti. Tímto krokem navíc ČEZ 
přinutí zvýšit své zadlužení na vynucené ekologické investi-
ce, a ohrozí tak jeho stabilitu a kredit na finančních trzích.
TOP 09 je přesvědčena, že takový krok je hazardem s ener-
getickou bezpečností státu, je v rozporu s politikou řádné-
ho hospodáře a je motivován soukromým, nikoli veřejným 
zájmem.
Miroslav Kalousek, první místopředseda TOP 09,  
předseda poslaneckého klubu TOP 09,
František Laudát, místopředseda hospodářského výboru

00-1-140104/03:
Předsednictvo TOP 09 jmenuje Jitku Chalánkovou předsed-
kyní expertní komise TOP 09 pro sociální politiku.

00-1-140520/03:
Předsednictvo TOP 09 souhlasí s nominací expertů 
Ing. Miroslavem Zámečníkem a Doc. Dr. Danielem Munichem 
do expertní komise pro důchodovou reformu, jejíž vznik 
iniciovala vládní koalice.

00-1-140527/02:
Předsednictvo TOP 09 doporučilo europoslancům, aby si do 
svého čela zvolili Luďka Niedermayera.

00-1-140527/03:
Předsednictvo TOP 09 schválilo zařazení europoslanců do 
seznamů příjemců materiálů VV TOP 09 a Luděk Niederma-
yer bude dostávat materiály předsednictva TOP 09, na které 
také bude přizváván.

00-1-140715/06:
Předsednictvo TOP 09 souhlasí s realizací projektu Šance 
pro milión a s použitím uspořených prostředků určených na 
komunální volby v maximální výši 70 000 Kč.

00-1-140902/02:
Předsednictvo TOP 09 zmocňuje předsedu a místopředse-
dy dojednat konečnou podobu koordinační smlouvy s ODS 
před senátními volbami.

00-1-141015/01:
Předsednictvo TOP 09 bere na vědomí rezignaci Tomáše 
Hudečka a Jiřího Vávry na členství v TOP 09.

00-1-141015/02:
Předsednictvo TOP 09 vyjadřuje Tomáši Hudečkovi a Jiřímu 
Vávrovi poděkování za skvělou práci, kterou odvedli na pozi-
ci primátora a náměstka primátora hlavního města Prahy.

00-1-141021/02:
Předsednictvo TOP 09 děkuje za řízení EK pro EU Jaromíru 
Drábkovi a Marku Ženíškovi. Předsednictvo TOP 09 jmenuje 
předsedou Expertní komise pro evropské záležitosti Luďka 
Niedermayera.

2015
00-1-150113/02:
Předsednictvo TOP 09 schvaluje předložený materiál Stano-
visko TOP 09 k evropské imigrační krizi.

00-1-150127/03:
Předsednictvo TOP 09 schvaluje předsedou Expertní komise 
pro zemědělství Herberta Paveru.

00-1-150331/05:
Předsednictvo TOP 09 bere na vědomí materiál analýza 
databáze členů a podporovatelů.

00-1-150421/02:
Předsednictvo TOP 09 bere na vědomí vznik Evropské unie 
žen jako organizace, která vznikla a pracuje na základě stej-
ných konzervativních hodnot jako TOP 09. Úzká spolupráce 
obou organizací přispěje k pozitivnímu rozvoji a zlepšení 
politické kultury v ČR.

00-1-150421/03:
Předsednictvo TOP 09 pověřuje Ninu Novákovou členstvím 
v Celostátním výboru EUŽ ČR.
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00-1-150428/03:
Předsednictvo TOP 09 ukládá generálnímu sekretáři zavést 
možnost elektronické evidence usnesení dle níže uvedených 
postupů, aktualizovat jednací řád a jeho novou podobu pro-
jednat před předložením se smírčím výborem TOP 09.

00-1-150428/04:
Předsednictvo TOP 09 jmenuje Tomáše Tesaře výkonným 
místopředsedou Programové rady TOP 09.

00-1-150512/02:
Předseda TOP 09 a předseda Zahraničního výboru Po-
slanecké sněmovny Karel Schwarzenberg se dnes obrátil 
dopisem na předsedu vlády. Žádá o schůzku na téma české 
zahraniční politiky s přihlédnutím k výrokům prezidenta Milo-
še Zemana v Moskvě.
„Za zahraniční politiku odpovídá z Ústavy České republiky 
vláda. Prezident republiky odpovědný není. Proto jsem se 
obrátil na premiéra republiky,“ vysvětluje předseda TOP 09 
Karel Schwarzenberg, který je zároveň předsedou Zahranič-
ního výboru Poslanecké sněmovny.

00-1-150602/02:
Předsednictvo TOP 09 vyhlašuje termíny a podmínky nomi-
nací pro volby do krajských zastupitelstev v roce 2016.

00-1-150707/04:
Předsednictvo TOP 09 bere na vědomí předložený materiál 
Pořizování záznamu z jednání zastupitelstva.

01-150922/02:
Předsednictvo TOP 09 přijímá usnesení, že bude vypraco-
váno stanovisko P TOP 09 k závěrům přijatým Evropskou 
komisí ke kvótám, které mají určit počet migrantů pro přijetí 
jednotlivými členskými státy EU.

01-150929/02:
Předsednictvo TOP 09 schvaluje seznam delegace na kon-
gres EPP.
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B/  ZPRÁVA O ČINNOSTI 
VÝKONNÉHO VÝBORU TOP 09

Výkonný�výbor�zejména:
Podle platných stanov:
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.
g) rozhoduje o ustavení a zrušení regionální organizace a její územní působnosti.

Výkonný�výbor�(dále�jen�VV)�dále�zejména:
a) rozhoduje o době, místu konání a programu celostátního sněmu,
b) stanovuje klíč počtu delegátů na celostátní sněm a na krajské sněmy,
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, místopředse-

dům, 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) rozhoduje o nápravných opatřeních uložených předsednictvem strany.

Od 3. celostátního sněmu TOP 09 proběhlo v roce 2013 
jedno zasedání výkonného výboru, v roce 2014 byl počet 
jednání 16, z toho 9 bylo hlasování per rollam. V roce 2015 
do 5. 10. 2015 se výkonný výbor sešel na 4 jednáních.
Výkonný výbor byl pravidelně informován o aktuální politické 
situaci. Na začátku svého funkčního období se členové vý-
konného výboru shodli na tom, že zasedání budou probíhat 
v regionech. Proto jsou častěji zmiňována regionální témata, 
která se odráží jak v usneseních, tak v tiskových zprávách, 
které jednání doprovází. Na svém výjezdním zasedání v Plzni 
v roce 2014 TOP 09 oslavila 5 let své existence.
Výkonný výbor se zabýval ekonomickými záležitostmi, mezi 
které vedle schvalování rozpočtu a výroční zprávy TOP 09 
patří určitě i rozhodnutí o převedení deseti procent výnosů 
z darů zpět do regionů. Výkonný výbor také uložil prvnímu 
místopředsedovi zorganizování programové konference, 
která proběhla 13. června 2015. Výkonný výbor se také 
opakovaně zabýval situací uvnitř TOP 09, a to jak z hlediska 
stavu členské základny, tak i financování strany. Byly též 

projednány a schváleny změny stanov projednané a přijaté 
stálou komisí pro změnu stanov.
V usneseních výkonného výboru jsou zmíněna explicitně 
politická témata, která se dotýkají EU (výkonný výbor spe-
cifikoval mandát pro nové poslance zvolené v roce 2014), 
koncepce zahraniční politiky a v posledním roce elektronická 
evidence tržeb. Výkonný výbor byl informován o koaličním 
volebním programu pro volby do EP a o volebních analý-
zách.
Archiv všech usnesení a zápisů je spravován Celostátní kan-
celáří TOP 09, níže uvádíme záznam zásadních rozhodnutí 
výkonného výboru.

2013
00-2-131218/02:
Výkonný výbor TOP 09 vyhlašuje termíny a podmínky no-
minací pro volby do obecních a městských zastupitelstev 
v roce 2014.
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00-2-131218/04:
Výkonný výbor TOP 09 pověřuje krajské výbory rozhodnout 
o výši nominačních poplatků.

00-2-131218/06:
Výkonný výbor TOP 09 schvaluje předložený návrh rozpočtu 
na rok 2014.

00-2-131218/08:
Výkonný výbor TOP 09 ukládá prvnímu místopředsedovi 
svolat během prvních tří týdnů v roce 2014 schůzku k pro-
blematice financování krajských rozpočtů.

00-2-131218/09:
Výkonný výbor TOP 09 bere na vědomí vyúčtování volební 
kampaně v roce 2013 a schvaluje rozdělení příspěvků za 
hlasy.

2014
00-2-140220/02:
Výkonný výbor TOP 09 schvaluje kandidátní listinu pro volby 
do EP v podobě doporučené Předsednictvem TOP 09.

00-2-140220/03:
Výkonný výbor TOP 09 ukládá Předsednictvu TOP 09 nepro-
dleně ustanovit volební štáb a zahájit práce na volbách do 
Evropského parlamentu a podat VV TOP 09 zprávu na jeho 
dubnovém jednání.

00-2-140220/04:
Výkonný výbor TOP 09 bere na vědomí schválený program 
pro volby do Evropského parlamentu.

00-2-140328:
Výkonný výbor TOP 09 schvaluje předloženou výroční 
finanční zprávu za rok 2013.

00-2-140414/06:
Výkonný výbor TOP 09 žádá poslance TOP 09, aby na 
jednáních Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny 
a celkově na půdě Poslanecké Sněmovny P ČR podporovali 
projekt výstavby rychlostní silnice R 35.

00-2-140616/05:
Výkonný výbor TOP 09 schvaluje pozice poslanců EP za 
TOP 09 a STAN:
1.  Poslanci TOP 09 a STAN podporují a budou podporovat 

kandidáta na šéfa EK Jeana Clauda Junckera.
2.  K jednání o vzniku koalice v EP budou poslanci TOP 09 

a STAN přistupovat z hlediska programových priorit.
3.  Poslanci TOP 09 a STAN budou při těchto diskusích 

vycházet z programového ukotvení TOP 09 a STAN.
4.  V jednáních frakce budou poslanci TOP 09 a STAN 

prosazovat razantní postoj k Rusku a budou se snažit 
podporovat myšlenku energetické unie. Tato otázka má 
i přesah do vyšší budoucí akceschopnosti EU ve vztahu 
k možným hrozbám.

5.  Ohledně vztahu EU a Velké Británie jasná pozice poslan-
ců TOP 09 a STAN zatím nebude vyžadována. Přesto 
však princip, podpory setrvání Velké Británie v EU, ovšem 
pouze za podmínek, které nepovedou k zahájení eroze 
Unie či nevytvoří další obtížně zvládnutelné problémy mezi 
Unií a dalšími státy, se jeví jako racionální a odpovídající 
většinovému vnímání frakce.

00-2-140929/02:
Výkonný výbor TOP 09 schvaluje směrnici o pražské krajské 
organizaci TOP 09.

00-2-141009:
Povolební koalice v rámci zastupitelstva hl. m. Prahy 
a zastupitelstev statutárních měst schvaluje výkonný výbor. 
Povolební koalice v rámci ostatních obecních zastupitelstev 
schvalují příslušná krajská předsednictva, která mohou 
tuto pravomoc přenést na stranické orgány nižší úrovně. 
Uzavírat koalice s KSČM je zakázáno na všech úrovních. 
Za koalici se považuje i pouhá účast v radě bez koaliční 
smlouvy.
Odůvodnění: Dle čl. 10 odst. 2 písm. b) Stanov TOP 09 
rozhoduje o koalicích výkonný výbor. S ohledem na počet 
kandidátek a možných povolebních koalic vzešel z diskuze 
na předsednictvu návrh, aby výkonný výbor rozhodoval 
o koalicích na úrovni statutárních měst a hl. m. Prahy, 
v ostatních případech tuto kompetenci postupuje na nižší 
orgány.

00-2-141023:
Výkonný výbor TOP 09 postupuje předsednictvu strany pra-
vomoc schvalovat povolební koalice v rámci zastupitelstev 
statutárních měst.
Odůvodnění: Z diskuze na zasedání předsednictva 21. 10. 
vyplynul tento návrh jako operativnější řešení schvalování 
koalic ve statutárních městech.

00-2-141207/03:
Výkonný výbor TOP 09 pověřuje Karla Schwarzenberga 
svolat mimořádný zahraniční výbor Poslanecké sněmovny 
PČR, který projedná připravovaný dokument MZV „Kon-
cepce zahraničí politiky ČR“, a následně svolat tiskovou 
konferenci.

00-2-141207/04:
Výkonný výbor TOP 09 ukládá generálnímu sekretáři připravit 
materiál k zjednodušení přijímací procedury. Projekt aktivi-
zace a posílení členské základny by se měl opírat zejména 
o podporovatele TOP 09.

00-2-141207/05:
Výkonný výbor TOP 09 ukládá předsedovi programové rady 
TOP 09 Miroslavu Kalouskovi, aby do poloviny příštího roku 
připravil programovou konferenci.

00-2-141207/07:
Výkonný výbor TOP 09 schvaluje předložený rozpočet 
TOP 09 na rok 2015.
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Zpráva o činnosti výkonného výboru TOP 09

00-2-141207/08:
Výkonný výbor TOP 09 bere na vědomí předložené informa-
ce o nákladech volební kampaně v roce 2014.

00-2-141207/09:
Výkonný výbor TOP 09 schvaluje novelu příspěvkového řádu 
(nově určena výše řádného členského příspěvku, který bude 
zaplacen po lhůtě splatnosti, jednotně na 500,– Kč).

00-2-141207/10:
Výkonný výbor TOP 09 schvaluje převod částek odpovídají-
cích 10 % z darů určených pro krajské a regionální organiza-
ce podle rozpisu na jejich hospodářská střediska.

00-2-141207/11:
Výkonný výbor TOP 09 schvaluje termín konání 4. celostát-
ního sněmu TOP 09 28.–29. 11. 2015, místo konání hotel 
Dorint Don Giovanni Prague, a klíč počtu delegátů.

2015
00-2-150330:
Výkonný výbor TOP 09 schvaluje předloženou výroční 
finanční zprávu za rok 2014.

00-2-150413/04:
Výkonný výbor TOP 09 ukládá předsedům MO a RO s pů-
sobností MO, aby do konce června oslovili všechny nestra-
nické kandidáty na kandidátkách TOP 09 a nabídli jim aktivní 
zapojení do TOP 09 jako členů strany.

00-2-150413/05:
Výkonný výbor TOP 09 nesouhlasí se zavedením elek-
tronické evidence tržeb (EET), jak ji navrhuje tato vláda. 
Vnímá zavedení EET jako zbytečný experiment této vlády 
na podnikatelích a živnostnících. Vyzývá poslance klubu 
TOP 09 a Starostů, aby nedovolili toto hazardování s osu-
dem těch, kteří jsou pro naši ekonomiku a prosperitu tak 
zásadní.

00-2-150622/03:
VV TOP 09 schvaluje navýšení provozního rozpočtu TOP 09 
na rok 2015 o částku 215 800 Kč za uspořádání ideové 
konference TOP 09 13. 6. 2015 a o částku 250 000 Kč za 
účelem poskytnutí finančního daru Museu Kampa – nadaci 
Jana a Medy Mládkových na realizaci výstavy plastiky od 
umělecké skupiny Pode Bal. Tyto zvýšené náklady budou 
financovány z rezervního fondu.

00-2-150622/04:
Výkonný výbor TOP 09 schvaluje novelu vnitrostranické nor-
my Kompetence a jednací řád orgánů TOP 09 dle přiložené-
ho materiálu 207-2-150622 s účinností od 23. 6. 2015.

00-2-150622/06:
Výkonný výbor TOP 09 vyhlašuje nominace pro volby do 
Senátu P ČR v roce 2016.

00-2-150622/07:
Výkonný výbor TOP 09 schvaluje navrhovanou úpravu směr-
nice o hospodaření.
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Celkové�výsledky�voleb
Volby vyhrálo hnutí ANO 2011 (16,13 %, 244 501 hlasů, 
4 mandáty), které bylo těsně následováno koalicí TOP 09 
a STAN (15,95 %, 241 747 hlasů, 4 mandáty). Na třetím místě 
skončila ČSSD (14,17 %, 214 800 hlasů, 4 mandáty). Po 
třech mandátech získaly strany KSČM (10,98 %, 166 478 
hlasů) a KDU-ČSL (9,95 %, 150 792 hlasů). Dále hranici pěti 
procent překonaly ODS (7,67 %, 116 389 hlasů, 2 mandáty) 
a Svobodní (5,24 %, 79 540 hlasů, 1 mandát). Žádná další 
strana se do Evropského parlamentu nedostala.
V souvislosti s výsledky je nutné zmínit, že v evropských 
volbách došlo k bezprecedentnímu snížení volební účasti, 
a to na úroveň 18,20 procenta, což nás zařadilo na konec 
žebříčku zemí EU, hůře na tom je pouze Slovensko.
Důvody volební neúčasti jsou identifikovány zejména v ne-
srozumitelnosti evropské problematiky, která se ukázala 
zcela jasně právě v období, které nebylo ovlivněno jiným, 
tedy domácím tématem, což vyniká zejména v porovnání 
s rokem 2009 (kdy kampaň byla ovlivněna pádem české 
vlády v průběhu evropského předsednictví). Přes snahu ev-
ropských stran více akcentovat např. kandidáty na předsedu 
Evropské komise se neprokázalo, že by tato témata měla vliv 
na české voliče.

Povolební výzkumy i mediální analýzy neidentifikovaly žádné 
zásadní domácí či evropské téma ve volební kampani. Okra-
jově rezonovala témata, která souvisela s evropskými mýty, 
zavedením eura v ČR nebo ukrajinskou krizí.

Výsledky�TOP�09�a�STAN
Koalice TOP 09 a Starostové dosáhla ve volbách do Ev-
ropského parlamentu na druhé místo, s odstupem pouhých 
2754 hlasů (0,18 p. b.). Stala se tak nejsilnější opoziční 
stranou a dosáhla lepšího výsledku než ČSSD, vítěz posled-
ních sněmovních voleb. TOP 09 a STAN získala 15,95 %, tedy 

241 747 hlasů a dosáhla na čtyři mandáty, stejně jako ANO 
2011 a ČSSD. ČSSD a ANO 2011 se tak nepodařilo dostateč-
ně zmobilizovat svoji voličskou základnu. Strana ODS utržila 
propad a nedosáhla ani 8 %. Proto získala pouze 2 mandáty, 
čímž se její zastoupení v EP snížilo o 7 křesel. Naopak poprvé 
se do Evropského parlamentu dostala Strana svobodných 
občanů a bude reprezentována 1 europoslancem.

Úspěšnost TOP 09 a STAN se v jednotlivých krajích velmi 
lišila. Nejlepšího výsledku dosáhla koalice v Praze a v Pl-
zeňském a Středočeském kraji. Nejhorší výsledek zazname-
nala v Moravskoslezském kraji. Zisk se nejčastěji pohybuje 
v rozsahu od 11 % do 16 %. Ve statutárních městech strana 
výrazně uspěla v Plzni, Liberci, Českých Budějovicích, 
Karlových Varech nebo Mladé Boleslavi. Nejhůře v Karviné. 
Největší vliv na krajský výsledek měla města Brno a Plzeň.

Preferenční�hlasy�kandidátů�TOP�09�a�STAN
Kromě hlasů pro politickou stranu hrají ve volbách význam-
nou roli také preferenční hlasy, které mohou zamíchat pořa-
dím kandidátů na kandidátní listině. Ve volbách do Evropské-
ho parlamentu má každý volič právo využít maximálně dvou 
preferenčních hlasů. Pokud jich kandidát získá alespoň pět 
procent z celkového počtu hlasů pro stranu, posouvá se na 
kandidátní listině před všechny, kteří dosáhli nižšího počtu.
Nejvíce preferenčních hlasů z kandidátů TOP 09 a STAN 
získal Jiří Pospíšil, který se stal dokonce celorepublikovým 
vítězem v této „disciplíně“. Celkem obdržel téměř 78 tisíc 
preferenčních hlasů, díky čemuž předstihl i lídra kandidátky, 
Luďka Niedermayera. Ten nasbíral více než 37 tisíc prefe-
renčních hlasů. Třetí nejvyšší počet obdržel Jaromír Štětina, 
který se díky tomu posunul z pátého místa na třetí, a získal 
tak poslanecký mandát v Evropském parlamentu. Žádný další 
kandidát již pětiprocentní hranici nutnou pro posun na kandi-
dátní listině nepřekonal.

Rok 2014 měl být rokem supervolebním. Mělo se v něm odehrát čtvero voleb. Nakonec se díky zkrácení volebního období 
poslanecké sněmovny uskutečnily jen troje volby, ale nic se nezměnilo na tom faktu, že během 12 měsíců šli čeští občané 
k volbám čtyřikrát. Níže uvádíme ty nejdůležitější závěry z podrobných analýz, které celostátní kancelář s pomocí nezávislých 
agentur zpracovávala a které byly předloženy výkonnému výboru.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

C/  VOLBY V ROCE 2014
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V řádných volbách do Senátu PČR kandidovala TOP 09 
v koalici se STAN ve 21 obvodech, a také v jednom obvodu 
v doplňovacích volbách na Praze 10. Volby do Senátu PČR 
jsou do velké míry ovlivňovány situací ve volebních obvo-
dech a specifickými místními faktory. Tím se senátní volby 
výrazně odlišují od voleb do Poslanecké sněmovny PČR či 
od voleb do Evropského parlamentu, v nichž mají specifika 
regionů menší význam. Projevuje se to mimo jiné i vyšší 
úspěšností regionálních subjektů a nezávislých osobností. 
Lze říci, že senátní volby jsou v každém senátním obvodě 
jiné, a proto se jejich výsledky dají jen obtížně analyzovat 
jako celek.
Do druhého kola se dostalo 5 kandidátů TOP 09 a STAN, 
což je výrazně více než před 2 lety. Do druhého kola po-
stoupili tři kandidáti, kterým byla schválena extra dotace, 
dva kandidáti postoupili i bez této podpory. Z hlediska ana-
lýz obvodů byl největším překvapením postup do 2. kola 
v senátním obvodu Kladno.

Spolupráce�s�ODS
V osmi obvodech došlo k dohodě TOP 09 a ODS o vzájem-
né podpoře, strany si v těchto obvodech nekonkurovaly. Při 
porovnání výsledků minulých a letošních senátních voleb 
v těchto obvodech je zřejmé, že v žádném z těchto obvodů 
nevedla strategie jednoho pravicového kandidáta k vyšší-
mu zisku hlasů. Ve všech 8 obvodech dopadly volby oproti 
roku 2008 ztrátou a žádný z kandidátů se nedostal ani do 
druhého kola, ačkoliv v roce 2008 se dostali do druhého 
kola 4 kandidáti. Průměrná ztráta v těchto obvodech činila 
8,53 %.

Za TOP 09 tedy kandidovali:

Senátní obvod Příjmení Jméno
03 Cheb Padevět Vítězslav
09 Plzeň Cabada Ladislav
12 Strakonice Gregora Martin
15 Pelhřimov Jahelka Ivo
18 Příbram Švenda Václav
21 Praha 5 Balaš Vladimír
30 Kladno Vojtová Michaela
33 Děčín Linhart Zbyněk
36 Česká Lípa Vosecký Jiří
39 Trutnov Klepš Adolf
42 Kolín Kárník Pavel
45 Hradec Králové Oliva Jiří
48 Rychnov nad Kněžnou Cempírek Václav
51 Žďár nad Sázavou Havlíček Jiří
57 Vyškov Šigut Zdeněk
60 Brno-město Marek Michal
69 Frýdek-Místek Bača Slavomír
72 Ostrava-město Joneš Jiří

Dále pak:
a) v obvodu 22 – Praha 10 Renata Sabongui,
b) v obvodu 27 – Praha 1 Martin Bursík,
c) v obvodu 63 – Přerov Dušan Hluzín,
d) v obvodu 24 – Praha 9 Jiří Vávra.
V obvodech 6 – Louny, 66 – Olomouc a 81 – Uherské Hra-
diště TOP 09 nenominovala svého kandidáta, ale v rámci 
dohody o vzájemné podpoře podpořila kandidáta ODS.

Významnější preference, za které můžeme považovat pře-
konání hranice jednoho procentního bodu, dosáhli dále tito 
kandidáti:
1. Tomáš Czernin (9 061 hlasů, 3,74 %)
2. Bohumil Straka (5 184 hlasů, 2,14 %)
3. Radim Sršeň (4 894 hlasů, 2,02 %)

Klíčovým faktorem úspěchu bylo sestavení kandidátní 
listiny, významný byl přínos Jiřího Pospíšila. Podle výzkumu 
agentury Focus, zadaného TOP 09, byla kvalita kandidátů 
u voličů TOP 09 na druhém místě, hned za univerzálním dů-
vodem volby, kterým byla schopnost vhodně reprezentovat 

ČR, respektive zájmy občanů ČR v EU. Významným odlišo-
vacím faktorem se stal i pozitivní program pro EU, který naši 
koaliční kandidátku odlišil od ostatních stran.

Přestože někteří analytici označovali za problém naší kam-
paně menší důraz na témata, jasně se ukázalo, že klíčovým 
faktorem byla právě volební účast, a tedy strategie přesvěd-
čit voliče TOP 09 a Starostů, aby k volbám přišli. Za zmínku 
stojí i to, že TOP 09 investovala do kampaně výrazně méně 
než ANO, přesto cílová skupina kampaň vnímala, a to v ně-
kterých ohledech jako nejvýraznější.

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
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TOP 09, z pohledu navrhující strany, získala celkem 868 
mandátů. Tento počet představuje téměř 9 % ze všech 9786�
potenciálně�dosažitelných�křesel (pokud by získala všech-
ny mandáty ve všech 526 obcích, v kterých kandidovala). 
V roce 2010 byla tato úspěšnost 13 %. TOP 09 ve volbách 
v roce 2014 získala své zástupce v celkem 383�různých�
zastupitelstvech. Na druhou stranu do více než čtvrtiny 
zastupitelstev se nedostala a nezískala ani jeden zastupitel-
ský mandát.

Letos za TOP 09 kandidovalo osm tisíc kandidátů, což bylo 
o�28�%�méně�než�před�čtyřmi�roky. Největší propad (cca 
40%) v počtu kandidujících zaznamenaly Jihočeský, Pardu-
bický a Středočeský kraj. Naopak v Praze a Plzeňském kraji 
TOP 09 postavila srovnatelný počet kandidátů jako v roce 
2010. Výsledky mohl nižší počet nominovaných ovlivnit, byť 
jsou kraje, kde toto neplatí. Volby�také�neprobíhaly�bezpro-
středně�po�volbách,�které�média�označovala�za�vítězné 
(2010).

Výsledek voleb by měl být také posuzován v kontextu voleb 
v rámci 12 měsíců dlouhého supervolebního období. Tedy 
i voleb do Poslanecké sněmovny a Evropského parlamen-
tu. Ty druhé zmíněné navíc patří také do voleb druhého 
řádu. Přestože se zjevně nezměnila mediální�komunika-
ce�představitelů�TOP�09, jedny volby (EP) TOP 09 téměř 
vyhrála, v jiných (komunální) ztratila řadu mandátů. V ana-
lýze se objevilo minimum příkladů, na základě kterých by 
bylo možné dělat obecné závěry – situace�se�zásadně�liší�
v�jednotlivých�krajích�a�potažmo�v�jednotlivých�místech�
kandidatury.

V jednotlivých krajích byl�propad�mandátů�různý, nejmen-
ší v Praze (o 28 %) a pak Libereckém, Královéhradeckém, 
Plzeňském a Středočeském kraji (ztráta cca třetiny zastupi-
telů). Naopak o nejvíce mandátů (přes 60 %) přišla TOP 09 
v Jihočeském, Moravskoslezském, Pardubickém a Zlínském 
kraji. Propad v získání mandátů byl ale spíše způsoben vý-
razným snížením počtu kandidujících, než jejich neúspěchem

Úspěšnost�zisku�mandátů�můžeme�posoudit�také�
vzhledem�k�počtu�kandidujících. Tedy jaký podíl kandi-

dátů za TOP 09 byl nakonec skutečně zvolen zastupiteli. 
Tato úspěšnost v porovnání s volbami v roce 2010 celkově 
klesla přibližně o čtvrtinu (v roce 2010 se stalo zastupite-
li přes 14 % kandidátů, letos necelých 11 %). I v tomto 
hledisku panují u jednotlivých krajů značné rozdíly.�I�letos�
byla�nejúspěšnější�Praha,�tentokrát�těsně�následována�
středními�Čechami.�Naopak nejméně úspěšnými byly 
opět Moravskoslezský a Pardubický kraj.

Úspěšnost kandidátů jsme porovnali i vzhledem k jejich stra-
nické příslušnosti. Zatímco v roce 2010 byla v celé republice 
úspěšnost členů TOP 09 přibližně pětinová a kandidátů bez 
politické příslušnosti oproti tomuto zhruba poloviční (a i přes-
to bylo zvoleno o téměř tři sta více zastupitelů bez politic-
ké příslušnosti), v�letošních�volbách�si�členové�TOP�09�
úspěšnost�zvolení�téměř�udrželi,�avšak�úspěšnost�
kandidátů�bez�politické�příslušnosti�se�propadla�o�třetinu 
(mezi zastupiteli tak o více než sedmdesát převažují členové 
TOP 09).

Letos se Praha�s�nejnižší�volební�účastí propadla až za 
Moravskoslezský, Karlovarský i Ústecký kraj. Naopak nejvíce 
lidí přišlo k volbám tradičně na Vysočině, v Pardubickém 
a Zlínském kraji. V porovnání s volbami v roce 2010 zaujme 
Praha, kde došlo oproti zbytku republiky k velmi znatelnému 
poklesu volební účasti.

Počet�hlasů�v�relativním�hodnocení�stoupl�pouze�v�Li-
bereckém�kraji, protože TOP 09 na rozdíl od roku 2010 
kandidovala v Liberci.

V�roce�2014�narostl�procentuální�podíl�kandidátek,�
kde�TOP�09�nekandidovala�samostatně. Na rozdíl od 
roku 2010, kdy tento podíl činil zhruba 8,5 %, v roce 
2014 vzrostl podíl na cca 29 %.

V roce 2010 činil průměrný výsledek kandidátek, kde 
TOP 09 kandidovala samostatně, 15,61 %. Průměrný vý-
sledek z ostatních kandidátek (koalice, sdružení…) činil 
23,54 %. V roce 2014 tomu bylo 13,70 % proti 17,07 %. 
Ztráta�koalic�byla�letos�výraznější�než�ztráta�kandidá-
tek�TOP�09.

KOMUNÁLNÍ VOLBY
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D/  ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ TOP 09

Podle článku 19 Stanov předkládá Výkonný výbor Sněmu
* Zpráva o hospodaření obsahuje údaje od roku 2013 do 31. srpna 2015

Transparentnost financování TOP 09 naplňuje zveřejňová-
ním veškerých příjmů (dary, příspěvky od státu, členské 
příspěvky a další) každý měsíc na webových stránkách. 
Informace zveřejňujeme nad rámec stanovený zákonem, 
ctíme legislativní předpisy a chráníme osobní údaje členů 
a dárců.

Přijímání darů podléhá přísným a přesně určeným pra-
vidlům. Dary a dárci jsou vždy prověřováni, dary nad 
10 000 Kč jsou schvalovány Předsednictvem TOP 09. 
Přijímány jsou pouze dary od subjektů, u kterých nemůže 
vzniknout pochybnost o důvěryhodnosti dárce. Nepeněžní 
dary vyšší hodnoty si necháváme znalecky posoudit. Způ-
sob přijímání darů platební kartou je rok od roku více využí-
ván – v roce 2014 bylo 16 % počtu darů uhrazeno kartou.
Od roku 2013 se pro platby za volební kampaně používá 
transparentní bankovní účet, kde mohou členové i veřej-
nost průběžně sledovat pohyby na účtu s krátkým popisem 
účelu platby.

Veškerá kontrolní a revizní hodnocení proběhla s pozitivní-
mi závěry. Výroky auditora k účetní závěrce za roky 2013 
a 2014, stejně jako kontrola výročních finančních zpráv 
Poslaneckou sněmovnou byly bez výhrad. Na základě 
splnění zákonných podmínek byly vyplaceny TOP 09 státní 
příspěvky na činnost.

Účetnictví na úrovni regionální, krajské i celostátní je 
spravováno centrálně ekonomickým odborem, díky tomu 
nemůže docházet k porušování interních pravidel ani 
zákonů, například z nedbalosti. Centrální správa účetnictví 
zajišťuje navenek větší transparentnost a šetří náklady. Nad 
tímto účetnictvím navíc dohlíží externí účetní společnost 
a auditor.

TOP 09 za svou historii čerpala úvěr pouze jednou, ve 
volební kampani pro předčasné volby do Poslanecké 
sněmovny v roce 2013. Tento úvěr byl čerpán v listopa-
du 2013 ve výši 6,06 mil. Kč a byl splacen v prosinci 2013. 
V roce 2013 hospodařila TOP 09 s účetním ziskem ve výši 
24,06 mil. Kč; v roce 2014 se ztrátou 10,42 mil. Kč a ke 
konci roku 2015 se předpokládá účetní zisk 10,1 mil. Kč.
Náklady na zajištění provozu celostátní kanceláře jsou 
pokrývány výnosy převážně ze státního příspěvku a v men-

ší míře z fondů. Dary získané pro celostátní rozpočet slouží 
také k úhradě volebních kampaní, na základě rozhodnutí 
Předsednictva a Výkonného výboru. U krajských a regionál-
ních organizací dochází k postupnému snižování interních 
závazků vůči celostátní kanceláři.

Plánovaný rozpočet provozních nákladů celostátní kance-
láře pro rok 2013 nebyl zcela vyčerpán – část byla převe-
dena do rozpočtu 2014, část uspořena. Obdobně platí i pro 
rozpočet provozních nákladů celostátní kanceláře pro rok 
2014. Úspor se dařilo dosáhnout i přes nutné snižování 
nákladů v důsledku úbytku mandátů, a s tím spojených 
příjmů, po volbách 2013 i 2014. Pro rok 2015 je napláno-
ván o 3,5 % úspornější rozpočet proti roku 2014 s tím, že 
rozpočet 2015 musel počítat s uspořádáním celostátního 
sněmu. Rozpočet na centrálně vynaložené náklady na 
volební kampaň v roce 2013 byl prakticky vyčerpán v plá-
nované výši. Rozpočet volebních nákladů 2014 nebyl zcela 
vyčerpán – úspora 0,98 mil. Kč.

Před volbami do Poslanecké sněmovny 2013 byla prodlou-
žena smlouva o vzájemné spolupráci s hnutím Starostové 
a nezávislí. Podle této smlouvy je část státních příspěvků 
ve formě daru poskytnuta Starostům a nezávislým (v ta-
bulce součást poskytnutých darů) a také se tvoří společný 
volební fond k financování společných volebních kampaní. 
Na základě smlouvy o vzájemné spolupráci byly poskyt-
nuty dary 2013: 17,74 mil. Kč; 2014: 3,03 mil. Kč; 2015: 
0,29 mil. Kč.

Celostátní kancelář tvoří fondy solidarity, investiční a voleb-
ní, ty užívá pouze z rozhodnutí Výkonného výboru. Od roku 
2016 se ruší investiční fond. Fond solidarity slouží k pokrytí 
pravidelných provozních nákladů v krajských kancelářích, 
navíc díky centrálnímu nákupu techniky a služeb je toto 
řešení výhodné a transparentní. Zůstatek fondů na konci 
roku 2013 byl 6,14 mil. Kč, resp. 2014 6,08 mil. Kč, aktuální 
zůstatek k 1. 9. 2015 je 9,61 mil. Kč.

V průběhu roku 2014 byla spuštěna aplikace, kde mohou 
předsedové regionálních a krajských organizací přistupovat 
k archivu faktur a elektronicky je schvalovat. Tím se dosáh-
lo rychlejšího a efektivnějšího procesu, navíc může krajský 
manažer kontrolovat archiv dokladů za svůj kraj.
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Přehled�nákladů�a�výnosů�[tis. Kč] / rok 2013 2014 2015*

výnosy 152 411 84 462 24 371
náklady 128 348 94 885 17 764
výsledek hospodaření 24 063 -10 423 6 607

Výnosy�[tis. Kč] / rok 2013 2014 2015*

dary�přijaté�celkem 38 472 29 547 2 374
z toho: dary finanční od fyzických osob 13 941 20 310 1 718
 dary finanční od právnických osob 18 148 7 149 656
 dary nepeněžní 6 383 2 088 87
členské�příspěvky 4 733 4 924 1 772
z toho: členské příspěvky běžné 1 638 1 681 1 354
 členské příspěvky zvláštní 3 095 3 243 418
státní�příspěvek�na�úhradu�volebních�nákladů 59 636 7 252 0
státní�příspěvek�na�činnost 49 374 42 531 20 034
výnosy�ze�zdaňované�činnosti 137 156 164
ostatní�výnosy 59 52 27

Náklady�[tis. Kč] / rok 2013 2014 2015*

náklady�na�činnost 35 968 32 316 16 978
z toho: provoz CK 22 628 19 265 10 449
 provoz KK hrazený CK 7 720 6 986 4 314
 provoz KK 5 620 6 065 2 215
poskytnuté�dary 22 077 3 283 548
náklady�na�volby 70 303 59 286 238

 

Náklady�na�volby�
-�detail  [tis. Kč]

2013 2014 2015*

celostátní 
kancelář

krajské, 
regionální 
organizace

kandidáti 
do Senátu

celostátní 
kancelář

krajské, 
regionální 
organizace

kandidáti 
do Senátu

celostátní 
kancelář

krajské, 
regionální 
organizace

kandidáti 
do Senátu

volby do Poslanecké sněmovny 57 911 11 670 0 0 39 0 0 0 0
volby do Senátu 0 0 0 6 278 38 2 587 0 0 0
volby do obecních zastupitelstev 0 0 0 5 399 29 258 0 0 238 0
volby do zastupitelstev krajů 0 13 0 0 0 0 0 0 0
volby do zastupitelstva hl. m. Prahy 0 0 0 3 935 0 0 0 0 0
volby do Evropského parlamentu 0 0 0 10 096 1 656 0 0 0 0
volba prezidenta republiky 593 116 0 0 0 0 0 0 0
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náklady na činnost CK
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náklady na volby

* údaje do 31. 8. 2015

Srovnání�výnosů�a�nákladů
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E/   STATISTIKY ČLENŮ TOP 09

Počet�členů�v�krajích

Vývoj�členské�základny

Počet�členů�na�100�tis.�obyvatel�v�krajích

Členové�podle�věku
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Zastoupení�členů�podle�dosaženého�vzdělání

Členové�dle�pohlaví Pracovní�zařazení�členů

24 %
ženy

 1 % neuvedeno

 1 % základní

 7 % střední odborné

 35 % středoškolské s maturitou

 2 % vyšší odborné

 48 % vysokoškolské

 6 % postgraduální

Hledající zaměstnání

Svobodné povolání

Důchodce

Volený zastupitel

Státní zaměstnanec

Student

Podnikatel/živnostník

Zaměstnanec

76 %
muži

35 %

7 %
6 %

2 %

1 %
1 %

48 %
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4. celostátní sněm TOP 09

ZPRÁVA O ČINNOSTI  
POSLANECKÉHO KLUBU TOP 09 
A STAROSTOVÉ
Předkládá MIROSLAV KALOUSEK, PŘEDSEDA POSLANECKÉHO KLUBU TOP 09 A STAROSTOVÉ

Vypracoval RADEK LOJDA, TAJEMNÍK POSLANECKÉHO KLUBU TOP 09 A STAROSTOVÉ

Návrh usnesení  CELOSTÁTNÍ SNĚM TOP 09 SCHVALUJE ZPRÁVU O ČINNOSTI 

POSLANECKÉHO KLUBU TOP 09 A STAROSTOVÉ 224-2-151129

Předkládaná zpráva o činnosti Poslaneckého klubu TOP 09 
a Starostové je historicky třetí, zahrnuje období od usta-
vující schůze VII. volebního období Poslanecké sněmovny 
až do ukončení 30. schůze Poslanecké sněmovny dne 
1. října 2015.

Poslanecký�klub�TOP�09�a�Starostové��
v�období�listopad�2013�–�říjen�2015

Výsledek voleb do Poslanecké sněmovny 25.–26. říj-
na 2013 přiřadil straně TOP 09 celkem 26 mandátů. Na 
základě povolebního vyjednávání jmenoval prezident 
republiky Miloš Zeman 29. ledna 2014 vládu, kterou utvořily 
ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL. Vládu řídí premiér Bohuslav 
Sobotka (ČSSD) a zasedá v ní sedmnáct ministrů, což je 
o tři více než ve vládě Petra Nečase. Vláda v Poslanecké 
sněmovně disponuje hlasy 111 koaličních poslanců.

Na prvním zasedání poslaneckého klubu TOP 09 a Sta-
rostové v VII. volebním období bylo zvoleno předsednictvo 
poslaneckého klubu, které pracovalo ve složení: předseda 
Petr Gazdík, místopředsedové Zdeněk Bezecný, Václav 
Horáček, Jitka Chalánková a František Laudát. Volby před-
sednictva poslaneckého klubu jsou každý rok. Petr Gazdík 
28. 11. 2013 na svou žádost rezignoval a zvolen předsedou 
klubu byl Miroslav Kalousek, který vede tento klub dopo-
sud. V průběhu volebního období se obměnily i funkce mís-
topředsedů. Novými místopředsedy se stali Marek Ženíšek 
a Michal Kučera.

Současné složení:
Předseda�klubu:�Miroslav Kalousek
Místopředsedové�klubu:�Jitka Chalánková, Michal Kučera
František Laudát, Marek Ženíšek
Místopředseda�sněmovny:�Petr Gazdík
Ostatní�členové�klubu:�Adamová Markéta, Bezecný 
Zdeněk, Farský Jan, Heger Leoš, Horáček Václav, 
Korte Daniel, Kostřica Rom, Koubek Jiří, Kovářová Věra, 
Langšádlová Helena, Lobkowicz Jaroslav, Nováková Nina, 
Pavera Herbert, Pecková Gabriela, Plíšek Martin (mandát 
od 1. 7. 2014), Putnová Anna, Schwarzenberg Karel, 
Skalický Jiří, Tureček Karel, Vácha František.

Profily jednotlivých členů poslaneckého klubu lze prohlížet 
na webu Poslanecké sněmovny. http://www.psp.cz/sqw/
hp.sqw?k=5301

Hlasování�o�důvěře�a�nedůvěře�vládě
Vláda Bohuslava Sobotky jmenovaná 29. ledna 2014 požá-
dala dne 18. února 2014 na 6. schůzi Poslanecké sněmovny 
o důvěru. Koaliční zastoupení politických klubů ČSSD, ANO 
2011 a KDU-ČSL vyslovilo důvěru vládě 110 hlasy. Nedůvě-
ru vyjádřily pouze kluby TOP 09 a Starostové a ODS. Kluby 
KSČM a Úsvitu přímé demokracie se buďto zdržely nebo 
nehlasovaly. V průběhu volebního období z iniciativy opozi-
ce hlasovala sněmovna o nedůvěře vládě prozatím jednou. 
Hlasování o nedůvěře vládě se uskutečnilo na 28. schůzi PS 
a kabinet Bohuslava Sobotky dostal důvěru.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI  
POSLANECKÉHO KLUBU TOP 09 
A STAROSTOVÉ

Hlasování�o�státním�rozpočtu

2014
Třetí čtení proběhlo na 4. schůzi 19. prosince 2013. Poslanec-
ký klub rozpočet nepodpořil.

Rozpočet nebyl odpovědný, prorůstový ani úsporný. Oproti 
poměrně velkorysým výdajovým limitům, které byly schvá-
leny v květnu 2013, byly výdaje navýšeny o 24 miliard Kč. 
Těmito miliardami navíc se zbytečně zvýšil deficit a zbytečně 
se zvýšil státní dluh. Oproti minulým letům se v tomto roz-
počtu snižují kapitálové výdaje a výdaje na vědu a výzkum, 
které jsou zásadními prorůstovými impulsy.

2015
Třetí čtení proběhlo na 23. schůzi 10. prosince 2014. Posla-
necký klub rozpočet nepodpořil.

Rozpočet pro rok 2015 sděloval především ve svých číslech 
něco úplně jiného, než jak ho verbálně prezentovali členo-
vé vlády. Rozpočet nešetří běžné provozní výdaje, naopak 
je prudce zvyšuje. Rozpočet neuvolňuje kapitálové výdaje, 
naopak počítá s investicemi nižšími, než investovala minulá 
vláda v době největší krize.

Poslanecký klub TOP 09 a Starostové nepodpořil návrh stát-
ního rozpočtu pro rok 2015 z následujících důvodů:

1)  Rozpočet není úsporný, naopak je rozmařilý, a to zejména 
v provozních výdajích a v platech státních úředníků, jejichž 
počet narůstá.

2)  Rozpočet neuvolňuje investice, naopak vláda plánuje 
investovat o několik desítek miliard méně, než investovala 
naše vláda v dobách největší krize.

3)  Naprosto neuspokojivá je výše výdajů na vědu a výzkum, 
která je rovněž mnohem nižší, než kdykoli v dobách největ-
ší krize.

4)  Strukturální deficit, který se naší vládě podařilo snížit na 
únosnou míru, tímto rozpočtem pokračuje ve škodlivém 
trendu, který nastartovala již Rusnokova vláda.

Poslanecké�návrhy�zákonů�a�hlasování�o�nich
Mezi 1. a 30. schůzí Poslanecké sněmovny je evidováno 
617 sněmovních tisků, z nichž 216 tisků byly vládní návrhy 
zákonů, 83 tisků byly mezinárodní smlouvy, 126 tisků byly 
zprávy, 125 tisků byly poslanecké návrhy zákonů.

Členové klubu v rámci své opoziční role využívají svou legis-
lativní pravomoc podávat poslanecké návrhy. Podány byly:

Novela�zákona�o�odpovědnosti�za�škodu�způsobenou�při�
výkonu�veřejné�moci
Stát odpovídá za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
nepodřízeným subjektům fyzickým i právnickým osobám. 
Pokud stát, jeho organizační složky anebo v širokém pojetí 
“orgány veřejné moci” vydají nezákonné rozhodnutí nebo 
se dopustí nesprávného úředního postupu, nesou za škodu 

vzniklou v souvislosti s takovým pochybením odpovědnost. 
Podmínky odpovědnosti i uplatnění nároků a detailní úpravu 
jak hmotněprávního charakteru, tak procesního postupu 
upravuje zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 
nesprávným úředním postupem.
- stav projednávání – neschváleno

Novela�ústavního�zákona�o�rozpočtové�odpovědnosti
Hlavním cílem návrhu ústavního zákona je dosáhnout 
zdravých a dlouhodobě udržitelných veřejných financí 
České republiky, které jí poskytnou dostatečný prostor 
pro rozhodování při realizaci rozpočtové a fiskální politiky 
a zajistí respektování mezinárodních závazků a to i v přípa-
dě běžných konjunkturálních výkyvů. Ústavní zákon by měl 
zlepšit celkové hospodaření České republiky, posílit trans-
parentnost a efektivnost veřejných financí a ve výsledku též 
podpořit konkurenceschopnost české ekonomiky. Právní 
předpis také obsahuje číselná fiskální pravidla včetně limitu 
vládního zadlužení. Návrh dále upravuje zřízení Národní 
rozpočtové rady.
- stav projednávání – zamítnuto v I. čtení

Novela�zákona�o�pravidlech�rozpočtové�odpovědnosti
Hlavním cílem zákonné úpravy je dosáhnout zdravých a dlou-
hodobě udržitelných veřejných financí České republiky, které 
jí poskytnou dostatečný prostor pro rozhodování při realizaci 
rozpočtové a fiskální politiky a zajistí respektování meziná-
rodních závazků a to i v případě běžných konjunkturálních 
výkyvů. Cílem je zlepšení celkového hospodaření České 
republiky, posílení transparentnosti a efektivnosti veřejných 
financí a ve výsledku též podpora konkurenceschopnosti 
české ekonomiky.
- stav projednávání – zamítnuto v I. čtení

Novela�zákona�o�jednacím�řádu�Poslanecké�sněmovny
Jedná se o pět základních změn jednacího řádu PS:
1)  Zveřejnění seznamu osob, které se na tvorbě legislativního 

textu podílely,
2)  úprava doby mezi druhým a třetím čtením na nejméně 

2 týdny,
3)  veřejnost jednání všech orgánů PS (výjimky pro výjimečné 

situace),
4)  povinnost zpracovat k návrhu zákona zhodnocení korupč-

ních rizik (CIA) a hodnocení dopadu regulace (RIA),
5)  zabránění možnosti neprůhledného rozdělování finančních 

prostředků prostřednictvím pozměňovacích návrhů k záko-
nu o státním rozpočtu.

- stav projednávání – schváleno se změnami

Novela�zákona�o�změně�zákona�v�souvislosti�s�přijetím�
ústavního�zákona�o�rozpočtové�odpovědnosti
Doprovodný zákon k zákonu o pravidlech rozpočtové odpo-
vědnosti
- stav projednávání – zamítnuto v I. čtení
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Zpráva o činnosti poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

Návrh�zákona�o�Registru�smluv
Současný stav elektronizace veřejné správy dosáhl úrovně, 
kdy naprostá většina smluv, faktur a objednávek je vyhoto-
vována v elektronické podobě. Elektronické faktury jsou od 
1. 1. 2013 zrovnoprávněny s papírovými. Uveřejňování smluv, 
faktur a objednávek a tím i rozšíření okruhu osob a institucí, 
které se budou moci na veřejné (byť jen neformální) kontrole 
podílet, je nezbytné, neboť dosavadní zkušenost ukazuje, že 
stávající institucionalizované kontrolní mechanismy nejsou 
(a vzhledem k rozsahu činnosti a počtu vykonavatelů veřejné 
moci ani nemohou být) dostatečně efektivní.
- stav projednávání – schváleno s výraznými změnami

Novela�Ústavy�ČR
Cílem novely ústavního zákona č. 1/1993 Sb. je rozšíření 
omezeného rozsahu ústavních kompetencí Nejvyššího kont-
rolního úřadu ve čl. 97
- stav projednávání – Senát

Novela�zákona�o�Nejvyšším�kontrolním�úřadu
Novela zákona č. 166/1993 Sb. má za cíl vytvořit zákonné 
podmínky pro řádnou aplikaci navrhovaných ústavních změn 
ohledně NKÚ v ústavním zákoně 1/1993 Sb.
- stav projednávání – vráceno

Novela�zákona�o�trestní�odpovědnosti�právnických�osob
Navržená novela tak má za cíl umožnit nejtvrdší, tedy trestní 
formu postihu výše uvedených nezákonných a nekalých 
praktik, přičemž z povahy trestného činu lichvy lze jedno-
značně dovodit, že se jedná o trestný čin, který je způsobilá 
spáchat jak fyzická, tak právnická osoba.
- stav projednávání – zamítnuto v I. čtení

Novela�zákona�občanského�soudního�řádu
Návrh usiluje o omezení procesních dopadů exekucí nad 
rámec hmotněprávní úpravy společného jmění manželů.
- stav projednávání – II. čtení

Novela�zákona�občanského�soudního�řádu
Návrh usiluje o změnu pravidel při stanovení výše nákladů 
řízení, a to především v rozsahu úhrady nákladů zastoupení 
licencovaným profesionálem (zpravidla advokátem) a jeho 
souvisejících nákladů. Dále zrovnoprávňuje nárok na přiznání 
úhrady hotových výdajů úspěšné straně sporu bez ohledu na 
to, zda byla zastoupena advokátem (notářem).
- stav projednávání – II. čtení

Novela�zákona�o�regulaci�reklamy
Novelou zákona č. 40/1995 Sb. a doplněním 468/1991 Sb. 
dojde ke stanovení zákonných podmínek pro šíření cizoja-
zyčné reklamy, které umožní obcím regulovat šíření reklamy 
v cizím jazyce dle místních podmínek, resp. ukládá podni-
katelským subjektům povinnost zveřejňovat texty současně 
s významově totožným textem v českém jazyce.
- stav projednávání – ve výborech

Novela�Ústavy�ČR
Předloženým návrhem se mění současná ústavní úprava 
trestněprávní imunity poslanců a senátorů Parlamentu České 
republiky. Navrhovaná změna spočívá ve zrušení souhlasu 
komory, jejímž je poslanec nebo senátor členem, s jeho trest-
ním stíháním.
- stav projednávání – doposud neprojednáváno

Novela�zákona�o�působnosti�MPO�ČR�při�řízení�společ-
ností�ovládaných�státem
Kompetence jednotlivých ústředních orgánů státní správy ve 
věcech řízení společností provozujících podnikatelskou činnost, 
ve kterých má zároveň stát majetkovou účast, by se předlože-
ným návrhem převedly na Ministerstvo průmyslu a obchodu.
- stav projednávání – I. čtení

Novela�zákona�o�místních�poplatcích
Současné znění zákona o místních poplatcích, umožňující 
obecním úřadům výslovně vyměřovat místní poplatky nezle-
tilým, zejména v případě poplatku za odpad, kdy poplatní-
kem (a tedy daňovým dlužníkem) se dítě stává již okamžikem 
svého narození zcela nezávisle na své vůli, je v rozporu se 
základními principy demokratického právního státu. Dítě se 
tak o existenci svého (pravomocně vyměřeného) dluhu větši-
nou dozví až po dosažení zletilosti, kdy jej po něm začne vy-
máhat exekutor, včetně navýšení o náklady exekuce. Cílem 
navrhované novely zákona o místních poplatcích je odstranit 
protiústavnost dosavadní právní úpravy.
- stav projednávání – schváleno

Novela�horního�zákona
Ve světě i u nás dochází k aktivnímu hledání a těžbě tzv. 
„břidlicového plynu“ či hořlavého plynu vznikajícího při pod-
zemním spalování uhlí. Bez přijetí navrženého zákona hrozí 
reálné riziko případných sporů mezi státem, těžaři, vlastníky 
pozemků, obecními samosprávami a dalšímu subjekty. Cílem 
navrhované právní normy je rozšíření definovaných technolo-
gií, které nelze používat pro průzkum a těžbu zásob nekon-
venčního zemního plynu.
- stav projednávání – doposud neprojednáváno

Novela�školského�zákona
Cílem novely je zahrnout do legislativy tzv. české školy v za-
hraničí. V zahraničí žijí přibližně 2 miliony Čechů. Vzhledem 
k tomu, že doposud zatím nezapočaly cílené legislativní práce 
na zákoně, který by upravoval postavení všech krajanských 
organizací či spolků, respektive Čechů žijících v zahraničí a je-
jich podporu, či koncepci toho, jak zajistit vzdělávání krajanů 
v zahraničí, je třeba považovat za žádoucí upravit současný 
nevhodný stav alespoň dílčím způsobem v oblasti vzdělávání.
- stav projednávání – doposud neprojednáváno

Novela�zákona�o�poskytování�služby�péče�o�dítě�v�dětské�
skupině
Touto novelou se mění ustanovení zákona o poskytování 
péče o dítě v dětské skupině tak, že evidence poskytovatelů 
služeb se stává evidencí dobrovolnou. Podmínky zákona tak 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 
POSLANECKÉHO KLUBU TOP 09 
A STAROSTOVÉ V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ PČR
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budou muset splňovat pouze ti poskytovatelé, kteří se evidují 
u Ministerstva práce a sociálních věcí. Pouze tito poskytova-
telé ale budou zároveň moci čerpat daňových úlev vyplývají-
cích ze zákona o dani z příjmu. Zůstává tak zachována moti-
vace pro zřizování dětských skupin zaměstnavateli, vysokými 
školami a dalšími subjekty, což byl hlavní účel zákona, přitom 
však nejsou postiženi provozovatelé činností, které jsou dět-
ským skupinám blízké, ale nemohou se ustanovením zákona 
podřídit. Tím zůstane zachováno existující široké spektrum 
zařízení pečujících o předškolní děti, která již úspěšně řadu 
let fungují s pozitivními dopady na zaměstnanost a pracovní 
uplatnění i mimopracovní život osob, jejichž uplatnění by 
z důvodu péče o dítě bylo vyloučeno.
- stav projednávání – schváleno

Novela�zákona�o�živnostenském�podnikání
Cílem navrhované právní úpravy je integrovat pravomoc 
správního dozoru, který je vykonáván ve vztahu k drob-
ným živnostníkům. Dle navrhované právní úpravy by drobní 
živnostníci měli být kontrolováni především ze strany živnos-
tenského úřadu, tj. toho orgánu, který vede evidenci jejich 
oprávnění k podnikání a vůči němuž plní klíčové informační 
povinnosti vztahující se k jejich podnikání.
Integrace kontrolní pravomoci by měla přispět především ke 
snížení zátěže kladené na drobné živnostníky, která vyplý-
vá z opakujících se a nekoordinovaných kontrol, a dále ke 
zvýšení efektivity správního dozoru, neboť v rámci jediné 
živnostenské kontroly bude možné postihnout široký okruh 
povinností kontrolovaného podnikatele, které pro něj vyplý-
vají nejen ze živnostenského zákona, ale také ze zvláštních 
právních předpisů.
- stav projednávání – doposud neprojednáváno

Novela�zákona�o�státních�svátcích
Cílem novely je zahrnout 31. srpen do významných dnů ČR. 
V tento den roku 1310 byla v německém Špýru oddána Eliška 
Přemyslovna s Janem Lucemburským, což z hlediska histo-
rického a politického zásadním způsobem ovlivnilo minulost 
i současnost českého národa.
- stav projednávání – ve výborech

Návrh�zákona,�kterým�se�zrušuje�zákon�o�významné�
tržní�síle
Stávající podoba zákona o významné tržní síle (dále jen 
ZVTS) je byrokratickou zátěží pro dodavatele a odběratele, 
je zpochybňována její slučitelnost s evropskou legislativou 
a vytváří prostředí právní i faktické nejistoty dotčených 
účastníků trhu. Dosavadní snahy o změnu ZVTS byly bez 
ohledu na potřeby maloobchodního trhu a jeho účastní-
ků, zejména spotřebitelů, resp. i přesto, že regulace a její 
dosud navrhované úpravy jsou na újmu spotřebitelům. Za-
vedení zákona o významné tržní síle zřejmě nepředcházela 
detailní analýza trhu. ZVTS nepřináší žádné pozitivní efekty, 
které by nebylo možné zajistit v rámci platného civilního 
práva. ZVTS znejisťuje účastníky trhu, Úřad poskytuje od-
lišné výklady na právní a věcné postavení zákona v rámci 
českého trhu. Není jasný a je problematizován jeho vztah 

k evropské legislativě. Proto předkladatel navrhuje zrušení 
zákona jako celku, nikoli jeho novelizaci.
- stav projednávání – doposud neprojednáváno

Novela�zákona�o�střetu�zájmů
Současná právní úprava se v oblasti oznamovací povin-
nosti veřejných funkcionářů jeví jako nedostatečná. Nedaří 
se porovnat majetkové poměry veřejných funkcionářů 
v době nástupu do funkce a při jejím skončení nebo účinně 
zjistit, k jakým změnám v majetkových poměrech došlo 
mezi nástupem do veřejné funkce a 30. červnem násle-
dujícího roku (lhůta, kdy se prohlášení podává). Zásadní 
problém spočívá v kontrolním mechanismu jednotlivých 
oznámení. Navrhovaná úprava reaguje na výše zmíněné 
nedostatky. Zavádí povinnost podat oznámení do 30 dnů 
od nástupu výkonu veřejné funkce. Předmět oznámení 
je přitom širší než v případě průběžných oznámení podle 
§ 10 zákona. Evidenčním orgánem se v případě veřejných 
funkcionářů v platném znění uvedeném v § 2 pod písmeny 
e) až h) stanovuje příslušný správce daně, který je perso-
nálně i odborně schopen vykonávat potřebnou kontrolu 
a využít získané informace také pro svou činnost. Návrh 
zvyšuje maximální výši pokuty na 500 000 Kč, aby mohla 
plnit sankční funkci.
- stav projednávání – doposud neprojednáváno

Novela�zákona�o�ochraně�zemědělského�půdního�fondu
Předložený návrh jednak usnadňuje výstavbu rodinných 
domů na zastavitelných plochách, když k nim nevyžaduje 
souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, 
jednak odstraňuje diskriminační úpravu, podle níž za 
odnětí půdy, na níž bude vystavěna pozemní komunika-
ce, jsou povinny platit obce a kraje, ne však stát, který 
jako jediný má zcela nepochopitelně stanovenou výjimku. 
Poslední novelizační bod říká, že v případě veřejně pro-
spěšných staveb v zastavitelné ploše se odvody za trvale 
odňatou zemědělskou půdu ze zemědělského půdního 
fondu nestanoví.
- stav projednávání – ve výborech

Novela�jednacího�řádu�Poslanecké�sněmovny
Podle navržené nové právní úpravy se mezi náležitosti 
důvodové zprávy přidává požadavek uvedení dopadů na 
rodinu a rodičovství. Navrhovanou úpravou dojde ke zvý-
šení ochrany rodiny a rodičovství v souladu s Listinou zá-
kladních práv a svobod i se zásadami soukromého práva. 
Přijetím této úpravy dá Česká republika rovněž najevo, že 
si je vědoma významu rodiny a rodičovství jako tradičního 
a stabilizačního prvku naší západní civilizace.
- stav projednávání – doposud neprojednáváno

Novela�zákona�o�státních�svátcích
Cílem předkládaného návrhu zákona je zařazení Velkého 
pátku mezi ostatní svátky, stejně jako je tomu v případě 
vánočních svátků, Nového roku aj.
- stav projednávání – schváleno
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ZPRÁVA O ČINNOSTI
SMÍRČÍHO VÝBORU
TOP 09
Předkládá PAVEL JANDA, ČLEN SMÍRČÍHO VÝBORU TOP 09

Vypracoval PAVEL JANDA, ČLEN SMÍRČÍHO VÝBORU TOP 09

Návrh usnesení  CELOSTÁTNÍ SNĚM TOP 09 SCHVALUJE ZPRÁVU O ČINNOSTI  

SMÍRČÍHO VÝBORU TOP 09  225-3-151129

Smírčí výbor TOP 09 (dále jen „SV TOP 09“) vykonává svou 
činnost na základě čl. 16 odst. 3 Stanov TOP 09 a v souladu 
s nimi a Statutem SV TOP 09 a Rozhodčím řádem SV TOP 09. 
Při své činnosti se řídí i ostatními vnitrostranickými normami.

V souladu se Statutem SV TOP 09 podává každoročně 
předseda SV TOP 09 zprávu o činnosti výkonnému výboru 
strany, kterému je současně 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.
Od počátku funkčního období, založeného posledním ce-
lostátním sněmem TOP 09, pracoval SV TOP 09 ve složení 
Lucie Krausová – předsedkyně, Miloš Jirman a Pavel Jan-
da – členové, všichni s ukončeným právnickým vzděláním. 
K 30. červnu 2015 rezignovala v souvislosti s účinností zákona 
o státní službě předsedkyně SV TOP 09 Lucie Krausová, a SV 
TOP 09 tak v závěru funkčního období zůstal dvoučlenný.

SV TOP 09 se podle svého statutu schází nejméně dvakrát 
ročně. Během uplynulého dvouletého funkčního období se 
sešel celkem čtyřikrát (v roce 2014 třikrát a v roce 2015 za-
tím jednou) a projednal celkem 12 řádných podání a množ-
ství neformálně podaných dotazů.

Obsahem tří podání byla žádost o výklad Stanov TOP 09. 
Otázky týkající se výkladu a aplikace vnitrostranických 

norem byly také nejčastějším předmětem neoficiálních po-
dání, vesměs šlo o upřesnění procesních postupů v rámci 
jednání stranických orgánů a dopadů jejich závěrů. Dvě 
podání se týkala odvolání proti vyloučení ze strany TOP 09, 
z nichž jedno bylo SV TOP 09 shledáno důvodným, a vy-
loučení tak nebylo potvrzeno. Důvodem pro neplatnost 
rozhodnutí o vyloučení bylo nerespektování čl. 4 písm. f) 
Stanov TOP 09 (právo člena účastnit se zasedání stranic-
kých orgánů, jestliže se rozhoduje o jeho činnosti nebo 
chování). SV TOP 09 na svém posledním jednání na návrh 
Lucie Krausové zrevidoval Statut SV TOP 09 a Rozhodčí 
řád SV TOP 09.

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 se též 
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, je 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 or-
ganizacím TOP 09 za účelem zajištění jednotného výkladu 
vnitrostranických norem, a tím i shodného postupu stranic-
kých orgánů. Všechny normy strany jsou přitom ke stažení 
na MY.TOP 09 pro každého člena strany.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 
CELOSTÁTNÍ REVIZNÍ KOMISE 
TOP 09
Předkládá ZDENĚK URBAN, PŘEDSEDA CELOSTÁTNÍ REVIZNÍ KOMISE

Vypracoval ZDENĚK URBAN, PŘEDSEDA CELOSTÁTNÍ REVIZNÍ KOMISE

Návrh usnesení  CELOSTÁTNÍ SNĚM TOP 09 SCHVALUJE ZPRÁVU 

O ČINNOSTI CELOSTÁTNÍ REVIZNÍ KOMISE TOP 09 226-3-151129

CRK zvolená na celostátním sněmu v prosinci 2013 vykonávala 
svoji činnost v rozsahu pověření daného Stanovami, konkrétně 
článkem 16 Stanov, s přihlédnutím k statutu Celostátní revizní 
komise TOP 09, který je vnitřní normou č. CRK statut_01-2011. 
V souladu s odstavcem 1 článku 16 Stanov kontrolovala CRK 
finanční, hospodářskou a správní činnost strany. Proto se před-
nostně ve své činnosti zaměřovala na tyto oblasti:
-  kontrola účetních závěrek politické strany TOP 09 za 

roky 2013 a 2014,
-  kontrola výročních finančních zpráv politické strany 

TOP 09 za roky 2013 a 2014 zpracovávaných v rozsahu 
dle § 18 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politic-
kých stranách a v politických hnutích,

- kontrola plnění rozpočtu,
-  kontrola postupů orgánů TOP 09 ve vztahu k úkolům, 

které pro ně vyplývají z vnitřní normy č. OR člen_01-2014 
o členství v TOP 09,

- kontrola ve věci příspěvkové kázně,
-  kontrola vývoje ekonomické stability strany i jejích kraj-

ských celků.

V průběhu své kontrolní činnosti vycházela CRK TOP 09 
z podkladů připravovaných především ekonomickým 
a účetním oddělením strany, za které s CRK komunikoval 
ekonom pan Lukáš Tito. Dále pak CRK v některých přede-
vším normativních oblastech komunikovala i s generálním 
sekretářem panem Pavlem Severou, a předseda CRK pak 
měl možnost komunikovat i s členy Předsednictva TOP 09, 
včetně asistenta Předsednictva pana Marka Ondráčka. 
CRK je přesvědčena, že její podněty vedly mimo jiné k větší 
čistotě zpracovávaných ekonomických materiálů, s důrazem 
na ekonomické a účetní oblasti výroční finanční zprávy i ke 
snížení možných externích podnětů.

Členové CRK ve složení předseda Zdeněk Urban a členové 
Věra Podhorská a Jan Jakob se v průběhu funkčního období 
sešli sedmkrát. Na jednáních byly jednotlivé oblasti činnos-

tí podrobně šetřeny a diskutovány. Zápisy z jednání jsou 
k dispozici u generálního sekretáře strany pana Pavla Severy. 
Mnohá doporučení či výhrady navržené CRK byly příslušný-
mi pracovníky sekretariátu akceptovány.

Předseda CRK osobně nedoporučil normativní změny pří-
spěvkového řádu TOP 09 č. EK přísp_řád_01-2014 účinné 
od 7. 12. 2014, které byly použity již pro výběr členských 
příspěvků za rok 2015. Přestože byl akceptován jeho poža-
davek na opětovné projednání této problematiky ve Výkon-
ném výboru, setrval Výkonný výbor přes snižování členské 
základny způsobené i vývojem u plateb členských příspěvků 
zatím na svém dříve přijatém názoru.

CRK hodnotí pozitivně i vývoj v oblasti dodržování normy OR 
člen_01-2014 při přijímání nových členů, přestože dílčí pro-
blémy s dodržováním lhůt dle této normy zatím přetrvávají, 
zjevně však ve výrazně nižším počtu případů než na počátku 
funkčního období stávající CRK.

CRK TOP 09 se zaměřila i na aktuální plnění rozpočtu, kde na 
svých jednáních, především v průběhu 2. poloviny roku 2015, 
konstatovala pozitivní výhled čerpání rozpočtu roku 2015 a po-
važuje za reálné dodržení jeho rozdílové stránky, tedy rozdílu 
mezi plánovanými příjmy a výdaji v roce 2015, a to i s přihléd-
nutím k výsledkům čerpání rozpočtu za první pololetí 2015, kde 
plánované výdaje v rozpočtu byly čerpány na výrazně méně 
než 50 %, konkrétně pouze na cca 42 %. CRK je přesvědčena, 
že větší pozornost je nutné v oblasti výdajů věnovat především 
výdajům na služby v oblasti informačních technologií.

CRK by tímto chtěla poděkovat panu Lukáši Titovi za po-
skytování velmi dobré součinnosti i panu Pavlu Severovi za 
organizační součinnost ve vztahu k činnosti CRK.

Za Celostátní revizní komisi TOP 09 
Ing. Zdeněk Urban, předseda CRK
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ZMĚNA STANOV TOP 09
Předkládá VÝKONNÝ VÝBOR

Vypracovala STÁLÁ KOMISE PRO ZMĚNU STANOV

Návrh usnesení  CELOSTÁTNÍ SNĚM TOP 09 SCHVALUJE ZMĚNU STANOV TOP 09 

DOPORUČENÝCH VÝKONNÝM VÝBOREM 3. 11. 2015  205-3-151129

DŮVODOVÁ�ZPRÁVA

Stálá komise pro změnu stanov se poprvé v tomto roce sešla 
13. ledna 2015. Jednala celkem pětkrát. Komise se skláda-
la ze zástupců třinácti krajských organizací (kraj Vysočina 
zástupce nestanovil), smírčího výboru a zástupců CK.
Stálá komise pro změnu stanov projednala všechny návrhy, 
které jí byly doručeny, a ke všem návrhům vypracovala sta-
noviska, která jsou formou zápisu archivována na Celostátní 
kanceláři. Všechny změny schválené komisí jsou v materiálu 
okomentovány.

Komise se také ve čtyřech otázkách obrátila na všech-
ny krajské organizace. Jednalo se o problematiku složení 
delegátů sněmů (šlo o účast členů výborů z titulu své funkce 
na sněmu), zastoupení organizací na sněmech, zastoupení 
regionů v krajských výborech a zájmu o směrnici upravující 
práci komunálních zastupitelských klubů.

Otázka 1 byla projednána na Výkonném výboru, který se 
jako předkladatel návrhu rozhodl doporučení komise nere-
flektovat. Tento návrh tedy nemění stav, kdy členové výboru 
jsou delegáty z titulu funkce. U otázek 2 a 3 komise vyhověla 
většinovému názoru krajských organizací a navržené změny 
do konečného návrhu nepodpořila. Otázka 4 se netýkala 
přímo změn stanov.

Z dalších změn stanov lze jmenovat zařazení předsedy Klubu 
starostů TOP 09 jako člena předsednictva, kdy bylo nutno 
nejprve konstatovat spolupráci TOP 09 s tímto subjektem. 
Nejvhodnější z tohoto hlediska se jeví zmínka na konci čl. 
2 stanov. Nově formulováno je i zastoupení „nejvýznam-
nějšího“ europoslance v předsednictvu. Navržená novela 
lépe upravuje právo účasti a vyjádření se člena před orgány 
TOP 09, umožňuje řešit nečinnost části výboru pravomocí 
předsedy svolat sněm a dává lepší právní oporu směrnici 
o pražské krajské organizaci. Novela přesouvá pravomoc 
určit volební zmocněnce z výkonného výboru na předsed-
nictvo, což je operativnější pro rozhodování strany v před-
volebním období. U regionálních sněmů umožňuje novela 
hlasování při 1/3 účasti po uplynutí půlhodinového přerušení 

i tam, kde sice jsou ustaveny místní organizace, ale delegáty 
jsou všichni členové regionu a region má přitom více než 
21 členů. Novela umožňuje, aby byl člen zvolen do výboru 
i jako náhradník revizní komise na stejném stupni. Nástup 
náhradníka do funkce člena revizní komise je však podmíněn 
rezignací na členství v takovém výboru. Byla napravena ne-
systémová možnost kooptace přímo do předsednictev, nově 
bude možno kooptovat pouze do výboru a případné dopl-
nění předsednictva pak proběhne logičtěji volbou ze středu 
výboru, obdobně jako stávající doplňovací volba předsedy 
a místopředsedů. Novela odstraňuje přechodná a závěrečná 
ustanovení, neboť jsou již konzumována. Posledními změna-
mi jsou drobné jazykové a formulační opravy.

Dodatečně byl do novely stanov doplněn návrh nové funkce 
čestného předsedy strany.

Předkládaná změna stanov je výsledkem pětiměsíční prá-
ce. Komise předložila své návrhy předsednictvu TOP 09 
a Výkonnému výboru TOP 09, který po zapracování schvá-
lených připomínek tento materiál předkládá ke schválení na 
celostátním sněmu.
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1. Podporujete návrh 
komise, aby každý 
delegát sněmů všech 
úrovní musel získat 
mandát delegáta 
volbou? 
(Jedná se o to, že by 
se delegáty z titulu 
funkce nestali členové 
výboru. Nezvolený 
člen výboru by byl 
automaticky přizvaným 
hostem sněmu.)

ne ne ne ano ano

ne
ut

rá
ln

í

ne ne ano ano ano ne ne ano
6�/�pro

7�/�proti
1�/�0

2. Kloníte se k tomu, 
aby na sněmech bylo 
nadále stanovami 
zakotvené minimál-
ní zastoupení všech 
organizací? Nebo to 
považujete za zbytné, 
protože toto pravidlo 
nepotřebujeme, jestliže 
klíč je stanovován  
orgánem o úroveň výše 
a vyplývá to z logiky 
naší práce?

ano ano ano ano ne ano ano ano ano ano ne ano ano ne
11�/�pro
3�/�proti

3. Souhlasíte s vypuš-
těním ustanovení  
o zastoupení všech  
regionů v KV  
ze stanov?  
(Obdobné ustanovení 
není na úrovni regi-
onálních výborů, ani 
výkonného výboru. Pří-
padné zastoupení regi-
onů lze řešit dohodou 
na krajském sněmu, 
případně automatickým 
přizváváním předsedů 
regionů na KV.)

ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ano ne ne ano
3�/�pro

11�/�proti

4. Postrádáte směrnici, 
která by definovala 
práci zastupitelských 
klubů?

ano ne ne ne ano

ne
ut

rá
ln

í

ne ne ano ne ne ne ne ne
3�/�pro

10�/�proti
1�/�0
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Změna stanov TOP 09

STANOVY�POLITICKÉ�STRANY�TOP�09
Verze�schválená�CS�TOP�09�7.�12.�2013,
zaregistrovaná�MV�ČR�20.�12.�2013

ČLÁNEK�1:�ZÁKLADNÍ�USTANOVENÍ
TOP 09 (dále jen „strana“) je politickou stranou ve smyslu 
zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách 
a v politických hnutích, v platném znění. Strana používá zkrat-
ku TOP 09, působí v České republice a jejím sídlem je Praha.

ČLÁNEK�2:�PROGRAMOVÉ�ZÁSADY�A�CÍLE
(1)  Strana vychází z tradic křesťansko-židovské evrop-

ské 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 vy-
mezen přehlednými pravidly, na jejichž dodržování dohlí-
žejí funkční instituce. Hájí společnost rovných příležitostí 
a podporuje sociální odpovědnost občanů i právnických 
osob. Odmítá jakékoliv formy diskriminace.

(3)  Strana trvá na maximální odpovědnosti vůči budoucím 
generacím. Usiluje proto o zachování kulturního dědictví, 
trvalé zlepšování životního prostředí a nezvyšování veřej-
ného dluhu.

(4)  Strana usiluje o to, aby ČR byla respektovaným členem 
EU. V zájmu občanů ČR podporuje proces, který umožní 
Evropské unii mít jednotný a silný hlas v globálním světě. 
Pečuje o zachování euroatlantických zahraničněpolitic-
kých vazeb.

(5) Strana spolupracuje s Klubem starostů TOP 09, z.s.1)

ČLÁNEK�3:
VZNIK,�EVIDENCE,�POZASTAVENÍ�A�ZÁNIK�ČLENSTVÍ
(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 konkrét-
ní 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 rozhod-
nutí. V případě zamítnutí přihlášky se tato vždy postupuje 
ke konečnému rozhodnutí krajskému výboru.

(4)  Člen může náležet pouze k jedné místní, případně regio-
nální organizaci bez místních organizací, členství vzniká 
po rozhodnutí o přijetí za člena dnem zaplacení členské-
ho příspěvku.

(5)  Člen může požádat o přestup do jiné místní organizace 
nebo do regionální organizace bez místních organizací. 

O tomto přestupu rozhodne výbor organizace, do níž 
člen přestupuje. V případě neschválení přestupu má 
žadatel právo podat odvolání ke krajskému výboru do 
15 dnů od doručení rozhodnutí.

(6)  Žádost člena o vstup do místní organizace či regionální 
organizace bez místních organizací po zániku či zrušení 
jeho původní místní organizace 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 mož-
né 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 doruče-

ným příslušné krajské kanceláři,
 c)  zbavením či omezením způsobilosti k právním úkonům,
 d) vstupem do jiné politické strany nebo hnutí,
 e)  přijetím kandidatury na kandidátce jiné volební strany 

bez souhlasu výboru příslušného podle úrovně voleb,
 f)  nezaplacením členského příspěvku po datu splatnosti 

ani do 30 dnů od odeslání písemné výzvy,
 g) vyloučením,
 h)  není-li člen strany přijat do místní organizace či regio-

nální organizace 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 žá-
dosti člena z důvodu neslučitelnosti stranické příslušnos-
ti a funkce nebo zaměstnání, 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 upravuje2) směrnice o členství ve 
straně.

ČLÁNEK�4:�PRÁVA�ČLENA
Člen strany má právo:
a)  účastnit se jednání sněmu místní organizace, jíž je členem,
b) volit a být volen delegátem sněmu a do funkcí ve straně,
c)  navrhovat kandidáty pro volby dle příslušné vnitrostranic-

ké normy,
d)  být informován o činnosti strany a o usneseních stranic-

kých orgánů týkajících se jeho osoby a činnosti,
e)  předkládat všem stranickým orgánům náměty, stížnosti 

a připomínky, účastnit se zasedání stranických orgánů 
vyjádřit se stranickému orgánu3), jestliže se rozhoduje 
o jeho činnosti nebo chování.

1) Klub starostů je nově vzniklým spolkem, který sdružuje komunální politiky TOP 09. Význam této spolupráce je vyjádřen i ve stanovách strany.
2) Oprava tvaru slova.
3)  Je třeba, aby bylo zřejmé že takový člen se neúčastní celého zasedání orgánu, jeho hlasování, atp. V jednacím řádu bude upřesněno, že musí být informován 

o podstatě rozhodování, vyzván k vyjádření a umožněno osobní vystoupení.



37

ČLÁNEK�5:�POVINNOSTI�ČLENA

Člen strany je povinen:
a)  prosazovat cíle strany a podílet se na plnění programu 

strany,
b)  řídit se stanovami a vnitrostranickými normami, jimiž jsou 

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

c) plnit usnesení a rozhodnutí stranických orgánů,
d)  platit stanovené členské příspěvky podle příspěvkového 

řádu.

ČLÁNEK�6:�STRANICKÉ�TRESTY
(1)  Stranickými tresty jsou zbavení stranické funkce a vylou-

čení ze strany.
(2)  O stranickém trestu rozhoduje krajský nebo výkonný 

výbor. K rozhodnutí o stranickém trestu pro člena orgánu 
vykonávajícího stranickou funkci 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 doručení odvolat k smírčímu výboru. 
Odvolání nemá odkladný účinek.

(4) Vyloučit člena ze strany lze jen pro:
 a) zvlášť hrubé či opakované porušení stanov,
 b)  soustavné zanedbávání základních členských povinností,
 c)  hrubé porušení povinností při hospodaření s majetkem 

strany,
 d)  spáchání úmyslného trestného činu, pro který byl 

pravomocně odsouzen,
 e) zneužití stranické nebo veřejné funkce,
 f) jednání, které poškozuje stranu,
 g)  uvedení nepravdivých údajů nebo zamlčení povinných 

údajů v přihlášce do strany.
(5)  Vyloučení je překážkou opětovného vzniku členství po 

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

ČLÁNEK�7:�ORGANIZAČNÍ�STRUKTURA�STRANY
(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.

ČLÁNEK�8:�JEDNÁNÍ�ORGÁNŮ
(1)  Sněmy svolávají jsou svolávány výbory či předsedy pří-

slušných úrovní  organizací.4)

(2)  Pokud není sněm svolán ve stanoveném termínu přísluš-
ným výborem, svolá sněm výbor nejbližší vyšší úrovně 
a v případě celostátního sněmu smírčí výbor.

(3) Orgány strany rozhodují usnesením.
(4)  Orgány strany jsou usnášeníschopné za přítomnosti 

většiny všech svých členů nebo delegátů, pokud není 
stanovami upraveno jinak. K přijetí usnesení je třeba 
souhlasu většiny přítomných členů nebo delegátů, pokud 
stanovami není upraveno jinak.

(5)  Jednání orgánů a hlasování v případě střetu zájmů či 
podjatosti podrobně upravuje jednací řád.

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

(7)  Volby členů orgánů strany a rozhodování o kandidátkách 
pro veřejné volby probíhají prostřednictvím tajného hlasová-
ní. O hlasování aklamací lze rozhodnout dvoutřetinovou vět-
šinou 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 orga-
nizaci jedná za výbor předseda nebo každý z místopřed-
sedů samostatně.

ČLÁNEK�9:�CELOSTÁTNÍ�SNĚM
(1)  Celostátní sněm je vrcholným orgánem. Celostátní sněm 

se koná nejméně jednou za dva roky. Celostátní sněm 
musí být svolán do 90 dnů na návrh regionálních organi-
zací 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 místo-

předsedy 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 stra-

ny a jejich změny.

ČLÁNEK�10:�VÝKONNÝ�VÝBOR
(1)  Členy výkonného výboru jsou předsednictvo strany, pat-

náct členů volených na celostátním sněmu, a dále čle-
nové vlády, poslanci a senátoři Parlamentu ČR, poslanci 
Evropského parlamentu, primátor hl. m. Prahy a hejtmani 
krajů, pokud jsou členy strany.

4) Úprava má zamezit obstrukcím a nečinnosti části výboru + formulační úprava textu.
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(2)  Výkonný výbor zejména:
 a)  schvaluje návrh ročního rozpočtu a výroční finanční 

zprávu strany,
 b)  navrhuje kandidáty pro volby dle příslušné vnitro-

stranické normy, rozhoduje o kandidátních listinách 
pro volby5) do Poslanecké sněmovny, Evropského 
parlamentu a kandidátech do Senátu, určuje volební 
zmocněnce strany6) a rozhoduje o volebních a povo-
lebních koalicích,

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

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

 f)  na návrh předsedy nebo prvního místopředsedy jme-
nuje a odvolává generálního sekretáře,

 g)  rozhoduje o ustavení a zrušení regionální organizace 
a její územní působnosti.

ČLÁNEK�11:�PŘEDSEDNICTVO�STRANY
(1)  Předsednictvo strany je statutárním orgánem strany. 

K jednání jménem strany v otázkách finančních a k jed-
nání navenek vůči orgánům veřejné moci jsou oprávněny 
jen osoby uvedené v čl. 8 odst. 8 nebo osoby jimi písem-
ně pověřené. Ustanovení čl. 12 odst. 4 tím není dotčeno.

(2)  Předsednictvo strany se skládá z čestného předsedy, před-
sedy strany7), prvního místopředsedy, až čtyř místopředse-
dů, až pěti členů předsednictva strany, a dále z předsedů 
klubu poslanců, a klubu senátorů, a klubu poslanců v 
Evropském parlamentu vedoucího národní delegace v po-
slaneckém klubu Evropského parlamentu a předsedy Klubu 
starostů TOP 09, z.s. 8), pokud jsou členy strany.

(3) Předsednictvo strany zejména:
 a)  předkládá výkonnému výboru návrh ročního rozpočtu 

a výroční finanční zprávu,
 b)  předkládá výkonnému výboru ke schválení směrnice, 

řády a statuty,
 c) schvaluje metodické pokyny,
 d)  pozastavuje činnost místního či regionálního výboru; 

kompetence příslušného výboru, který má pozastave-
nou činnost, přejímá nejbližší vyšší stranický výbor,

 e) určuje volební zmocněnce strany.9)

ČLÁNEK�12:�ČESTNÝ�PŘEDSEDA,10)�PŘEDSEDA�STRA-
NY,�PRVNÍ�MÍSTOPŘEDSEDA,�GENERÁLNÍ�SEKRETÁŘ�
A�APARÁT�STRANY

(1)  Čestným předsedou TOP 09 je Karel Schwarzenberg. 
Čestný předseda:

 a) Je oprávněn účastnit se zasedání všech orgánů,
 b) formuluje zahraniční politiku strany,
 c)  zastupuje stranu vůči zahraničním subjektům a na 

mezinárodních fórech.11)

(2)  Předseda strany stojí v čele strany. Svolává předsednic-
tvo strany a výkonný výbor a předsedá jim. Je oprávněn 
účastnit se zasedání všech orgánů. V případě, že není 
obsazena funkce generálního sekretáře, vykonává jeho 
pravomoci. Předseda strany schvaluje uzavření, změnu či 
rozvázání pracovního poměru se zaměstnanci či obdob-
ných právních vztahů s třetími osobami. První místopřed-
seda zastupuje předsedu strany. a V případě, že není 
obsazena funkce generálního sekretáře, vykonává jeho 
pravomoci. První místopředseda má právo účastnit se 
všech zasedání orgánů a schvaluje uzavření, změnu či 
rozvázání pracovního poměru se zaměstnanci či obdob-
ných právních vztahů s třetími osobami.12)

(3)  Na postavení předsedů krajských, regionálních a místních 
organizací se ustanovení odstavce 12 použije přiměřeně.

(4)  Generální sekretář nesmí vykonávat žádnou další volenou 
nebo jmenovanou funkci ve straně, ve státní správě a sa-
mosprávě. Generální sekretář v rámci pověření předsedou 
či prvním místopředsedou řídí činnosti aparátu strany, 
uzavírá a rozvazuje pracovní poměr se zaměstnanci, za-
jišťuje realizaci usnesení celostátního sněmu, výkonného 
výboru a předsednictva strany, předkládá předsednictvu 
strany návrhy vnitrostranických norem a jedná za stranu 
v majetkových, hospodářských, pracovněprávních či 
obdobných vztazích. Generální sekretář se může účastnit 
zasedání všech orgánů strany s hlasem poradním.13)

(5)  Aparát strany se ve své činnosti a vztahu k voleným 
orgánům strany řídí Organizačním řádem strany.

ČLÁNEK�13:�KRAJSKÉ�ORGANIZACE�A�ORGÁNY
(1)  Krajské organizace působí v hranicích kraje, . v V 

hl.m.ěstě Praze14) je ustavena celoměstská organizace 
strany, která má postavení krajské organizace; podrob-
nosti upraví, včetně složení předsednictva a výboru 
upravuje15) směrnice.

(2)  Krajský sněm je vrcholným orgánem strany v kraji. Kraj-
ský 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 základ-
ny příslušné krajské organizace. Krajského sněmu se 

 5)  Jazyková úprava.
 6)  Určení volebních zmocněnců se posouvá z důvodu operativnosti na Předsednictvo.
 7)  Přidání funkce čestného předsedy.
 8)    Zpřesnění terminologie. Předseda celého klubu v EP znamená předseda např. celého klubu EPP, který bude v podstatě vždy z CDU. Pro naše europoslance je 

reálné obsazení postu vedoucího národní delegace v rámci klubu. 
Doplnění zástupce Klubu starostů TOP 09, z.s. dle článku 2. odst. 5.

 9)  Kompetence VV, přesunutá z důvodu operativnosti na předsednictvo.
 10)  Přidání funkce čestného předsedy.
 11)  Vymezení funkce čestného předsedy.
 12)  Změny kompetencí v souvislosti s funkcí čestného předsedy.
 13)  Uvedení do souladu s ustanovením pro předsedu a prvního místopředsedu. Poradní hlas bude uveden u všech v jednacím řádu.
 14)  Jazyková oprava tvarů slov.
 15)  Větší opora pro odlišnou stavbu orgánů směrnicí o Praze.
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zúčastní s právem hlasovacím členové krajského výboru 
a zvolení delegáti. Každá regionální organizace musí být 
zastoupena má právo být zastoupena16) alespoň jedním 
delegátem. Klíč delegátů platný do doby stanovení jiného 
určí výkonný výbor.

(3)  Krajský sněm volí a odvolává předsedu a až tři místo-
předsedy krajské organizace, až pět dalších členů kraj-
ského 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.

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

(5)  Krajský výbor je tvořen předsednictvem krajské orga-
nizace, členy volenými krajským sněmem a krajskými 
zastupiteli, pokud jsou členy strany.

(6)  Krajský výbor zejména:
 a)  navrhuje kandidáty do voleb dle příslušné vnitrostra-

nické normy, rozhoduje o kandidátních listinách pro 
volby do krajských zastupitelstev; zastupitelstvo hlav-
ního 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 vyjádřením regionálního výboru roz-
hoduje o zrušení místních organizací v případě jejich 
jednání v rozporu se zájmy strany nebo pro dlouho-
dobou nečinnost,

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

(7)  Předsednictvo krajské organizace je výkonným orgánem 
krajské organizace. Skládá se z předsedy, až tří místopřed-
sedů, až pěti členů volených krajským sněmem a předsedy 
klubu členů zastupitelstva kraje, pokud je členem strany.

ČLÁNEK�14:�REGIONÁLNÍ�ORGANIZACE�A�ORGÁNY
(1)  Regionální organizace plní zároveň funkce místní orga-

nizace v regionech, ve kterých nepůsobí žádná místní 
organizace.

(2)  Regionální sněm je vrcholným orgánem strany v regi-
onu. Regionální sněm se koná nejméně jednou za dva 
roky. Regionální sněm musí být svolán do 60 dnů, po-
žádají-li o to místní organizace reprezentující minimálně 
1/3 členské základny příslušné regionální organizace. 
Regionálního sněmu se účastní s právem hlasovacím 
členové regionálního výboru a delegáti, kteří jsou vole-
ni v na místních organizacích sněmech17). Každá místní 
organizace musí mít zastoupení  má právo být zastou-
pena18) alespoň jedním delegátem. Klíč delegátů platný 
do doby stanovení jiného určí krajský výbor. V případě 
regionální organizace bez místních organizací a regio-

nální organizace, u které jsou delegáty všichni členové 
a která má více než 21 členů19), se použije čl. 15 odst. 
3 věta třetí a čl. 15 odst. 4 obdobně.

(3)  Regionální sněm volí a odvolává předsedu, a až dva mís-
topředsedy regionální organizace20) a další členy regionál-
ního výboru až do maximálního počtu 15, volí a odvolává 
předsedu, dva členy a alespoň dva náhradníky regionální 
revizní komise.

(4)  Regionální sněm volí delegáty a jejich náhradníky na 
nejblíže následující krajský sněm.

(5)  Regionální výbor je výkonný orgán strany v regionu. 
Regionální výbor zejména:

 a)  navrhuje kandidáty do voleb dle příslušné vnitrostra-
nické normy,

 b)  rozhoduje o kandidátních listinách pro volby21) do míst-
ních zastupitelstev obcí, kde nepůsobí místní organiza-
ce, a o kandidátních listinách pro volby22) do městských 
zastupitelstev územně členěných statutárních měst,

 c)  společně s výbory územně příslušných místních or-
ganizací na společném jednání rozhoduje o kandidát-
ních listinách pro volby do městských zastupitelstev 
územně členěných statutárních měst tam, kde území 
regionální organizace není totožné s územím statutár-
ního města.

ČLÁNEK�15:�MÍSTNÍ�ORGANIZACE�A�ORGÁNY
(1)  Místní organizace je základní organizační jednotka strany. 

Může být založena v obcích, městských obvodech nebo 
městských částech, ve kterých o založení požádá nejméně 
pět členů strany. Místní organizace může působit i na území 
více obcí za podmínky příslušnosti v rámci jedné regionální 
organizace. Z místní organizace působící na území více obcí 
se mohou postupně vyčleňovat další místní organizace.

(2)  Místní organizace vzniká rozhodnutím ustavujícího míst-
ního sněmu konaného na základě předchozího souhlasu 
příslušného krajského výboru. Místní organizace zanikne, 
poklesne-li počet jejích členů pod čtyři.

(3)  Místní sněm je nejvyšším orgánem místní organizace. 
Místní sněm se koná nejméně jednou za dva roky. Místní 
sněm musí být svolán do 30 dnů, požádá-li o to nejméně 
1/3 členů místní organizace.

(4)  Pokud má místní organizace 15 a více členů a není-li při 
stanoveném začátku jednání přítomna většina členů, je 
po půl hodině místní sněm usnášeníschopný při přítom-
nosti alespoň 1/3 členů místní organizace.

(5)  Místní sněm volí a odvolává předsedu a místopředsedu 
místní organizace23) a až 5 členů místního výboru; v míst-
ních organizacích, kde nejsou podmínky pro vytvoření 
místního výboru, volí a odvolává pouze předsedu a mís-
topředsedu, kteří plní úlohu místního výboru.

 16)  Zastoupení na sněmu nelze „vynutit“, lze pouze zaručit právo účasti.
17) Sjednocení formulace s CS a KS.
18) Zastoupení na sněmu nelze „vynutit“, lze pouze zaručit právo účasti.
19) Doplnění umožní analogický postup i u větších RO, kde KV stanoví klíčem, že se sněmu zúčastní všichni členové RO.
20) Sjednocení terminologie s krajskými orgány.
21) Jazyková úprava.
22) Jazyková úprava.
23) Sjednocení terminologie s krajskými orgány.
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(6)  Místní sněm volí a odvolává delegáty a jejich náhradníky 
na nejblíže následující regionální sněm.

(7)  Místní výbor je výkonným orgánem místní organizace. 
Místní výbor zejména navrhuje kandidáty pro volby dle 
příslušné vnitrostranické normy, rozhoduje o kandidát-
ních listinách pro volby24) do místního zastupitelstva.

ČLÁNEK�16:�REVIZNÍ�KOMISE�A�SMÍRČÍ�VÝBOR
(1)  Strana zřizuje celostátní revizní komisi, krajské a regio-

nální revizní komise, které kontrolují finanční, hospodář-
skou a správní činnost strany.

(2)  Předsedové, a členové a náhradníci25) revizních komisí 
nesmějí vykonávat nesmějí vykonávat na stejné organi-
zační 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 rozhod-
nutí o stranickém trestu a o pozastavení členství,

 b)  je odvolacím orgánem strany a jeho rozhodnutí je 
konečné,

 c) podává závazný výklad stanov,
 d)  rozhoduje o souladu vnitrostranických norem se sta-

novami strany.
(4)  Předseda a členové smírčího výboru nesmějí být za-

městnanci strany nebo v obdobném smluvním vztahu ani 
členy výkonného výboru.

ČLÁNEK�17:�
FUNKCE,�FUNKČNÍ�OBDOBÍ�FUNKCIONÁŘŮ�A�KOOPTACE
(1)  Stranickými funkcionáři jsou: předseda a místopřed-

seda organizace, člen předsednictva, člen výboru, 
předseda a člen revizní komise na příslušných úrovních 
stranických orgánů a předseda a člen smírčího výboru.

(2)  Funkční období stranických funkcionářů je dvouleté 
a končí novou volbou. Pokud poklesne počet sněmem 
volených včetně orgánem kooptovaných členů výboru 
či předsednictva pod polovinu počtu stanoveného sně-
mem, je orgán neusnášeníschopný. Stranická funkce 
zaniká při pozastavení členství, nebo pokud je nesluči-
telná s nově přijatou stranickou či veřejnou funkcí. Po-
kud člen přestoupí z jedné organizace do jiné, všechny 
jeho stranické funkce v původní organizaci zanikají.

(3)  Kooptovat lze nejvýše jednu pětinu sněmem zvolených 
členů výboru. či předsednictva. Podrobnosti a případy 
uvolnění funkcí  Uvolněné funkce předsedy, a místo-
předsedy a členů předsednictva může výbor doplnit 
volbou z vlastního středu. Podrobnosti upravuje řeší 
jednací řád.26)

ČLÁNEK�18:�VZTAHY�MEZI�ORGÁNY
(1)  Usnesení vyššího stranického orgánu jsou závazná pro 

stranické orgány jemu podřízené a musí jimi být plně-
na. Vyšší stranické orgány mohou rozhodnout o svolání 
orgánů nižších.

(2)  Vyšší stranický orgán je v odůvodněných případech na 
stanovenou dobu oprávněn převzít kompetence nižší-
ho 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, 
přechází na nadřízený orgán jeho kompetence automa-
ticky. Nadřízený orgán je v takovém případě povinen 
neodkladně vyhlásit nominace a svolat sněm organizace, 
jejíhož orgánu kompetence převzal.

ČLÁNEK�19:�ZÁSADY�HOSPODAŘENÍ
Strana je právnickou osobou. Za své závazky odpovídá 
celým svým majetkem. Strana hospodaří na základě schvá-
leného ročního rozpočtu. Výbory všech úrovní předkládají 
sněmům zprávy o hospodaření. Podrobnosti upraví upravu-
je27) směrnice o hospodaření.

ČLÁNEK�20:�NUTNÉ�ZMĚNY�STANOV
Výkonný výbor může změnit stanovy strany. Změna musí být 
schválena dvoutřetinovou většinou všech členů výkonného 
výboru strany a smírčím výborem. Tato změna podléhá do-
datečnému schválení nejbližším celostátním sněmem.

ČLÁNEK�21:�ZRUŠENÍ�STRANY
(1)  Strana se může zrušit vlastním rozhodnutím, a to dob-

rovolným rozpuštěním, sloučením s jinou stranou nebo 
hnutím, nebo přeměnou na občanské sdružení. Strana 
může být zrušena i jinak, stanoví-li tak zákon.

(2)  Nepřejde-li majetek zrušené strany na právního nástup-
ce nebo na stát, nabídne likvidátor majetkový zůstatek 
nadaci nebo nadačnímu fondu, jejichž účelem je podpora 
mimořádně talentovaných studentů.

ČLÁNEK�22:
(1)  Funkční období stranických orgánů a volených funkci-

onářů zvolených 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. 2 věta první se 
v tomto případě nepoužije.

(2)  Všechny funkce volených delegátů a jejich náhradníků zvo-
lené před nabytím účinnosti této novely stanov zanikají.28)

24) Jazyková úprava.
25) Technická úprava. Náhradník může být např. členem výboru, při nástupu do funkce v RK musí však na členství ve výboru rezignovat.
26)  Logická úprava, aby kooptace probíhala pouze do základny orgánu - výboru, nikoli do předsednictva. Člen předsednictva pak může být, stejně jako předseda 

či místopředseda, doplněn volbou ze členů výboru.
27) Jazyková úprava.
28) Ustanovení jsou konzumována.
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KRONIKA TOP 09 
TISKOVÉ ZPRÁVY TOP 09 
OD SNĚMU DO SNĚMU

TOP�09:�Rozpočet�není�úsporný�ani�prorůstový
18. 12. 2013
TOP 09 se věnovala prioritám projednávaného zákona o státním rozpočtu a konsta-
tuje, že rozpočet není úsporný, neboť navrhuje ve výdajích utratit na dluh o 24 miliard 
víc, než bylo stanoveno a že rozpočet není prorůstový. Přes zbytečně vysoké výdaje 
totiž dochází k poklesu kapitálových výdajů a k poklesu podpory vědy a výzkumu.
Poslanci TOP 09 v rámci projednávání znovu navrhli posílení několika zásadních 
priorit - pro českou vědu, výzkum a inovace a pro aktivní politiku zaměstnanosti 
s důrazem na mladé absolventy škol.

TOP�09�ve�volební�kampani�nepřekročila�rozpočet
18. 12. 2013
TOP 09 vyčíslila náklady na kampaň před říjnovými volbami do Poslanecké sněmov-
ny. Stejně jako v předchozích letech, ani letos nepřekročily výdaje stanovený roz-
počet. Náklady na kampaň pro předčasné volby v roce 2013 byly schváleny ve výši 
50 milionů korun. Před volbami výkonný výbor schválil navýšení rozpočtu o dalších 
8 milionů korun.

Darovanému�prezidentovi�na�rozměry�nekoukej,�žertoval�Kalousek
18. 12. 2013
Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek obdržel včera k narozeni-
nám od prezidenta republiky dar. Miloš Zeman mu poslal svůj vlastní portrét v nadži-
votní velikosti. Převzal ho se šibalským úsměvem na tváři a po jeho rozbalení gloso-
val na všechny strany. „Je to on!“ zvolal radostně ke skupince přihlížejících slečen.

Věříme,�že�na�Ukrajině�zvítězí�svoboda
22. 1. 2014
TOP 09 se od počátku vyjadřovala k situaci na Ukrajině. Předseda TOP 09 Karel 
Schwarzenberg byl otřesen nejnovějšími událostmi na Ukrajině. Během několika 
hodin už zemřeli tři lidé při ostrých pouličních střetech policie a demonstrantů, kteří 
protestují proti režimu prezidenta Viktora Janukovyče.

VÝBĚR�NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH�TISKOVÝCH�ZPRÁV�TOP�09�
V�OBDOBÍ�OD�PROSINCE�2013�DO�ŘÍJNA�2015
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Kalousek:�Plány�MF�v�daňové�oblasti�jsou�výrazně�nepřátelské�k�podnikání
19. 3. 2014
Návrhy, které předložilo ministerstvo financí v daňové oblasti, znamenají následující: 
1. Výrazné zvýšení daňové zátěže oproti platnému právnímu stavu. 2. Nejméně o rok 
bude také odložena realizace takzvaného Jednoho inkasního místa. 3. Registrační 
pokladny (popřípadě elektronická evidence tržeb) bude představovat výrazné nákla-
dy zejména pro drobné podnikatele a živnostníky. 4. Zavedení třetí sazby DPH zvýší 
administrativní náklady na správu daně a otevře prostor k vyšším daňovým únikům.

Poslanci�TOP�09�podpoří�fiskální�pakt�ve�spojení�s�finanční�ústavou
25. 3. 2014
Poslanecký klub TOP 09 vítá rozhodnutí Vlády ČR připojit se k fiskálnímu paktu EU. 
Vláda může počítat s podporou Poslaneckého klubu TOP 09 při ratifikaci smlou-
vy v Poslanecké sněmovně za předpokladu, že účinky paktu vstoupí v účinnost 
okamžitě a že současně s ratifikací bude schválena finanční ústava, jejímž obsahem 
bude účinná dluhová brzda. Schvalovat závazky s účinností odloženou na neurčito 
by bylo pokrytectvím, na kterém by se TOP 09 podílet nemohla.

Schwarzenberg:�Spojení�ministerstva�financí�s�jedním�z�největších�podniků�
je�znepokojivé
30. 3. 2014
My jsme už dříve varovali, že spojení ministerstva financí s jedním z největších pod-
niků v České republice, který navíc podniká v hospodářských odvětvích závislých na 
dotacích evropských i českých, je opravdu znepokojivé.
Teď vidíme následky. Ve starém Římě se říkalo „Videant consules, ne quid res publi-
ca detrimenti capitat“ (Ať senátoři dbají, aby se republice nestalo neštěstí). Já bych 
toto dnes rád zopakoval. Protože tohle je něco, čeho jsem se dávno obával.

TOP�09�transparentní:�Jak�loni�hospodařila,�najde�každý�na�webu
31. 3. 2014
TOP 09 hospodařila v loňském roce se ziskem 24 milionů korun. Vyplývá to z výroční 
zprávy strany, kterou najde každý zájemce na internetu. V zájmu maximální trans-
parentnosti TOP 09 umožňuje zájemcům na webu strany dohledat například i dárce 
strany nebo volební transparentní účet.

TOP�09:�Navrhujeme�efektivnější�řízení�státních�společností
10. 4. 2014
Poslanci TOP 09 podali návrh na vydání zákona o působnosti Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR při řízení společností ovládaných státem. Plní tak část svého volební-
ho programu, kde TOP 09 navrhuje, aby ve vládě byly dvě silné ekonomické pozice 
s mírně odlišnými prioritami a odpovědností.

Schwarzenberg:�TOP�09�a�Starostové�sbírají�podpisy�pod�petici�
za�nezávislá�média
15. 4. 2014
TOP 09 a Starostové budou v kampani před volbami do Evropského parlamentu 
sbírat podpisy pod petici za nezávislost médií. Petice vyzývá Evropskou komisi, aby 
navrhla právní předpis omezující vlastnictví médií spojené s veřejnou funkcí.
„Zachování plurality a nezávislosti médií umožňující demokratickou diskuzi je jedním 
ze základních pilířů Evropské unie. I proto jsme se rozhodli k petici připojit,“ řekl 
předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.
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TOP�09:�Nekašlete�na�Evropu
24. 4. 2014
Ve volbách do Evropského parlamentu bude přesně za 30 dní rozhodnuto. TOP 09 
se bude poslední měsíc snažit přesvědčit voliče, že k Evropě mají co říct a že vykaš-
lat se na ni by byla obrovská chyba.
„Musíme si uvědomit, že za náš denní život, hospodářský i politický a za podmínky, 
ve kterých žijeme, víc a víc odpovídají evropské instituce a Evropský parlament. To 
se snažíme lidem vysvětlovat,“ říká předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

TOP�09�chce�zakázat�rizikové�způsoby�těžby�břidlicového�plynu
20. 5. 2014
Poslanec TOP 09 Michal Kučera předložil novelu horního zákona. Ta jasně a velmi jed-
noduše zakáže technologie, které nebude možné používat při těžbě takzvaného „břid-
licového plynu“ nebo při podzemním „zplynování uhlí“. „Naše novela nechce zabránit 
dalšímu zkoumání geologického podloží. Jejím cílem je vzhledem k hrozícím rizikům 
dopadu na životní prostředí pouze zakázat technologie, při jejichž použití se nedá 
jednoznačně vyloučit například kontaminace podzemních vod,“ řekl Michal Kučera.

Niedermayer:�Evropa�musí�energetiku�řešit�společně
29. 4. 2014
V souvislosti s krizí na Ukrajině znovu nabývá na naléhavosti otázka energetické bez-
pečnosti zemí Evropské unie. Za nebezpečnou považujeme zejména závislost evrop-
ských zemí na ruském plynu a ropě. Z těchto důvodů jsme podpořili polskou iniciativu 
za větší koordinaci energetické politiky jednotlivých členských zemí.
„V souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině, která pošlapává mezinárodní právo, se 
otevřel nový urgentní problém – závislost Evropy na ruském plynu a ropě. Na tento vývoj 
musí EU reagovat rychlým posílením společné evropské politiky,“ řekl lídr TOP 09 a Sta-
rostů do evropských voleb Luděk Niedermayer.

TOP�09�navrhuje�urychlit�zvýšení�výdajů�na�obranu�státu
27. 5. 2014
Předsedové parlamentních stran s výjimkou KSČM podepsali „Deklaraci k zajištění obra-
ny ČR“. V ní se zavázali přijmout do září 2014 „Smlouvu politické reprezentace o zajištění 
obrany České republiky“. Minimalistickým předpokladem této smlouvy je vize, že Česká 
republika během deseti let navýší výdaje na obranu na úroveň dvou procent HDP.

Putnová:�Evropská�unie�žen�zahájila�činnost�seminářem�o�politické�kultuře
2. 6. 2014
V České republice nedávno vznikla Evropská unie žen. Tato nadstranická organizace 
bude v rámci konzervativní politiky prosazovat zejména rodinná témata a sociální 
politiku. Chce oceňovat mateřství a podpořit význam rodiny a péče o ni ve společ-
nosti. „Jsme si jisté, že důležitá evropská témata spojená s mezigenerační péčí, 
zdravím populace, či nízkou porodností jsou právě ta témata, o nichž ve velké míře 
rozhodují ženy,“ řekla účastnice konference poslankyně TOP 09 Anna Putnová.

V�Evropské�lidové�straně�vzniká�česká�národní�delegace
5. 6. 2014
Sedm budoucích europoslanců zvolených za KDU-ČSL a TOP 09 a Starostové 
vytvoří v Evropském parlamentu společnou národní delegaci v poslaneckém klubu 
Evropské lidové strany a v rámci ní budou koordinovat svůj postup.
Obě strany se dohodly s ohledem na volební výsledky, že vedoucím národní delega-
ce uvnitř Evropské lidové strany bude Luděk Niedermayer, který zároveň reprezen-
tuje 4 poslance za TOP 09 a Starosty, a místopředsedkyní bude Michaela Šojdrová 
reprezentující 3 poslance KDU-ČSL.
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TOP�09�oslavila�5.�výročí�v�Plzni,�představila�kandidáty�do�Senátu�i�zastupitelstva
16. 6. 2014
TOP 09 oslavila páté výročí svého založení na výjezdním zasedání výkonného výboru 
v Plzni. Ten rozhodl například o tom, koho vyšle TOP 09 do voleb do Senátu, ještě 
předtím ale navštívili zástupci TOP 09 Plzeňský kraj.
„Pět let TOP 09 vidím celkem úspěšně. Pevně jsme se etablovali na české politické 
scéně,“ říká předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

TOP�09�kandiduje�ve�více�než�500�městech�a�obcích
25. 7. 2014
Politici TOP 09 se budou letos v říjnových komunálních volbách ucházet o hlasy vo-
ličů celkem v 541 městech a obcích. Ve velké většině z nich sestavila TOP 09 vlastní 
kandidátku, v některých obcích kandiduje také ve sdružení s nezávislými kandidáty, 
případně v koalici s jinými stranami.

Zveřejňujeme�účty�za�kampaň�do�EP.�Ušetřili�jsme�400�tisíc�korun
13. 8. 2014
TOP 09 opět zveřejňuje jako jedna z prvních politických stran kompletní vyúčtování 
volební kampaně do Evropského parlamentu. V těchto volbách kandidovala v koalici 
s hnutím Starostů a nezávislých a společná kampaň stála 10,1 milionů korun. Oproti 
předpokladům strany ušetřily 400 tisíc korun. Ve volbách se společná kandidátka 
stala druhou nejúspěšnější a získala v Eroparlamentu čtyři zástupce.

TOP�09:�Na�Ukrajině�se�odehrává�ruská�invaze
29. 8. 2014
Ukrajina volá Evropu o pomoc, podle NATO i OBSE došlo na východě Ukrajiny k in-
vazi ruských vojsk.
Rusko přitom popírá, že by s Ukrajinou rozpoutalo válečný konflikt. Výroky a po-
pírání ze strany Ruska považujeme za lživé a postup Ruské federace vůči Ukrajině 
zásadně odmítáme.

Služební�zákon:�Navrhujeme�protikorupční�úpravy
2. 9. 2014
Poslanecký klub TOP 09 a Starostové podpoří novou verzi služebního zákona. Jeho 
poslanci ale předložili dva návrhy, které podpoří protikorupčnost celé novely. Dopo-
ručují rotaci státních tajemníků a některých úředníků po ministerstvech. A chtějí také 
zrušit možnost odebírat osobní příplatky úředníkům v případě, že úřad nebude mít 
na plošně schválené zvýšení platů.

Kalousek:�Vláda�sliby�neplní.�Zvyšuje�daně�i�výdaje
4. 9. 2014
Vláda v příštích letech zvýší daně i strukturální deficit, shrnul první místopředseda 
TOP 09 Miroslav Kalousek celkové dopady vládních návrhů na daňovou zátěž oby-
vatelstva. Návrhy už včera schválil rozpočtový výbor.
„V minulých letech nesla naše společnost značné náklady na to, aby se téměř roz-
vrácené veřejné finance daly do pořádku. Vláda dnes toto úsilí maří a znovu roze-
vírá nůžky mezi příjmy a výdaji svou neodpovědnou, krátkozrakou a populistickou 
politikou,“ dodal Kalousek.
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Dobrá�zpráva�pro�Pražany:�Radnice�se�už�nedá�koupit
16. 9. 2014
Snaha pražských politiků výrazně omezit přebujelou reklamu v metropoli narazila na 
soukromé obchodní zájmy. Přelepení volebních billboardů v Praze považuje TOP 09 
za bezprecedentní zásah do volební kampaně a hrubé porušení smluvních závazků. 
Zaslepení billboardových ploch TOP 09 je nejlepším důkazem, že se současné vede-
ní města nedá koupit ani zastrašit.

TOP�09�roste�na�síti�Twitter:�má�7�tisíc�followerů
4. 10. 2014
Pro srovnání: ještě loni v září, době před parlamentními volbami, „tweety“ z TOP 09 
četlo asi 3 800 lidí. „Do sociálních sítí investujeme každý rok, nejen v rámci volebních 
kampaní, stovky tisíc korun. Považujeme za velmi důležité komunikovat s lidmi, kteří 
mají o politiku zájem,“ říká volební manažer Jaroslav Poláček.

Radnice�plné�kmotrů,�komunistů,�estébáků�a�fízlů?�Prostě�to�nedovolíme!
29. 9. 2014
Za necelý rok svého působení prokázaly vládní strany ČSSD, ANO a KDU-ČSL 
dosud nevídanou vstřícnost k prominentům zločinného komunistického režimu. 
Z desítek příkladů vyjmenováváme ten nejkřiklavější - klíčovým členem vlády je 
osoba, která není schopná vykázat se negativním lustračním osvědčením v rozporu 
s platným a dosud účinným zákonem.

Koalice�TOP�09�a�KSČM?�Rádi�Babišovy�poradce�naučíme�pracovat�s�internetem
17. 10. 2014
Neznalost nebo špatná příprava? V Superdebatě lídrů politických stran včera v Čes-
ké televizi předseda hnutí ANO Andrej Babiš zase vršil jednu nepřesnost na druhou. 
Pokud Andrej Babiš mával nad hlavou papírem, na kterém měl údajně příklady šesti 
koalic TOP 09 a KSČM na komunální úrovni, můžeme jen těžko hádat, co přesně tím 
myslel. Konkrétní zmínil pouze tři příklady – a všechny chybné.

Plíšek:�Vládní�koalici�nevadí�ministři�s�pozitivním�lustračním�osvědčením
26. 9. 2014
Poslanecká sněmovna dnes odmítla pozměňovací návrh poslance TOP 09 Martina 
Plíška, podle kterého by negativní lustrační osvědčení museli povinně předkládat 
ministři vlády ale také vedoucí ostatních ústředních správních úřadů.

TOP�09:�Zahraniční�politika�ČR�prakticky�neexistuje
Prohlášení�TOP�09�k�zahraniční�politice�vlády�a�roli�prezidenta
9. 10. 2014
TOP 09 jako parlamentní demokratická opoziční strana je znepokojena roztříštěnou 
a de facto neexistující zahraniční politikou ČR. Ve svém postoji vychází z ústavního 
pořádku, že za koncept zahraniční politiky je odpovědná vláda a prezident republiky 
je z Ústavy neodpovědný.
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Návrh�zákona�o�státním�rozpočtu�na�rok�2015:�Přímý�rozpor�mezi�slovy�a�činy
20. 10. 2014
Předloženým návrhem státního rozpočtu se však vláda sama usvědčuje ze lži. Ač 
navyšuje výdaje o desítky miliard, navyšuje pouze provozní výdaje státu a sociální 
výdaje. Na investice navrhuje mnohem méně prostředků, než investovala vláda TOP 
09 a ODS v době nejhlubší krize. Klesají rovněž výdaje na vědu a výzkum.

TOP�09�vyčíslila�náklady�na�kampaň.�Vešla�se�do�rozpočtu
22. 12. 2014
TOP 09 spočetla průběžné náklady na kampaň před letošními senátními a komunál-
ními volbami. Ani v jednom případě přitom nepřekročila plánovaný rozpočet. Peníze, 
které strany nevyčerpaly, zůstanou ve společném volebním fondu pro další volby.

TOP�09:�Rozpočet�nemyslí�na�budoucnost
10. 12. 2014
Poslanecký klub TOP 09 a Starostové nepodpořil návrh státního rozpočtu. Rozpočet 
je směřován na aktuální projídání bez efektu, není směřován k budoucnosti, naopak 
je pro budoucnost mimořádně škodlivý. I vláda sama konstatuje v příloze zákona, že 
stav veřejných rozpočtů se tímto rozpočtem zhoršuje. Není však ochotna odpovědět 
na otázku, proč pokládá za nutné veřejné rozpočty zhoršovat, naopak ve verbálním 
projevu své vlastní kvantifikované údaje popírá.

TOP�09:�Společně�za�ideály�svobody�a�demokracie
16. 11. 2014
Ideály Listopadu je třeba pochopit a naplňovat, ne pokroutit a zneužít. O principech 
a základech demokracie nelze smlouvat. Zásadní otázky nepřipouští kompromis. 
Otázka dnes opět zní: „Chceme demokracii a svobodu? Ano, nebo ne?“ Odpovídá-
me, že v zápasu o svobodu, demokracii a vládu práva neustoupíme ani o píď. To je 
stanovisko TOP 09.

TOP�09:�Nečitelná�zahraniční�politika�ohrožuje�zájmy�naší�země
6. 1. 2015
Roční působení vlády nedává jednoznačnou odpověď na zásadní otázku, zda 
„chceme Východ nebo Západ?“ Česká zahraniční politika vlády ČSSD, ANO 2011 
a KDU-ČSL prakticky neexistuje.

Starostové�za�TOP�09�vyvěsili�na�radnice�francouzské�vlajky
8. 1. 2015
Státní vlajky Francie vyvěsí na svých radnicích starostové zvolení za TOP 09.  
Ve dnech francouzského státního smutku tím chtějí po včerejší tragédii v týdeníku 
Charlie Hebdo vyjádřit svou účast s oběťmi teroristického útoku.
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Vláda�odkládá�Registr�smluv�i�řešení�exekucí
23. 1. 2015
Ve sněmovně leží už více než rok zákony, které by pomohly změnit tíživou situaci 
statisíců lidí. Koalice je přesto nechává u ledu. Nenabízí vlastní řešení, výjimečně jen 
polovičatou verzi. Například pod zákon o Registru smluv se podepsali také koaliční 
poslanci, ale dodnes neplatí.

Jedno�kontrolní�místo�pomůže�podnikatelům,�Babišovy�pokladny�nikoliv
24. 3. 2015
Dnes podnikatele v Česku kontroluje neuvěřitelných 27 institucí. Poslanci TOP 09 
předložili do sněmovny návrh zákona, který znamená zavedení Jednoho kontrolního 
místa. Návrh výrazně pomůže, zjednoduší a zlevní komunikaci mezi státem a podni-
kateli. Tento zákon předpokládá, že nově je bude stát kontrolovat z jediného místa.

TOP�09:�Zveřejňujeme�Opoziční�audit
10. 2. 2015
Po prvním roce vlády ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL provedla TOP 09 jako nejsilnější 
opoziční strana podrobný audit práce jednotlivých resortů. Na zpracování Auditu 
TOP 09 se podílela řada nestranických odborníků a občanských iniciativ.

TOP�09:�Vláda�podporuje�korupci
3. 2. 2015
TOP 09 upozornila, že za první rok mandátu vlády bylo v České republice zadáno 
více než 3 tisíce zakázek v hodnotě přes 30 miliard korun zcela bez výběrového 
řízení. Byl to nejhorší výsledek v historii zadávání veřejných zakázek. Oproti minulým 
rokům se výrazně zvýšila neprůhlednost nakládání s veřejnými prostředky.

TOP�09�hospodařila�loni�bez�dluhů
31. 3. 2015
TOP 09 jako rozpočtově odpovědná strana hospodaří bez dluhů. V loňském roce, 
kdy strana financovala tři volební kampaně, si TOP 09 nevzala úvěr a ztrátu 10 mili-
onů korun pokryla rezervou z minulých let. Vyplývá to z výroční zprávy strany, kterou 
zveřejnila na svých webových stránkách. TOP 09 je maximálně transparentní, proto 
zveřejňuje nejen finanční zprávy strany, ale také aktuálně přijaté dary včetně dárců.

Stanovisko�TOP�09�k�evropské�imigrační�krizi
14. 1. 2015
Země Evropské unie čelí bezprecedentní imigrační krizi v novodobé historii. TOP 09 
je přesvědčena, že dlouhodobá migrační a integrační politika musí zůstat v kom-
petenci národních států, na evropské úrovni však musí být koordinována. Migrační 
politika se musí opírat o křesťanské hodnoty a evropskou tradici naší země. Stejně 
jako my, musí uprchlíci nejenom dodržovat naše zákony, ale i respektovat člověka 
jako takového.
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TOP�09�chce�přivést�k�politice�nové�lidi.�Strana�rozjíždí�projekt�Jsem�TOP
15. 4. 2015
Ojedinělý projekt by měl přitáhnout k politice zcela nové osobnosti. Pokusí se totiž 
odpovědět na základní otázku: Proč by lidé v dnešní době měli být v politice aktivní. 
Nový projekt „Jsem TOP“ by ve výsledku měl více propojit skupinu členů a podporo-
vatelů strany.

Vláda�je�naprosto�nedůvěryhodná
21. 5. 2015
Poslanci TOP 09, ODS a hnutí Úsvit budou iniciovat svolání mimořádné schůze 
Poslanecké sněmovny, na které chtějí vyslovit nedůvěru vládě. „Tato vláda ukázala 
v přímém přenosu, že je korupční vládou. Měli veřejně deklarovaný postoj, vyměnili 
ho za soukromý zájem a byznys předsedy Babiše,“ řekl předseda klubu poslanců 
TOP 09 Miroslav Kalousek.

TOP�09:�Europoslanci�pracují�pro�vás,�i�v�Praze
14. 5. 2015
Europoslanci Luděk Niedermayer a Jaromír Štětina (TOP 09/STAN) otevřeli své praž-
ské kanceláře veřejnosti. Chtějí tak přispět k větší informovanosti o Evropské unii.

Schwarzenberg:�Za�zahraniční�politiku�odpovídá�vláda,�ne�prezident
12. 5. 2015
Předseda TOP 09 a předseda Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Karel 
Schwarzenberg se obrátil dopisem na předsedu vlády. Žádá o schůzku na téma čes-
ké zahraniční politiky s přihlédnutím k výrokům prezidenta Miloše Zemana v Moskvě.

Adamová:�Babička�na�rodičovské�pomůže�rodinám
12. 6. 2015
Babička či dědeček na rodičovské je nová možnost pro matky, které se chtějí rychleji 
vracet ke své profesi. Novely zákonů, které předložila poslankyně TOP 09 Markéta 
Adamová, předpokládají, že by stát místo jim platil rodičovský příspěvek jednomu 
z prarodičů. Nová možnost by se podle odhadů mohla dotknout až čtvrt milionu 
rodin.

Karel�Schwarzenberg�přivítal�dragouny
1. 4. 2015
Tisíce nadšených návštěvníků, které neodradilo ani deštivé počasí, přišly do ruzyň-
ských kasáren přivítat americké vojáky. „Jsem strašně šťastnej z toho, že američtí 
vojáci viděli to srdečné přivítání. Pamatuju si totiž, jak mě v roce 1945 zachránili,“ 
řekl Schwarzenberg a dodal: „Je dobré, že lidé přichází dobrovolně, nic není naří-
zený.“
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TOP�09�chce�v�EU�prosadit�víc�peněz�na�řešení�migrační�krize
16. 6. 2015
TOP 09 se v rámci Evropského parlamentu a frakce EPP, v níž má čtyři zástupce, za-
sadí o zvýšení peněz na řešení problémů s migrací. Do oblasti azylu a migrace dnes 
Evropská unie posílá 350 milionů euro, tedy pouhých 0,25 procenta svého rozpočtu. 
Podle TOP 09 to naprosto neodpovídá závažnosti situace. Proto chce prosadit odliš-
ný přístup a směřovat více peněz zdrojů pro boj s tím, co Evropu ohrožuje.

Svoboda�není�zadarmo
Prohlášení�TOP�09�k�47.�výročí�vpádu�vojsk�Varšavské�smlouvy�
do�Československa
20. 8. 2015
Po roce 1989 jsme se čtvrt století domnívali, že historická interpretace událostí 
21. srpna 1968 a následujícího dvacetiletí všestranné devastace české společnosti je 
jednoznačná a nezpochybnitelná. Avšak současný politický vývoj v Rusku a krize na 
Ukrajině činí ze srpnové okupace znovu aktuální téma.

Navrhujeme�rodinnou�EIA.�Chceme�vědět,�jaký�je�dopad�zákonů�na�rodičovství
2. 7. 2015
Každý zákon, který přijme parlament, by měl mít tzv. Rodinnou EIA, tedy část, která 
zhodnocuje jeho vliv na rodiny a rodičovství. Umožní to změna jednacího řádu 
Sněmovny, kterou navrhují poslanci TOP 09 Nina Nováková a Martin Plíšek. U no-
vých zákonů se v současnosti řeší jen jejich možné dopady na rozpočty nebo soulad 
s mezinárodními smlouvami.

Rok�v�EP:�Bráníme�lidská�práva,�přinášíme�řešení
26. 6. 2015
Obrana lidských práv, záchrana miliard pro Českou republiku, výdaje na migrač-
ní krizi nebo podpora českého průmyslu. Poslanci TOP 09 a STAN, kteří vytvořili 
největší českou delegaci v Evropském parlamentu, už více než rok výrazně ovlivňují 
dění v EU.

ČR�si�pohoršila�v�mezinárodním�srovnání�transparentnosti�veřejných�rozpočtů
10. 9. 2015
„Nejlepšího hodnocení se naše země dočkala v roce 2012, kdy se dostala do první 
desítky a stala se nejlepším státem střední a východní Evropy. V té době jsem jako 
ministr financí podnikl celou řadu kroků pro zvýšení transparentnosti veřejných roz-
počtů,“ uvedl Miroslav Kalousek, 1. místopředseda TOP 09.

TOP�09:�Hájíme�svobodu�a�bezpečí
13. 6. 2015
Výsledky půlroční diskuse napříč stranou prezentovali politici TOP 09 v Praze. Strana 
se už měsíce předtím zamýšlela a diskutovala především nad novými společenskými 
výzvami v rychle měnícím se světě, včetně bezpečnostních rizik. Na ideové konfe-
renci se sešlo více než 200 členů strany.
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Sněmovna�schválila�společné�usnesení�k�migraci
1. 10. 2015
Společné usnesení několika poslaneckých klubů, které zaujímá jasný postoj k mig-
rační krizi, dnes schválila Poslanecká sněmovna. Jeho návrh na schůzi sněmovny 
předložila poslankyně TOP 09 Jitka Chalánková. Usnesení vyjadřuje podporu vládě 
s řešeními, která povedou k omezení migračního tlaku na Evropskou unii a zachová-
ní spolupráce v schengenském prostoru.

Karel�Schwarzenberg�neodchází
5. 10. 2015
Karel Schwarzenberg vyjádřil odhodlání se dál plně podílet na vrcholové politice 
TOP 09 a kandidovat v příštích volbách do Poslanecké sněmovny jako lídr pražské 
kandidátky. Cítí se být plný energie a chuti do politického zápasu za hodnoty, kterým 
celý život věřil. Vzhledem k nevratné ztrátě významné části sluchu nebude však na 
listopadovém volebním Sněmu TOP 09 kandidovat na funkci předsedy.

Kalousek:�Cenzura�v�Babišových�novinách
23. 9. 2015
V minulém týdnu mě redakce MF Dnes požádala o velký rozhovor k aktuálním poli-
tickým tématům, který měl vyjít v sobotu. Rozhovor v sobotu nevyšel s omluvou, že 
vyjde v pondělí. V pondělí nevyšel s omluvou, že vyjde v úterý. Nevyšel ani v úterý 
a nevyjde nikdy, neboť jak jsme zjistili, majitel nakladatelství MAFRA (A. Babiš) zaká-
zal jeho uveřejnění.
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