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Úvodník předsedy

Dámy a pánové,
scházíme se po dvou letech na pátém sněmu TOP 09. Protože máme dvouletá volební období,
znamená to, že vedení, které zvolíme na tomto sněmu, povede TOP 09 i do jubilejního desátého
roku existence naší strany.
V uplynulých dvou letech jsme prošli volbami krajskými, senátními i poslaneckými. Výsledky letošních
voleb jsou všem známy – náš klub bude zastupovat sedm poslankyň a poslanců. Jsem přesvědčen, že
pokud by byla vyslyšena má výzva ke společnému postupu politických sil od středu doprava, výsledek
by byl lepší pro všechny tyto subjekty. Přes tento volební výsledek bude TOP 09 po obdržení příspěvku
za volební hlasy stále v černých číslech.
Notně komentovány byly i volby krajské, ale méně si připomínáme, že se nám podařilo uspět ve volbách senátních. Naše zastoupení v horní komoře v době, kdy se nahlas hovoří o možnostech obcházení
principů parlamentní demokracie, nabývá na významu.
Svět v uplynulých dvou letech (a omlouvám se za výrazné zjednodušení) byl charakterizován Brexitem,
volbou amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale také řadou teroristických útoků, z nichž mnohé se
odvolávaly na tzv. Islámský stát. I z těchto událostí zřetelně vyplývá, že naše bezpečná budoucnost úzce
souvisí s členstvím České republiky v Evropské unii. Jsem hrdý na to, že z tohoto jasného názoru jsme
za uplynulé roky neuhnuli.
Dále bych chtěl připomenout dvě významné vnitrostranické záležitosti, kterých se podařilo dosáhnout:
ustanovení spolupráce s mládežnickou organizací TOP tým, které patří velký dík zejména za její aktivní
spolupráci při volbách, a spolupráci se spolkem TOPAZ, který se stal naším politickým institutem.
Protože na tomto sněmu nebudu kandidovat na stranickou funkci, rád bych Vám poděkoval za Vaši práci pro TOP 09, a to nejen za období, kdy jsem měl čest naší straně předsedat. Zejména tento rok jsme
společně bojovali o každý hlas pro demokracii a západní proevropskou orientaci naší země. Jen díky
Vám a našim voličům bude v Poslanecké sněmovně hlas TOP 09 i nadále výrazně slyšet.
Osobně udělám maximum pro to, aby demokratické síly šly do příštích voleb sjednocenější.
Přihlédnu-li k výsledku letošních voleb, říkám jasně, že se nebudeme účastnit ani nepodpoříme
takovou vládu, která chce omezit liberální demokracii. A z toho neuhneme.

									
S úctou
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Návrh programu
5. celostátního sněmu
Předkládá		 Výkonný výbor
Vypracovala
Celostátní kancelář
Návrh usnesení		
Celostátní sněm schvaluje program 5. celostátního sněmu.
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Návrh programu
Zahájení a uvítání
Schválení programu celostátního sněmu
Schválení jednacího řádu a volebního řádu celostátního sněmu
Volba pracovních komisí celostátního sněmu
Vystoupení hostů
Zpráva předsedy TOP 09
Projednávání zpráv
Programová diskuze
Projednávání změny stanov
Volba členů a náhradníků celostátní revizní komise
Volba členů a náhradníků smírčího výboru
Volba předsedy
Volba 1. místopředsedy
Volba místopředsedů
Volba členů předsednictva
Volba členů výkonného výboru
Schválení závěrečného usnesení
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Jednací řád
celostátního sněmu
Předkládá		 Výkonný výbor
Vypracovala
Celostátní kancelář
Návrh usnesení		
Celostátní sněm schvaluje jednací řád celostátního sněmu.

1. Schopnost usnášení, rozhodování Sněmu, volby
Celostátní sněm TOP 09 (dále jen „Sněm“) je usnášeníschopný, je-li přítomna většina všech delegátů.
O přijetí usnesení Sněmu rozhoduje většina přítomných
delegátů. Způsob volby upravuje Volební řád Sněmu.
2. Platnost mandátu
Delegáty celostátního sněmu s hlasem rozhodovacím
jsou členové 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 členským průkazem.
Na místo delegátů, kteří pozbyli svůj mandát, nastupují
náhradníci volených delegátů celostátního sněmu v pořadí, v jakém byli zvoleni na krajském sněmu. Pokud zanikl
mandát delegátovi z titulu funkce (členství ve výkonném
výboru), může za něho nastoupit náhradník pouze
v případě, že dotyčný delegát již nebyl nahrazen novým
členem výkonného výboru z téže krajské organizace. Zánik mandátu voleného delegáta celostátního sněmu lze
prokázat i písemným prohlášením krajského předsedy.
3. Akreditace
Delegátovi jako akreditace slouží členský průkaz. Členský
průkaz má zároveň úlohu hlasovacího lístku pro veřejné
hlasování. Průkaz je nepřenosný a funguje jako identifikace delegáta a pro potřeby elektronického zpracování
prezence. Čárový kód na něm uvedený je autentický
a nahrazuje podpis delegáta při dalších prezencích, výdeji hlasovacích lístků, kterými jsou v případě elektronické
volby devítimístné číselné kódy. Delegát je při ztrátě průkazu povinen okamžitě informovat pracovníky prezence
Sněmu. Při ztrátě bude delegátovi vydán náhradní průkaz
za poplatek dle příslušné normy náležitým pracovištěm
organizátorů Sněmu. Každý delegát je povinen nosit
průkaz viditelně při sobě po celou dobu
své účasti na zasedání Sněmu.
4. Práva a povinnosti delegátů
Delegát je povinen vykonávat svůj mandát osobně.
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Delegát má právo zúčastnit se celého jednání Sněmu. Má
právo přihlásit se do diskuse, vznést připomínky a náměty Sněmu a jeho komisím, navrhovat kandidáty,
hlasovat, být volen a volit.
5. Podkladové materiály Sněmu
Podkladové materiály pro jednání Sněmu, včetně návrhu programu Sněmu, jsou všem delegátům předloženy
výkonným výborem v písemné formě
před zahájením jednání Sněmu.
6. Jednání Sněmu
a) Jednání Sněmu řídí moderátoři stanovení 			
předsednictvem TOP 09, dále jen předsedající.
b) Sněm na návrh předsedajícího zvolí z řad delegátů
mandátovou komisi. Ta si ze svého středu zvolí
předsedu. Zvolen je ten kandidát, který od členů
mandátové komise obdrží nejvyšší počet hlasů.
Mandátová komise ověří na základě usnesení
krajských sněmů a seznamu členů výkonného
výboru, případně dalších podkladů platnost
mandátů jednotlivých delegátů Sněmu. Ke své práci
využije data z elektronické prezence delegátů
a databáze TOP 09. Rozhodnutí mandátové komise
je konečné. Předseda mandátové komise 		
podá informaci o ověření mandátů delegátů Sněmu,
včetně informace o počtu delegátů s hlasem
rozhodujícím a kvóru.
c) Sněm schválí návrh programu Sněmu a postupně
projednává jednotlivé body programu.
d) Pokud někdo z přítomných delegátů požádá
o změnu nebo doplnění programu Sněmu v jeho
průběhu, musí se o jeho návrhu hlasovat.
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 přestávkách v jednání,

určuje pořadí diskutujících, uděluje slovo pozvaným
hostům a předkládá návrh na ukončení diskuse,
vyřizuje návrhy a připomínky delegátů Sněmu.
Volby řídí předseda volební komise.
7. Pracovní komise Sněmu
Sněm volí členy komise volební a návrhové. Podle potřeby mohou delegáti rozhodnout o ustavení dalších pracovních komisí Sněmu. Komise Sněmu mají 5–15 členů.
Komise zahájí svoji činnost podle pokynů předsedajícího.
Jednání příslušné komise svolává a řídí její předseda,
který je zvolen většinou členů komise. Členové volební
komise nesmějí kandidovat na žádnou stranickou funkci.
Stane-li se, že člen komise přijme kandidaturu na stranickou funkci, zaniká tím jeho členství ve volební
komisi Sněmu.
8. Hlasovací právo a způsob hlasování
Hlasovací právo mají delegáti Sněmu dle čl. 2. Hlasování
řídí předsedající Sněmu.
9. Diskuse a návrhy na usnesení
a) Diskuse se mohou zúčastnit všichni delegáti.
b) Účastníci Sněmu se hlásí do diskuse písemně nebo
zvednutím ruky. Vyplněné přihlášky předají
pořadatelům, skrutátorům v jednacím sále nebo
přímo předsedajícímu. Písemné přihlášky
mají přednost.
c) Diskusní vystoupení je limitováno časovým
rozsahem maximálně 5 minut (pokud delegáti
nerozhodnou o prodloužení časového limitu).
Diskuse končí, nejsou-li přihlášeni další diskutující.
O návrhu na ukončení diskuse v jejím průběhu
rozhodují delegáti hlasováním, a to bez rozpravy.
Před ukončením diskuse musí předsedající nechat
zaznít všechny návrhy na usnesení, které do té doby

nemohly být předneseny. Písemné diskusní
příspěvky, které nemohly být z časových důvodů
předneseny, budou zařazeny jako příloha
do materiálů Sněmu.
d) V průběhu Sněmu mohou předkládat návrhy
na usnesení pouze jeho delegáti. Návrhy
na usnesení se podávají písemně návrhové komisi
Sněmu a vždy musí být také předneseny ústně.
10. Předložení návrhu usnesení Sněmu a postup při
hlasování
a) Návrhová komise (případně další pracovní
komise) zpracovává návrhy, případně je
i se souhlasem předkladatele redakčně upravuje,
a předkládá je Sněmu k hlasování. Obdobně
připravuje ke schválení usnesení Sněmu.
b) O případných protinávrzích k návrhu se hlasuje jako
první, a to v opačném pořadí, než byly předloženy. 		
Před zahájením hlasování o protinávrzích je přečten
původní návrh včetně všech protinávrhů.
c) Vylučuje-li přijatý protinávrh další protinávrh (návrh),
o tomto protinávrhu (návrhu) se již nehlasuje. Sněm
se může usnést, že se bude hlasovat 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 předsedajícího.
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Volební řád
celostátního sněmu
Předkládá		 Výkonný výbor
Vypracovala
Celostátní kancelář
Návrh usnesení		
Celostátní sněm schvaluje volební řád celostátního sněmu.        

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. 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. Pokud kandidáta navrhuje delegát sněmu, je
požadován ústní či písemný souhlas kandidáta. Ústní
souhlas může u kandidáta nepřítomného na sněmu
ověřit telefonicky předseda volební komise.
4. Volba se koná nanejvýš ve třech kolech.
5. Volba je platná, jsou-li hlasovací lístky, v případě
elektronické volby devítimístné číselné kódy, vydány
ve stanovené době většině 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 části hlasovacího lístku se uvede
počet kandidátů, který je možno volit. V případě
elektronické volby se jména kandidátů také v abecedním pořadí zobrazují na tabletu (dále s informací
o počtu hlasů, kterými volitel disponuje, a o počtu
kandidujících). Vydávaný lístek v tomto případě volby
je nosičem unikátního kódu, který umožňuje anonymní hlasování.
/12
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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
vstupují 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 centra nerozhodují o platnosti či neplatnosti
hlasů. Zpracují jen předané hlasovací lístky, které byly
volební komisí zkontrolovány a uznány za platné.
12. V místnosti, kde se sčítají hlasy, jsou přítomni pouze
členové volební komise; pracovníci sčítacího centra
a další osoby mohou být přítomny jen se souhlasem
předsedy volební komise.
13. Vznikne-li pochybnost o platnosti hlasovacího lístku,
rozhodne o ní hlasování volební komise, která v zápise zaznamená výsledek hlasování.
14. Volba může proběhnout elektronicky. V případě
elektronické 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 volby hlasuje na základě unikátního
devítimístného číselného kódu označením 			
							

2.
3.

4.
5.
6.
7.

a potvrzením jména vybraného kandidáta na zařízení
pro sběr hlasů.
V prvním kole je předsedou zvolen ten kandidát,
který získal nadpoloviční počet hlasů z vydaných
hlasovacích lístků.
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.
V druhém kole je zvolen předsedou ten kandidát,
který obdržel nadpoloviční počet hlasů z vydaných
hlasovacích lístků.
Do třetího kola postupují maximálně 2 kandidáti
s nejvyšším počtem hlasů. Je-li více kandidátů se
shodným nejvyšším počtem hlasů, rozhoduje los.
Ve třetím kole je zvolen předsedou ten kandidát,
který získal nadpoloviční počet hlasů z vydaných
hlasovacích lístků.
Není-li ani ve třetím kole zvolen předsedou žádný
z kandidátů, koná se nová volba podle tohoto
volebního 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 místopředsedů.
2. V prvním kole jsou zvolení místopředsedy ti kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční počet hlasů z vydaných
hlasovacích lístků.
3. Nezíská-li nadpoloviční počet hlasů tolik kandidátů,
aby byl 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 kandidátů, než je počet neobsazených míst;
při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti
se stejným počtem hlasů.
6. Ve druhém kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali
nadpoloviční počet hlasů z vydaných hlasovacích
lístků.
7. Obdrží-li nadpoloviční počet hlasů více kandidátů,
než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti
z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li
rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech
a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. Není-li ani
tak rozhodnuto, rozhoduje los.
8. Do třetího kola postupují nezvolení kandidáti z druhého kola, kteří mezi nezvolenými získali v druhém
kole nejvyšší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný

počet kandidátů, než je počet neobsazených míst;
při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti
se stejným počtem hlasů.
9. Ve třetím kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční počet hlasů z vydaných hlasovacích lístků.
10. Obdrží-li nadpoloviční počet hlasů více kandidátů,
než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti
z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li
rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech
a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. Není-li ani
tak rozhodnuto, rozhoduje los.
11. Nejsou-li ani po třetím kole obsazena všechna místa
místopředsedů, 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 analogicky 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
místopředsedů strany.
3. Při volbě náhradníků celostátní revizní komise
a náhradníků smírčího výboru se postupuje analogicky jako při volbě místopředsedů strany. Sněm
na návrh předsedajícího stanoví počet náhradníků.
Pořadí náhradníků určuje na prvém místě kolo volby,
na druhém místě počet získaných 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.
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
Předkládá		 Výkonný výbor
Vypracovala
Celostátní kancelář
Návrh usnesení		
Celostátní sněm schvaluje zprávu o politické a organizační činnosti.            294-3-171126

A/ Zpráva o činnosti předsednictva TOP 09				
B/ Zpráva o činnosti výkonného výboru TOP 09				
C/ Volby v roce 2016						
D/ Zpráva o hospodaření TOP 09						
E/ Statistiky členů TOP 09

Zpráva o politické a organizační činnosti je strukturována
podle 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 zastupitelstev
krajů v říjnu 2016, dále s výsledky voleb do Senátu v říjnu
2016 a v lednu 2017. Organizační část obsahuje informace o hospodaření TOP 09 a informace o stavu členské
základny.
Transparentnost v rámci financování a hospodaření je pro
TOP 09, stejně jako v minulých letech, zásadním předpokladem pro důvěru našich členů a voličů. Nadále jsme v
mnoha ohledech nejotevřenější politickou stranou, umožňujeme veřejnou kontrolu průběžně po celý rok.
Přijaté novely zákonů o kontrole a financování politických stran a volebních kampaní, účinné od roku 2017,
si vynutily ještě přísnější pravidla pro vedení kampaně,
sledování dárců, zveřejňování údajů a předávání informací nově zřízenému Úřadu pro dohled nad hospodařením
politických stran a politických hnutí (UDHPSH). Zásadně
se náročnost těchto pravidel projevila při volební kampani do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017, kdy pravidla
upřesňoval UDHPSH až v průběhu volební kampaně.
Ve všech krajích zabezpečujeme podporu v našich struk-
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turách a pro práci jsou k dispozici systémové technické
a organizační služby na jednotné komunikační bázi, včetně služeb tiskových a analytických.
Osvědčilo se pravidelné konání videokonferencí a řízení
krajských manažerů prostřednictvím operativních videochatů. Tímto způsobem snižujeme významně náklady
na dopravu a zkracujeme časovou náročnost pro účast
jednotlivých zástupců v krajích. Pro speciální akce zaměřené na vzdělávání, školení či intenzivní předvolební
soustředění je nadále preferována osobní účast krajských
manažerů.
TOP 09 se stala členem spolku TOPAZ a úspěšně nadále
pokračuje projekt dlouhodobého vzdělávání na všech
úrovních a zvyšování schopností a znalostí našich zastupitelů. TOPAZ je nyní politickým institutem strany, stabilní
organizací s ambicí nadále dlouhodobě zvyšovat připravenost našich politiků na všech úrovních a nabízí prostor
pro výměnu názorů a veřejnou diskusi.
Spolek TOP tým z.s. se stal oficiální mládežnickou organizací TOP 09, sdružuje mládežnické spolky vzniklé v
jednotlivých krajích a reprezentuje je v evropské mládežnické organizaci YEPP.

A/ Zpráva o činnosti předsednictva TOP 09
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 neodkladně vyhlásí nominace a svolá sněm,
f) v nutných případech rozhoduje o svolání nižších orgánů strany.
Od minulého Sněmu TOP 09 v roce 2015 proběhlo ještě
5 jednání Předsednictva TOP 09, v roce 2016 počet jednání Předsednictva TOP 09 byl 38 (z toho 1 jednání bylo
per rollam) a od počátku roku 2017 do 3. 10. 2017 bylo
uskutečněno 33 jednání Předsednictva TOP 09 		
(2 per rollam).
Předsednictvo bylo v pravidelném bodu jednání informováno o aktuální politické informaci, o průběhu příprav
volební kampaně a pravidelně také projednávalo a schvalovalo dary právnických a fyzických osob.
Jednání v roce 2016 se zaměřovala zejména na opoziční
práci s ohledem na omezování svobody nebo situaci
v sociální a zahraniční oblasti. V roce 2016 došlo také
k jednáním nad krajskými volbami včetně schvalování
koalic v krajích. V agendě se také objevily expertní komise strany nebo ustanovení mládežnické organizace
na základě usnesení Sněmu v roce 2015.
V následujícím roce 2017 se zabývalo zejména kampaní
pro volby do Poslanecké sněmovny, mj. schválilo postup
vyjednavačů s podporujícími subjekty LES, KAN, Koruna
česká a Konzervativní strana. Dále doporučilo, aby se
TOP 09 stala členem spolku TOPAZ, který se následně
stane politickým institutem strany. Schválilo i změnu loga
TOP 09 a vnitrostranické normy.
Archiv všech usnesení a zápisů je spravován Celostátní
kanceláří TOP 09, níže je uveden záznam zásadních rozhodnutí předsednictva. Řada usnesení byla doporučena
ke schválení Výkonnému výboru a je možné je dohledat v
příslušné části zprávy o činnosti. Anotace tiskových zpráv
a prohlášení jsou uvedeny v části „kronika TOP 09“.
2015
01-151215/02: Předsednictvo TOP 09 schvaluje
rozdělení kompetencí mezi členy předsednictva TOP 09
a jmenuje Leoše Hegera předsedou programové
rady TOP 09.

01-151217/02: Předsednictvo TOP 09 doporučuje Výkonnému výboru TOP 09 přijmout navržený rozpočet na
rok 2016 a ukládá generálnímu sekretáři připravit na rok
2017 „rozklikávací rozpočet“.
2016
01-160126/03: Předsednictvo TOP 09 schvaluje předsedu Stálé komise pro změnu stanov, schvaluje její členy
nominované celostátní kanceláří a bere na vědomí její
členy nominované jednotlivými kraji.
01-160126/04: Lukáš Otys byl zvolen předsedou expertní komise TOP 09 pro podnikání a Jan Jakob předsedou
expertní komise TOP 09 Samospráva, obce – města,
krajská a komunální samospráva.
01-160202/03: Předsednictvo TOP 09 schvaluje předložený návrh rozpočtu krajských voleb 2016 včetně čerpání
z rezervního fondu ve výši 1,4 mil. Kč.
01-160223/02: Předsednictvo TOP 09 schvaluje návrh
předsedy Programové rady TOP 09 Leoše Hegera na
následující změny: Expertní komise (EK) Soudnictví –
spravedlnost, kriminalita, bezpečnostní politika a korupce
se přejmenovává na EK pro soudnictví a spravedlnost.
P TOP 09 zřizuje EK pro bezpečnost a jmenuje Zdeňka
Bezecného jejím předsedou. P TOP 09 bere na vědomí
rezignaci Václava Novotného na předsedu EK pro kulturu, kterou zároveň ruší. EK pro občanskou společnost
a církve se přejmenovává na EK pro občanskou společnost, kulturu a církve, její předsedkyní je Nina Nováková.
01-160223/03: Předsednictvo TOP 09 souhlasí s podáním novely zákona Markéty Adamové o pobírání dávek
během mateřské dovolené.
00-1-160229: Předsednictvo TOP 09 se obrací na vedení
ČSSD a ODS s výzvou, aby se oficielně distancovala od
hlasování svých zastupitelů hlavního města Prahy při
schvalování smlouvy mezi Prahou a Pekingem.
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01-160301/03: Předsednictvo TOP 09 ukládá Františku
Laudátovi zpracovat materiál, ve kterém budou uvedeny
dopravní projekty, jejichž realizace je ohrožena v jednotlivých krajích.

01-170228/01: Předsednictvo TOP 09 schvaluje
materiál „Základní vojenská služba“ předložený 		
1. místopředsedou TOP 09 Markem Ženíškem.

01-160301/06: Předsednictvo TOP 09 jmenovalo
Mariána Kláska předsedou expertní komise pro veřejné
rozpočty.

01-170228/03: Předsednictvo TOP 09 doporučuje
výkonnému výboru podat žádost o členství ve spolku
TOPAZ, kterým se stane jediným politickým institutem
strany (materiál 272-1-170228).

01-160412/03: Předsednictvo TOP 09 bere na vědomí
zprávu o redesignu webu TOP 09.

01-170314/02: Předsednictvo TOP 09 schválilo variantu
změny loga, kterou předložila agentura MEDIAREX.

01-160517/02: Předsednictvo TOP 09 schvaluje tiskovou
zprávu Seznam nesvobody.

01-170425/03: Předsednictvo schvaluje upřesnění
k nominačním příspěvkům kandidátů do Poslanecké
sněmovny v roce 2017 a příspěvkům na krajské projekty
(278-1-170425).

01-160524/02: Předsednictvo TOP 09 vítá zájem mladých lidí o politiku strany TOP 09 a jejich snahu podílet
se na šíření politického programu strany. Předsednictvo
TOP 09 má zájem o spolupráci se spolky TOP tým vzniklými v jednotlivých krajích a podporuje myšlenku vzniku
zastřešující organizace TOP týmu.
01-160614/03: Předsednictvo TOP 09 doporučuje VV
TOP 09 schválit předvolební koalice dle předloženého
seznamu. (materiál 247-1-160614)
01-160719/02: První místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek bude informovat arménského velvyslance, že TOP 09
je připravena podpořit v Poslanecké sněmovně usnesení
o arménské genocidě.
01-160823/02: Předsednictvo TOP 09 schvaluje dohodu
o spolupráci mezi TOP 09 a LES.
01-161025/02: Předsednictvo TOP 09 jmenuje Martina
Plíška předsedou expertní komise pro soudnictví a spravedlnost.
01-161101/02: Předsednictvo TOP 09 bere na vědomí
zprávu o plnění volebního rozpočtu a schvaluje přesuny
mezi jednotlivými kategoriemi.
01-161206/02: Předsednictvo TOP 09 bere na vědomí
analýzu krajských voleb 2016. (materiál 255-1-161129)
2017
01-170131/02: Předsednictvo TOP 09 určuje společnost
LK AUDIT s.r.o., zastoupenou Lenkou Petříkovou, k provedení auditu účetnictví a ověření účetní závěrky za rok
2016 (264-1-170131).
01-170207/02: Předsednictvo TOP 09 schválilo podporu
akce „Mladí v kampani“ včetně finančního příspěvku (do
60 tis. Kč).
01-170214/02: Předsednictvo TOP 09 schvaluje rozpočet komunikace na rok 2017 a volební kampaň 2017
(materiál 268-1-170214).
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01-170502/02: Předsednictvo bere na vědomí informaci,
že předseda TOP 09 M. Kalousek písemně pověřil do
voleb do Poslanecké sněmovny 1. místopředsedu
M. Ženíška výkonnými pravomocemi vůči aparátu strany
(které jinak patří dle stanov předsedovi strany).
01-170502/03: Předsednictvo TOP 09 schvaluje novelu metodického pokynu o členských průkazech (281170502).
01-170509/03: Předsednictvo TOP 09 schvaluje složení
Stálé komise pro změnu stanov dle předloženého materiálu (č. 281-1-170509).
01-170606/02: Předsednictvo TOP 09 schvaluje novelu
metodického pokynu o přijímaní darů a dědictví (283170606).
00-1-170711/02: Předsednictvo TOP 09 schvaluje postup vyjednavačů s podporujícími subjekty - s Korunou
Českou, s KANem, s Konzervativní stranou, s LESem.“
00-1-170829/02: Předsednictvo TOP 09 schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 10.832 Kč pro TOP tým
z.s. na zaplacení členského příspěvku v evropské mládežnické organizaci YEPP z kapitoly rozpočtu zahraničního
oddělení.
00-1-170829/03: Předsednictvo TOP 09 schvaluje dočasnou změnu v pravidlech přijímaní darů pro rok 2017:
Podle bodu 1.1. Metodického pokynu o přijímání darů
a dědictví nebude vyžadována písemná darovací smlouva
u darů do 1.000 Kč v případech podporovatelů, kteří se
rozhodnou umístit na svůj objekt bezplatně propagační
banner.
00-1-170919/02: Předsednictvo TOP 09 pověřuje předsedu strany, aby návrh Memoranda o podpoře spolků
sdružujících děti a mladé lidi za TOP 09 podepsal.

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,
místopředsedům, členům předsednictva, členům VV i dalším funkcionářům a orgánům strany,
h) v nutných případech rozhoduje o svolání nižších orgánů strany,
i) bere na vědomí zprávy celostátní revizní komise a smírčího výboru,
j) schvaluje odchylky od organizačního členění strany ve statutárních městech,
k) rozhoduje o nápravných opatřeních uložených předsednictvem strany.
Od 4. celostátního sněmu TOP 09 proběhly v roce 2015
dvě zasedání výkonného výboru, v roce 2016 byl počet
jednání 8, z toho 3 bylo hlasování per rollam. V roce
2017 do 3. 10. 2017 se výkonný výbor sešel na 5 jednáních, z nichž 2 byly per rollam.

00-2-151217/02: Výkonný výbor TOP 09 schvaluje
rozpočet na rok 2016 a ukládá generálnímu sekretáři,
aby při přípravě rozpočtu na rok 2017 zajistil co možná
nejvyšší míru podrobnosti rozpočtu na rok 2017. Za metodiku jsou odpovědní M. Kalousek a Z. Urban.

Výkonný výbor byl pravidelně informován o aktuální
politické situaci, zabýval se ekonomickými záležitostmi,
mezi které patří schvalování rozpočtu a výročních zpráv.
Výkonný výbor se zabýval volbami do krajských zastupitelstev a Senátu v roce 2016, zřídil novou regionální
organizaci TOP 09: Plzeň - venkov, schválil TOPAZ jako
jediný politický institut TOP 09. Výkonný výbor také přijal
usnesení k problematice držení zbraní, ukončení spolupráce s hnutím STAN a schválil kandidátní listiny pro
volby do PSP v roce 2017. Výkonný výbor projednával
novely vnitrostranických novel.

2016
00-2-160218/11: Předsednictvo TOP 09 schvaluje navýšení rozpočtu pro volby do senátu ze společného volebního fondu na částku 8 milionů korun.

Archiv všech usnesení a zápisů je spravován Celostátní
kanceláří TOP 09, níže uvádíme záznam zásadních
rozhodnutí výkonného výboru.
2015
02-151129/01: Výkonný výbor TOP 09 je proti omezování osobních svobod občanů v ČR i občanů v rámci
EU. Z tohoto důvodu odmítá jakékoliv snahy o omezení
legálního držení zbraní a omezení jejich druhů. Naopak
doporučuje, aby naší zástupci na všech úrovních prosazovali a) nedotknutelnost národních legislativ v této oblasti;
b) přístup ČR k této otázce a u nás zavedený systém jako
standard ve všech zemích EU.

00-2-160218/12: VV TOP 09 deleguje pravomoc na
potvrzení krajských koalic na předsednictvo TOP 09.
00-2-160218/13: Výkonný výbor TOP 09 bere na vědomí informaci o ukončení spolupráce s auditorem Ivanem
Ptáčníkem a určuje nového auditora společnost LK Audit
s.r.o., zastoupenou Lenkou Petříkovou k provedení auditu
účetnictví za rok 2015.
00-2-160329: Výkonný výbor schvaluje předloženou
výroční finanční zprávu za rok 2015.
00-2-160428/09: Výkonný výbor TOP 09 schvaluje
vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015 – zisk 14
950 872,50 Kč – přiřazením do fondů podle tabulky 1.
(239-2-160428)
00-2-160428/10: Výkonný výbor TOP 09 schvaluje předložené čerpání provozního rozpočtu za rok 2015.
Výkonný výbor TOP 09 schvaluje čerpání 1,4 mil. Kč
/19

z tzv. rezervního fondu na nákup volební inzerce.
(240-2-160428)
00-2-160428/11: Výkonný výbor TOP 09 bere na vědomí
upřesnění způsobu financování volebních kampaní v roce
2016 (241-2-160428).
00-2-160621/02: Výkonný výbor TOP 09 žádá předsedu
vlády B. Sobotku a ministra vnitra M. Chovance, aby využili veškeré své pravomoci a autority k vynucení přísného
dodržování zákonů a pravidel uvnitř Policie ČR.
Nelze tolerovat, aby někteří důstojníci Policie ČR za podpory části politické a mediální scény ignorovali trestní řád
a služební předpisy. Nelze tolerovat, aby policejní úředníci nepostupovali podle zákonů a místo toho volili veřejné
osočování a rozpoutávali mediální hysterii. Tuto situaci
nelze vidět jinak než jako pokus o puč uvnitř Policie ČR.
Takový stav nejenže poškozuje dobré jméno policie a
státních zástupců, ale hlavně ve svém důsledku ohrožuje
bezpečnost a ústavní pořádek naší země.
TOP 09 trvá na dodržování pravidel právního státu.
„Revoluční porušování“ zákonů a norem „v zájmu jediné
pravdy“ totiž vždy v historii vedlo k diktatuře a ztrátám
svobody a práv lidí. Zákon o jednacím řádu Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR umožnuje ve veřejném zájmu
zřídit parlamentní vyšetřovací komisi. TOP 09 je přesvědčena, že nikdy dříve nebyl vážnější důvod pro její ustavení. Proto TOP 09 navrhne, aby na prošetření nestandardních kroků některých státních zástupců a některých
policejních důstojníků Poslanecká sněmovna vyšetřovací
komisi zřídila.
00-2-160621/03: Výkonný výbor TOP 09 schvaluje pozici
předsednictva TOP 09 k možnému vyslovení nedůvěry
vlády Bohuslava Sobotky.
00-2-160621/04: Výkonný výbor TOP 09 schvaluje rozpočet pro volby do Senátu 2016.
Výkonný výbor TOP 09 schvaluje změnu rozpočtu 2016
v oblasti nákladů na volby do Senátu – čerpání ze společného volebního fondu se STAN bude 8,459 mil. Kč.
Výkonný výbor TOP 09 schvaluje pro rok 2016 úpravu
pravidel pro přijímání darů tak, aby dar kandidáta do
senátu na financování vlastní kampaně byl připsaný na
středisko kandidáta v plné výši. (materiál 246-2-160621)
00-2-160621/07: Výkonný výbor TOP 09 schvaluje
předvolební koalice dle přiloženého seznamu (materiál
247-2-160621) kromě koalice v Olomouckém kraji, kde
koalice nebude a v senátních volbách zatím kromě Jihomoravského kraje a Ostravy.
00-2-160621/10: Výkonný výbor TOP 09 je znepokojen
aktuálním vývojem kolem návrhu směrnice „o kontrole
zbraní“, a proto se usnesl ustanovit expertní komisi pro
sledování vývoje návrhu směrnice o kontrole a regulaci
zbraní. Tato expertní skupina bude hledat právní řešení
ochrany práv občanů ČR.
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00-2-160725: Výkonný výbor schvaluje koalici TOP 09
s ANO 2011, Žít Brno, Stranou zelených a KDU-ČSL v
zastupitelstvu statutárního města Brna a koalici TOP 09
s Žít Brno pro krajské volby na jižní Moravě.
00-2-161020/02: Výkonný výbor TOP 09 schvaluje účast
zástupců TOP 09 v krajské radě Královéhradeckého kraje.
00-2-161020/03: Výkonný výbor TOP 09 schvaluje účast
zástupců TOP 09 v krajské radě Jihomoravského kraje.
00-2-161215/03: VV TOP 09 ukládá podle čl. 6 odst.
1 a odst. 2 Stanov TOP 09 Danielovi Markovi, Michaele
Vojtové a Milanu Schweigstillovi stranický trest vyloučení
ze strany TOP 09, a to v souladu se Stanovami TOP 09 čl.
6 odst. 4 písm. a) pro zvlášť hrubé či opakované porušení
stanov a písm. f) pro jednání, které poškozuje stranu.
00-2-161215/05: VV TOP 09 schvaluje předložený
rozpočet TOP 09 na rok 2017 v materiálu 261-2-161215
a pověřuje předsednictvo TOP 09 k jednání o uzavření
dohody o finančním vyrovnání se STAN.
00-2-161215/06: VV TOP 09 bere na vědomí materiál
Analýza krajských voleb (255-2-161215).
00-2-161215/07: Výkonný výbor TOP 09 schvaluje
termín konání 5. celostátního sněmu TOP 09 25. - 26. 11.
2017, místo konání hotel Don Giovanni Prague a klíč počtu delegátů dle přiloženého materiálu č. 259-2-161215
s navýšením počtu delegátů krajské organizace Praha
o čtyři na celkových 22 delegátů.
00-2-161215/08: Výkonný výbor TOP 09 schvaluje klíč
počtu delegátů krajských sněmů dle přiloženého materiálu 256-2-161215.
00-2-161215/09: Výkonný výbor TOP 09 bere na vědomí předložené informace o nákladech volební kampaně
pro krajské a senátní volby v roce 2016.(materiál 260-2161215).
00-2-161215/10: Výkonný výbor TOP 09 schvaluje vznik
nové regionální organizace Plzeň–venkov vyčleněním ze
stávající RO Plzeňsko dle předloženého materiálu 258-2161215.
2017
00-2-170323/02: Výkonný výbor TOP 09 schvaluje
předloženou výroční finanční zprávu za rok 2016 (275-2170323) včetně účetní závěrky.
00-2-170323/04: Výkonný výbor TOP 09 dle části 3
nominačního řádu TOP 09 vyhlašuje volby do stranických
orgánů volených celostátním sněmem (267-2-170323).
00-2-170323/05: Výkonný výbor TOP 09 schvaluje podání žádosti o členství ve spolku TOPAZ, kterým se stane
jediným politickým institutem strany (272-2-170323).

00-2-170323/06: Výkonný výbor TOP 09 kooptoval za
svého člena Petra Tisa.
00-2-170427: Výkonný výbor schvaluje koalici TOP 09
(jako součásti uskupení Pro Jižní Čechy) s ČSSD,
KDU-ČSL a hnutím Jihočeši 2012 v Zastupitelstvu
Jihočeského kraje.
00-2-170525/02: Výkonný výbor TOP 09 bere na vědomí
informaci o zaplacení zvláštních členských příspěvcích za
rok 2016 (277-2-170525).
00-2-170525/03: Výkonný výbor TOP 09 schvaluje vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016 - ztrátu 18 033
924, 92 Kč – úhradou z fondů podle tabulky 1.
00-2-170525/04: Výkonný výbor TOP 09 schvaluje zrušení společného volebního fondu a převedení zůstatku do
volebního fondu.
00-2-170628/02: Výkonný výbor bere na vědomí informaci předsedy strany o postupu vyjednávání o podpoře
kandidátek TOP 09 ze strany podporovatelských subjektů.
00-2-170628/16: VV TOP 09 bere na vědomí rezignaci
předsedy CRK Zdenka Urbana. VV TOP 09 volí předsedou CRK TOP 09 Stanislava Motyčku.
00-2-170628/17: Výkonný výbor schvaluje novelu stanov
dle doporučení Předsednictva TOP 09 a Stálé komise pro
změny stanov a ukládá generálnímu sekretáři předložit
tento návrh ke schválení Celostátnímu sněmu TOP 09.
00-2-170628/18: Výkonný výbor posouvá stanovení
zásad pro komunální volby do zastupitelstva Hl. m. Prahy
2018 Předsednictvem TOP 09 do 12. 12. 2017 a následné vyhlášení nominací místními a regionálními výbory
a krajským výborem Prahy do 15. 1. 2018 (286-2-170628).
00-2-170721: Výkonný výbor schvaluje předložené kandidátní listiny do voleb do PSP 2017 dle materiálu
č. 289-2-170721.
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C/ Volby v roce 2016
Volby do zastupitelstev krajů
Celkové výsledky voleb
TOP 09 kandidovala samostatně, kromě krajů Jihočeského (se STAN a hnutím Občané pro Budějovice), Karlovarského (s Karlovarskou občanskou alternativou, STAN
a KDU-ČSL), Vysočiny (se Stranou zelených) a Jihomoravského (s Žít Brno). Dohromady TOP 09 a tyto koalice získaly 5,46 %, 138 432 hlasů a 26 mandátů (3,85 %), z toho
19 mandátů (2,81 %) obdrželi kandidáti navržení TOP 09.
Volby do krajských zastupitelstev vyhrálo ANO (21,05 %,
533 061 hlasů; 26,07 %, 176 mandátů). Druhá skončila
s odstupem ČSSD (15,24 %, 386 150 hlasů; 18,51 %, 125
mandátů). Třetí a čtvrtí těsně po sobě následovali komunisté (10,54 %, 267 047 hlasů; 12,74 %, 86 mandátů)
a ODS (9,47 %, 239 836 hlasů; 11,25 %, 76 mandátů).
Výsledky a pořadí dalších celostátně úspěšných subjektů
komplikuje fakt, že se jednalo o strany a hnutí, které
v některých krajích kandidovaly samostatně 		
a v některých v koalicích, přičemž v některých krajích byly
i v koalici společné. KDU-ČSL, kandidující opět v pěti
krajích samostatně a v osmi v koalicích, získala spolu 		
s těmito koalicemi 10,20 %, 258 486 hlasů. Celkově tato
uskupení obdržela 70 mandátů (10,37 %), z toho 61 mandátů (9,03 %) získali kandidáti navržení přímo KDU-ČSL.
STAN kandidovali samostatně pouze ve Středočeském,
Ústeckém, Pardubickém a Zlínském kraji. V Libereckém
kraji kandidovalo jejich sesterské hnutí SLK. V ostatních
krajích kandidovali STAN v rámci koalic. Dohromady
všechna tato uskupení získala 9,95 %, 252 189 hlasů
a 10,96 %, 74 mandátů. Z nich získali kandidáti navržení
přímo STAN, resp. SLK 56 mandátů (8,29 %). Svoboda
a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) a Strana
Práv Občanů (SPO) utvořily v krajích koalice (pouze
v Pardubickém kraji kandidovala SPD sama a SPO v koalici s regionálními hnutími, ve Zlínském pak kandidovaly

obě strany samostatně) a získaly dohromady 6,03 %,
152 766 hlasů a 5,03 %, 34 mandátů.
Voleb se zúčastnilo celkem 34,57 % oprávněných voličů,
což je o 2,3 procentního bodu méně než před čtyřmi lety,
kdy byla účast 36,89 %.
Výsledky TOP 09 v krajích
TOP 09 loni kandidovala samostatně, kromě krajů Jihočeského, Karlovarského, Vysočiny a Jihomoravského, kde
se účastnila koalice, a to vždy s jiným složením.
Výsledky voleb ukazují, že TOP 09 nemá v krajích vyrovnanou podporu. Obecně dosáhly lepšího výsledku
kandidátky koaliční. Mezi nimi se dařilo vůbec nejlépe
karlovarské, kde byl lídr z KOA, účastnily se STAN a KDU-ČSL, první kandidát z TOP 09 až na čtvrtém místě. Druhá
skončila koalice s názvem PRO JIŽNÍ ČECHY - Starostové, HOPB a TOP 09, kde byl lídr ze STAN a kandidát
TOP 09 na druhém místě. Jihomoravská koalice s hnutím
Žít Brno a koalice Žijeme Vysočinou - TOP 09 a Zelení
byly vedené TOP 09 a mezi kraji skončily na pátém, resp.
sedmém místě (kandidátka na Vysočině se nedostala do
zastupitelstva o pouhých 62 hlasů).
Ze samostatných kandidátek TOP 09 uspěly také pouze tři – nejlépe královéhradecká a plzeňská (celkově na
třetím a čtvrtém místě) a s mírným odstupem středočeská
(šesté místo). Žádná další kandidátka nedosáhla pětiprocentní hranice, nejhůře skončily zlínská, liberecká
a moravskoslezská.
Všech šest kandidátek, které se dostaly do zastupitelstva,
získalo celkem 26 mandátů, z nichž 19 navrhla TOP 09.
Pokud porovnáme kraje podle těchto mandátů vzhledem
k velikosti daného zastupitelstva, nejúspěšnější byla kandidátka královéhradecká následovaná středními Čechami.
Naopak celkově nejlepší kandidátka karlovarská přinesla

Výsledky TOP 09 a jejích koalic ve volbách do zastupitelstev krajů 2016
počet hlasů
kraj
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počet mandátů

abs.

v%

abs.

v%

Karlovarský

7 082

10,09

5

Jihočeský

14 658

8,00

Královéhradecký

12 628

Plzeňský

mandáty dle navrhujícího subjektu
TOP 09

koal. partner

abs.

v%

11,11

1

2,22

4

5

9,09

3

5,45

2

7,74

4

8,89

4

8,89

-

11 369

7,09

3

6,67

3

6,67

-

Jihomoravský

22 997

6,67

4

6,15

3

4,62

1

Středočeský

22 928

6,54

5

7,69

5

7,69

-

Vysočina

7 531

4,96

0

0,00

-

-

-

Pardubický

6 915

4,63

0

0,00

-

-

-

Olomoucký

6 867

4,05

0

0,00

-

-

-

Ústecký

7 298

3,91

0

0,00

-

-

-

Moravskoslezský

10 261

3,43

0

0,00

-

-

-

Liberecký

4 236

3,42

0

0,00

-

-

-

Zlínský

3 662

2,01

0

0,00

-

-

-

ČR

138 432

5,46

26

3,85

19

2,81

7

Deset nejúspěšnějších kandidátů navržených TOP 09 dle abs. zisku přednostních hlasů
kraj

kandidát

Plzeňský

přednostní hlasy

pořadí

mandát

abs.

v%

na kandidátce

výsledné

Jiří Pospíšil

2819

24,79

50/50

1/50

ano

Královéhradecký

Leoš Heger

2477

19,61

1/50

1/50

ano

Jihomoravský

Jan Vitula

2018

8,77

1/65

1/65

ano

Moravskoslezský

Herbert Pavera

1532

14,93

1/68

1/68

ne

Středočeský

Petr Tiso

1260

5,49

1/70

1/70

ano

Plzeňský

Richard Pikner

1182

10,39

1/50

2/50

ano

Ústecký

Dominik Feri

967

13,25

55/55

1/55

ne

Jihomoravský

Hana Potměšilová

940

4,08

2/65

3/65

ano

Středočeský

Jan Jakob

908

3,96

2/70

2/70

ano

Středočeský

Daniel Marek

876

3,82

3/70

3/70

ano

Kandidáti TOP 09
Loni nominovala TOP 09 493 kandidátů v devíti krajích,
kde šla do voleb sama, a dalších 123 v rámci čtyř koaličních kandidátek. Nejúspěšnějším kandidátem TOP 09
dle absolutního zisku preferenčních hlasů byl Jiří Pospíšil,
který se stal zastupitelem z posledního místa plzeňské
kandidátky. Přes dva tisíce preferenčních hlasů dostali
také lídři královéhradecké a jihomoravské kandidátky,
Leoš Heger a Jan Vitula.

voleb. Krajský předseda Aleš Cabicar se stal náměstkem
hejtmana pro zdravotnictví.

Mezi lídry kandidátek nebyly pouze u dvou koaličních
osobnosti z TOP 09 – starosta obce Lišov Jiří Švec (STAN)
v jižních Čechách a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek (KOA). Právě on získal z lídrů i nejvyšší podíl přednostních hlasů, těsně před Leošem Hegerem, který vedl
kandidátku v Královéhradeckém kraji. Všichni lídři dosáhli
na více než pět procent preferenčních hlasů a jen ve
třech případech byli přeskočeni jiným kandidátem –
v Plzeňském kraji Jiří Pospíšil postoupil z posledního místa na první (získal téměř dvouapůlnásobek hlasů oproti
lídrovi), v Libereckém získal pekař Jiří Mikula (na 3. místě
na kandidátce) o třetinu přednostních hlasů více než lídr
a v Ústeckém dokonce teplický radní Dominik Feri obdržel z posledního místa dvojnásobek hlasů oproti lídrovi.

V dubnu 2017 se rozpadla v jižních Čechách dosavadní
koalice ČSSD, ANO a Jihočeši 2012 a vznikla nová, ve
které bylo ANO nahrazeno KDU-ČSL a koalicí PRO JIŽNÍ
ČECHY. Místopředseda krajské organizace TOP 09 Josef
Knot se stal 1. náměstkem hejtmanky.

Krajské rady
Ačkoli se kandidáti TOP 09 dostali do zastupitelstva
pouze v šesti krajích, a navíc v nízkých počtech, konkrétní
politická situace a rozložení sil umožnila TOP 09 ve třech
(respektive čtyřech) případech využít koaliční potenciál
a zúčastnit se krajských vlád.
Situace ve Středočeském kraji se zkomplikovala – v průběhu jednání se názor pěti zastupitelů TOP 09 na možná
složení vznikající koalice rozdělil. Nakonec vznikla koalice
ANO, STAN a ODS, kterou podpořili tři zastupitelé TOP
09 (Daniel Marek, který se stal náměstkem hejtmanky
pro oblast kultury a památkové péče, Michaela Vojtová
a Milan Schweigstill) přes zamítavé stanovisko krajského
výboru TOP 09 (nakonec byli všichni tři na návrh krajského výboru vyloučeni výkonným výborem).
V Královéhradeckém kraji byla dohodnuta široká koalice bez vítězného ANO již večer po zveřejnění výsledků

Na jižní Moravě nakonec vznikla koalice pod vedením
ANO, které se dále účastní ČSSD, TOP 09 s Žít Brno
a STAN se SOM. Krajský předseda TOP 09 Jan Vitula se
stal náměstkem hejtmana pro regionální rozvoj v oblasti
školství, vědy, výzkumu, inovací, marketingu
a smart region.

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Ve volbách do Senátu kandidovala TOP 09 ve čtyřech
obvodech samostatně, v osmi v koalici s hnutím STAN
(TOP 09 vždy kandidáta navrhla), v jednom obvodu
v koalici se Stranou zelených a v jednom v koalici s Žít
Brno a Stranou zelených. V pěti případech TOP 09 podpořila kandidáty STAN a v jednom spolu s ODS nezávislého kandidáta.
Volby do Senátu jsou do velké míry ovlivňovány situací ve
volebních obvodech a specifickými místními faktory. Tím
se senátní volby výrazně odlišují od voleb do Poslanecké
sněmovny či 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
obvodě jiné, a proto se jejich výsledky dají jen obtížně
analyzovat jako celek.
Ze zmíněných 20 kandidátů se do druhého kola dostalo
šest (čtyři z prvního a dva z druhého místa). Pět z nich
bylo nakonec zvoleno senátory: za TOP 09 Jiří Růžička
(v obvodu Praha 6) a Tomáš Czernin (Jičín), za STAN Jan
Horník (Karlovy Vary) a Petr Holeček (Mělník) a jako nezávislý kandidát s podporou ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra
(Ostrava-město).

/23

Kandidáti do Senátu 2016 (tučně zvolení senátoři)
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Obvod

Kandidát

Volební strana

Pořadí v 1. kole

Hlasy v 1. kole v %

1 - Karlovy Vary

Jan Horník

STAN

1/8

23,46

4 - Most

Jiří Biolek

STAN

3/7

15,61

7 - Plzeň-město

Jiří Dort

TOP 09 + STAN

5/8

13,32

10 - Český Krumlov

David Žák

TOP 09 + STAN

4/9

9,86

13 - Tábor

Pavel Klíma

TOP 09

5/8

12,04

16 - Beroun

Tomáš Trč

TOP 09 + STAN

4/8

14,46

19 - Praha 11

Jakub Lepš

TOP 09 + STAN

4/13

14,09

22 - Praha 10

Jiří Holubář

TOP 09 + STAN

2/10

19,80

25 - Praha 6

Jiří Růžička

TOP 09 + STAN

1/10

42,31

28 - Mělník

Petr Holeček

STAN

1/10

23,26

31 - Ústí nad Labem

Ilona Tajchnerová

TOP 09

9/10

5,92

34 - Liberec

Peter Hromádka

TOP 09

4/9

6,46

37 - Jičín

Tomáš Czernin

TOP 09 + STAN

1/7

28,51

43 - Pardubice

Jiří Čáslavka

TOP 09 + STAN

6/10

8,76

46 - Ústí nad Orlicí

Jaroslav Zedník

TOP 09

3/7

17,35

52 - Jihlava

Milan Kolář

TOP 09 + SZ

6/9

9,14

58 - Brno-město

Barbora Antonová

TOP 09 + ŽTB + SZ

4/9

12,82

64 - Bruntál

Bronislav Sedláček

STAN

6/11

7,74

70 - Ostrava-město

Zdeněk Nytra

nez. kandidát

2/10

15,44

76 - Kroměříž

Vojtěch Škrabal

STAN

6/9

11,31

D/ Zpráva o hospodaření TOP 09
Důvodová zpráva
Podle článku 19 Stanov předkládá
Výkonný výbor Celostátnímu sněmu
Zpráva o hospodaření obsahuje údaje
od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2017.
Financování TOP 09 je transparentní. Od svého vzniku TOP 09 zveřejňovala dárce průběžně na webových
stránkách, dále například výroční finanční zprávy, náklady kampaní i ostatní příjmy (příspěvky od státu, členské
příspěvky a další). Informace tak zveřejňovala nad rámec
stanovený zákonem. Od roku 2017 novely zákonů mění
pravidla v oblasti financování, kdy nastavují pravidla pro
všechny politické subjekty prakticky na úroveň, kterou
TOP 09 již dávno praktikovala.
Přijímání darů nadále podléhá přísným a přesně určeným
pravidlům. 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 je podle interních pravidel
nutné znalecky posoudit. Přijímání darů platební kartou
bylo oblíbené, do roku 2017 byl každý šestý dar zaplacený kartou. Podle nových znění zákonů není možné dále
přijímat platby kartou.
Od roku 2013 jsou platby za volební kampaně prováděny
přes transparentní bankovní účet, kde mohou členové
i veřejnost průběžně sledovat pohyby na účtu s krátkým
popisem účelu platby.
Veškerá kontrolní a revizní hodnocení proběhla s pozitivními závěry. Výroky auditora k účetní závěrce za roky
2015 a 2016, stejně jako kontrola výročních finančních
zpráv Poslaneckou sněmovnou byla 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 auditorská společnost.
TOP 09 za svou historii čerpala úvěr ve volební kampani
pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny v roce
2013 a pro řádné volby do Poslanecké sněmovny v roce
2017. V roce 2015 hospodařila TOP 09 s účetním ziskem
ve výši 14,95 mil. Kč; v roce 2016 se ztrátou 18,03 mil. Kč
a ke konci roku 2017 se předpokládá účetní ztráta 11 mil.
Kč.
Náklady na zajištění provozu celostátní kanceláře jsou
pokrývány výnosy převážně ze státního příspěvku

a v menší míře z fondů, v roce 2017 pouze ze státního
příspěvku. Dary získané pro celostátní rozpočet slouží
také k úhradě volebních kampaní, na základě rozhodnutí
Předsednictva a Výkonného výboru.
Plánovaný rozpočet provozních nákladů celostátní kanceláře pro rok 2015 nebyl zcela vyčerpán – část byla převedena do rozpočtu 2016, část uspořena. Obdobně platí 		
i pro rozpočet provozních nákladů celostátní kanceláře
pro rok 2016. Pro rok 2017 je naplánován o 15 % vyšší
rozpočet proti roku 2016 s tím, že rozpočet 2017 musí
počítat s uspořádáním celostátního sněmu a zvýšenými
náklady v důsledku nových legislativních pravidel financování a vedení kampaní. Rozpočet na centrálně vynaložené náklady na volební kampaně v roce 2016 nebyl
zcela vyčerpán a uspořené prostředky ve výši 0,42 mil. Kč
+ 1,23 mil. Kč jsou použity pro kampaň v roce 2017.
Vzájemná spolupráce s hnutím Starostové a nezávislí byla
ukončena s koncem roku 2016 a proběhlo jednorázové
vyrovnání závazků. Podle této smlouvy byla část státních
příspěvků ve formě daru poskytnuta Starostům a nezávislým (v tabulce součást poskytnutých darů). Pro volby
do Poslanecké sněmovny 2017 byly uzavřeny finanční
dohody s dalšími politickými subjekty.
Celostátní kancelář tvoří fond solidarity a volební fond,
ty užívá pouze z rozhodnutí Výkonného výboru TOP 09.
Do konce roku 2015 ještě investiční fond a do konce
roku 2016 ještě společný volební fond se STAN. Oba
fondy jsou zrušeny a zůstatky byly převedeny do zbývajících fondů. Fond solidarity slouží k pokrytí pravidelných
provozních nákladů v krajských kancelářích, v roce 2017
byl z větší části použit k zajištění financování některých
krajských organizací. Volební fond slouží k financování
volební kampaně. Zůstatek fondů na konci roku 2015
byl 24,73 mil. Kč, resp. 2016 20,46 mil. Kč, zůstatek
k 30.9.2017 je 0,04 mil. Kč.
		
* údaje do 30.9.2017
Přehled nákladů a výnosů

[tis. Kč]

rok

2015

2016

2017*

výnosy

46 410

53 548

35 828

náklady

31 459

71 582

51 981

výsledek hospodaření

14 951

-18 034

-16 153

Výnosy

z toho:

[tis. Kč]

rok

2015

2016

2017*

dary přijaté celkem

3 616

9 659

10 664

dary finanční od fyzických
osob

2 754

7 950

8 157

dary finanční od právnických
osob

766

1 655

2 366

dary nepeněžní

96

54

141
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členské příspěvky

2 321

3 098

3 122

členské příspěvky běžné

1 371

1 211

1 106

členské příspěvky zvláštní

950

1 887

2 016

státní příspěvek na úhradu volebních
nákladů

0

0

státní příspěvek na činnost

40 068

výnosy ze zdaňované činnosti, ostatní výnosy

405

z toho:

Náklady na volby detail

Náklady

[tis. Kč]

rok

2015

2016

2017*

náklady na činnost

30 446

29 431

22 443

provoz CK

18 816

18 965

14 670

0

provoz KK hrazený
CK

6 785

6 493

4 874

40 614

21 975

provoz KK

4 845

3 973

2 899

177

67

poskytnuté dary

836

3 628

61

náklady na volby

177

38 523

29 477

z toho:

2015

2016

2017*

[tis. Kč]

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

0

0

0

0

0

0

25 788

3 648

0

volby do Senátu

0

0

0

85

401

6 789

0

0

41

volby do obecních zastupitelstev

0

177

0

0

0

0

0

0

0

volby do zastupitelstev
krajů

0

0

0

24 434

6 814

0

0

0

0

volby do zastupitelstva
hl. m. Prahy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

volby do Evropského
parlamentu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

volba prezidenta republiky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Srovnání výnosů a nákladů
80 000

dary přijaté
členské příspěvky
státní příspěvek na činnost
výnosy ze zdaňované činnosti, ostatní výnosy
náklady na činnost CK
náklady na činnost KK
poskytnuté dary
náklady na volby

70 000

60 000

tisíce Kč

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

výnosy 2015

náklady 2015

výnosy 2016

náklady 2016

výnosy 2017 *

náklady 2017 *

* údaje do 30.9.2017
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E/ Statistiky členů TOP 09
Počet členů v krajích

Počet členů na 100 tis. obyvatel v krajích

700

60

600

50

500

40
400

30
300

20
200

100

10

0

0

Členská základna dle data vstupu

Členská základna podle věku

5000

100

4500

90

4000

80

3500

70

3000

60

2500

50

2000

40

1500

30

1000

20

500

10

0

0

Členové podle dosaženého vzdělání

18

23

28

33

38

43

48

53

58

63

68

73

78

84

Členové podle pohlaví

neuvedeno
neuvedeno
postgraduální
postgraduální
ženy

ženy

muži

muži

vysokoškolské
vysokoškolské
vyšší
vyššíodborné
odborné

Zájmová struktura členů

Pracovní zařazení členů

obchod
obchod
služby
služby
školství
školství
stavebnictví
stavebnictví

podnikatel
/ živnostník
podnikatel
/ živnostník

ekonomie
ekonomie
zdravotnictví
zdravotnictví

student
student
neuvedeno
neuvedeno
svobodné
povolání
svobodné
povolání
volený
zastupitel
volený
zastupitel

kultura
kultura
neuvedeno
neuvedeno
marketing
marketingaareklama
reklama
státní
státníspráva
správa
doprava
doprava
samospráva
samospráva
média
média
sport
sport
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Zpráva o činnosti
poslaneckého klubu
Předkládá		 Michal Kučera, předseda PK
Vypracovali
Radek Lojda, tajemník PK, Adam Kubný, analytik
Návrh usnesení		
Celostátní sněm schvaluje zprávu o činnosti poslaneckého klubu.

Předkládaná zpráva o činnosti Poslaneckého klubu TOP
09 a Starostové zahrnuje období od ustavující schůze
VII. volebního období Poslanecké sněmovny až do
ukončení 58. schůze Poslanecké sněmovny
dne 9. června 2017.
Poslanecký klub TOP 09 a Starostové v období listopad 2013 – červen 2017
Výsledek voleb do Poslanecké sněmovny 25. - 26. října
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
Starostové 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.
Petr Gazdík 28.11. 2013 na svou žádost rezignoval a zvolen předsedou klubu byl Miroslav Kalousek. V průběhu
volebního období se obměnily i funkce místopředsedů
a novými místopředsedy se stali Marek Ženíšek a Michal
Kučera. Miroslav Kalousek rezignoval na post předsedy
poslaneckého klubu a dne 8. 12. 2015 se stal novým
předsedou František Laudát. Současně s ním se opět
volilo také místopředsednictvo klubu, které bylo zvoleno
ve složení: Václav Horáček, Michal Kučera, Anna Putnová
a Marek Ženíšek. Volby předsednictva poslaneckého klubu probíhají každý rok. Dne 4. 4. 2017 byl novým předsedou poslaneckého klubu zvolen Michal Kučera, přičemž
neobsazené místo v předsednictvu zaujal Martin Plíšek,
který se stal novým místopředsedou klubu.
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        295-3-171126

Složení k 9. 6. 2017:
Předseda klubu
		
Michal Kučera
Místopředsedové klubu
		
Václav Horáček
		
Martin Plíšek
		
Anna Putnová
		
Marek Ženíšek
Místopředseda sněmovny
		
Petr Gazdík
Ostatní členové klubu
		
Bezecný Zdeněk, Farský Jan, Heger 		
		
Leoš, Chalánková Jitka,
		
Kalousek Miroslav, Korte Daniel, Kostřica
		
Rom, Koubek Jiří, Kovářová Věra,
		
Langšádlová Helena, Lobkowicz Jaroslav,
		
Nováková Nina, Pavera Herbert,
		
Pecková Gabriela, Pekarová Adamová 		
		
Markéta, Plíšek Martin, Schwarzenberg 		
		
Karel, Skalický Jiří, Vácha
		
František, Zelienková Kristýna
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
požádala 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. Nedůvěru 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 opozice hlasovala sněmovna
o nedůvěře vládě prozatím jednou. Hlasování o nedůvěře
vládě se uskutečnilo na 28. schůzi PS a kabinet Bohuslava
Sobotky dostal důvěru.

Hlasování o státním rozpočtu
2014
Třetí čtení proběhlo na 4. schůzi 19. prosince 2013.
Poslanecký klub rozpočet nepodpořil.
Rozpočet nebyl odpovědný, prorůstový ani úsporný.
Oproti poměrně velkorysým výdajovým limitům, které
byly schváleny 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 rozpočtu snižují kapitálové výdaje a
výdaje na vědu a výzkum, které jsou zásadními prorůstovými impulsy.
2015
Třetí čtení proběhlo na 23. schůzi 10. prosince 2014.
Poslanecký klub rozpočet nepodpořil.
Rozpočet pro rok 2015 sděloval především ve svých číslech něco úplně jiného, než jak ho mediálně prezentovali
členové 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 státního rozpočtu pro rok 2015
z následujících důvodů:
1. Rozpočet není úsporný, naopak je nezodpovědný
a rozhazovačný, 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 největší krize.
4. Strukturální deficit, který se naší vládě podařilo 		
snížit na únosnou míru, tímto rozpočtem
pokračuje ve škodlivém trendu, který
nastartovala již Rusnokova vláda.
2016
Třetí čtení proběhlo na 36. schůzi 9. prosince 2015.
Poslanecký klub rozpočet nepodpořil.
Vláda nepředložila návrh rozpočtu, který by mohl
poslanecký klub podpořit.
Hlavní důvody:
1. Výrazné navýšení výdajů, které se zvyšuje oproti 		
střednědobému výhledu, především jde
o navyšování počtu státních zaměstnanců.
2. Navyšování sociálních dávek mandatorní povahy.
3. Nárůst dotací agropotravinářským komplexům.
4. Nedochází ke snižování strukturálního deficitu, 		
ačkoli se nacházíme v době ekonomického
růstu.
5. Nedochází k investicím do infrastruktury.

2017
Třetí čtení proběhlo na 53. schůzi 7. prosince 2016.
Poslanecký klub rozpočet nepodpořil.
Hlavní důvody, proč poslanecký klub nepodpořil vládní
návrh zákona o státním rozpočtu:
1. Vysoká úroveň celkových výdajů, především
souvisejících s platy státních zaměstnanců či 		
neinvestičními dotacemi podnikatelským
subjektům.
2. Klesající výdaje na investice.
3. Klesající výdaje na vědu a výzkum.
4. Neúměrně vysoký deficit státního dluhu
vzhledem ke stavu ekonomiky.
Úspěšně projednané návrhy poslaneckého klubu:
Novela zákona o advokacii - zpřesňuje a upravuje se samotná advokátní zkouška a zároveň se zpřesňují některé
podmínky pro školení koncipientů ze strany advokátů.
Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací - zajištění financí pro provoz vědy
a vysokých škol.
Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu snížení poplatků za vynětí půdy ze zemědělského
půdního fondu.
Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích zjednodušení vydávání řidičských průkazů.
Novela zákona o daních z příjmů - daňové zvýhodnění
pro dárce krve.
Novely zákonů, které byly podpořeny
poslaneckým klubem:
Novela zákona o ochraně přírody a krajiny - posílení
ochrany přírody a krajiny, především Národních parků.
Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání - zákaz
chovu kožišinových zvířat.
Novela zákona o střetu zájmů – členové vlády, ale také
senátoři, poslanci, zastupitelé různých úrovní a další veřejní funkcionáři nesmí vlastnit média. Firmy členů vlády
se nebudou smět ucházet o veřejné zakázky, dotace
a investiční pobídky.
Novela zákona o elektronických komunikacích - přechod
na DVB-T2, pozměńovací návrh Markéty Adamové
týkající se originálního znění.
Novela zákona o jednacího řádu Poslanecké sněmovny –
konec přílepků v návrzích zákonů.
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Novely zákonů, které odmítl
poslanecký klub podpořit:
Body ze seznamu nesvobody:
Novela zákona o DPH – zavedení kontrolního hlášení
DPH.

Podané návrhy poslaneckým klubem
blokované vládní koalicí:
Novelu zákona o živnostenském podnikání - podle předlohy by drobné živnostníky kontroloval jeden orgán – živnostenský úřad, nikoli 27 kontrolních institucí jako dosud.

Zákon o evidenci tržeb – neúměrná zátěž podnikatelů
elektronickou evidencí tržeb a on-line dohled nad jejich
podnikáním.

Novelu zákona o evidenci tržeb - povinnost uskutečňovat
evidenci stanovených tržeb by se nevztahovala na osoby,
které nejsou plátci DPH a odložení účinnosti zákona
o evidenci tržeb na 1. 1. 2019.

Zákon o prokazování původu majetku - obtěžování poctivých daňových poplatníků a podpora udavačství.
Novela zákona o ovzduší - prolomení domovní svobody
kvůli kontrole topení.

Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon o významné tržní
síle – obchodní vztah je do značné míry individuální záležitostí, a proto původcem asymetrie může být kterákoli
ze smluvních stran, nikoli pouze odběratel.

Návrh zákona o zbraních - prolomení domovní svobody
kvůli zbrani, umožní policii v případě podezření odebrat
vlastníkovi legálně drženou zbraň přímo v jeho domácnosti i bez souhlasu soudu.

Novelu zákona o občanském soudním řádu - návrh ruší
institut přísedících u občanských soudních řízení, účast
laického prvku na rozhodování civilních sporů se v současné době jeví jako nepřínosná a nehospodárná.

Novela zákona o přestupcích - pokuta za urážku úřední
osoby.

Novelu zákona o právu shromažďovacím – návrh na zrušení pravomoci zástupce úřadu či Policie ČR nadměrně
zasahovat do výkonu shromažďovacího práva přímo na
místě konání shromáždění, a to prostřednictvím udílených pokynů, které mohou zahrnovat i pokyn k přemístění konaného shromáždění.

Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - omezení prodejní doby o svátcích.
Návrh zákona o hazardních hrách - cenzura internetu.
Novela školského zákona - povinný poslední rok v mateřské škole, spádovost.

Novelu zákona o některých přestupcích - zrušení skutkové podstaty přestupku znevážení postavení úřední osoby
při výkonu její pravomoci.

Novela trestního řádu - nově zavedené ustanovení dopadne negativně především na poctivé podnikatele, není
jasně vymezeno, co je ještě daňová optimalizace a co
příprava krácení daní.

Novelu zákona o volbách do Parlamentu ČR - umožňuje
korespondenčně hlasovat ze zahraničí i na území ČR, a to
ve volbách do Poslanecké sněmovny, Evropského parlamentu a v prvním kole prezidentských voleb.

Novela zákona o trestní zodpovědnosti právnických firem
- neodůvodněné rozšíření výčtu trestných činů, kterých se
může podnikatel či firma dopustit.

Novelu zákona o platech ústavních činitelů – výslovná
úprava nemožnosti čerpání paušálních náhrad po dobu
výkonu vazby.

Zákon o centrální evidenci účtů - Centrální registr
bankovních účtů.

Novelu školského zákona - zdůraznění výchovy k evropským kulturním hodnotám a tradicím, k jejich pochopení
a osvojení.

Novela zákona o právu shromažďovacím - Policie získala
pravomoc rozpustit shromáždění a úředník kompetenci
svévolně přesunout akci na úplně jiné místo.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti
daní - snížení limitů výdajových paušálů pro živnostníky.

Novelu zákona o státní sociální podpoře - upravuje vyplácení rodičovského příspěvku, tzv. „spravedlivá mateřská“.
Novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
- smyslem novely je odstranit znevýhodnění zkrácených
pracovních úvazků, nově by se měla při práci na částečný
úvazek odvádět do systému zdravotního pojištění jen
částka ze skutečného výdělku.
Novelu trestního zákoníku - zkrácení doby, po které
neplnění zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat
jiného zakládá odpovědnost za trestný čin zanedbání
povinné výživy, a to ze čtyř měsíců na dva měsíce.
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Hlasování o zákonech
Mezi 1. a 58. schůzí Poslanecké sněmovny je evidováno
3410 sněmovních tisků, z nichž 643 bylo návrhů
zákonů, 143 mezinárodních smluv a 221 zpráv.
Z celkového počtu návrhů zákonů:
•
376 vládních návrhů
•
23 senátních návrhů
•
231 poslaneckých návrhů
•
13 návrhů vyšších územní samosprávních celků
Členové klubu v rámci své opoziční role využívají svou
legislativní pravomoc podávat poslanecké návrhy. Jako
opoziční poslanecký klub jsme předložili vlastních 64
novel zákonů.
Legislativním procesem prošlo a bylo schváleno celkově
16 novel zákonů, naproti tomu vládní koalice neumožnila projednat 29 novel zákonů, které se nacházejí
v současnosti v prvním či druhém čtení, další novely pak
byly v průběhu projednávání staženy či zamítnuty.
Poslankyně a poslanci klubu předložili celkově 234 pozměňovacích návrhů v rámci 2. čtení a další desítky
jich byly podány skrze výbory.
Průměrná účast na hlasování činila 70,9 %.
Kontrolní činnost opozice
Práce v opozici není ale jen o tvorbě nových zákonů, ale
také o kontrole současné vlády. Proto členové klubu podali celkově 754 ústních interpelací na členy vlády.
Několik stovek interpelací bylo rovněž podáno poslankyněmi a poslanci písemnou formou.				
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Zpráva o činnosti
senátorů
Předkládá		 Tomáš Czernin, senátor
Vypracovali
Tomáš Czernin, senátor, Jiří Růžička, senátor
Návrh usnesení		
Celostátní sněm schvaluje zprávu o činnosti senátorů.

Senátoři TOP 09 pracují v rámci klubu Starostové a nezávislí; z celkového počtu 11 získalo mandát za TOP 09
či s její podporou 7 členů.
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Informace o činnosti senátorů zvolených za TOP 09

Ing. Tomáš Czernin, TOP 09
- Funkční období 2016 – 2022
- Obvod č. 37 Jičín
- Volební výsledky: Volební strana TOP+STAN
1. kolo: 10 472 hlasů; 28,51 % (1. místo)
2. kolo: 11 075 hlasů; 59,13 % (1. místo)
Člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
Člen Podvýboru pro zemědělství Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
Člen Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
Náhradník Stálé delegace Parlamentu České republiky
do Parlamentního shromáždění NATO

Období od posledního Sněmu TOP 09 v roce 2015 je
v Senátu rozděleno mezi desáté a jedenácté funkční
období. Hranici tvoří rok 2016, kdy 7. a 8., respektive
14. a 15. října proběhly volby ve 27 volebních obvodech.
TOP 09 kandidovala či podpořila kandidáta ve dvanácti
z nich. Mandát získali čtyři kandidáti, z nichž jeden svůj
mandát obhájil.
Za TOP 09 kandidovali a senátní mandát získali Tomáš
Czernin, člen TOP 09 a Jiří Růžička jako bezpartijní. Lze
konstatovat, že přes bezproblémovou kooperaci ve společném klubu stanoviska a postoje TOP 09 hájí pouze tito
dva senátoři, ostatní, zvolení s podporou TOP 09 bližší
kontakt neudržují.
Senátní klub Starostové a nezávislí
Předseda
		
Jan Horník
Místopředsedové
		
Luděk Jeništa a Jiří Vosecký
Členové
		
Michael Canov, Tomáš Czernin,
		
Petr Holeček, Václav Chaloupek,
		
Zbyněk Linhart, Jiří Růžička,
		
Leopold Sulovský, Jiří Šesták
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Akce a projekty
V rámci zahraničních delegací Výboru pro zahraniční věci,
obranu a bezpečnost v roce 2017 navštívil a jednal se
svými protějšky v Polsku, Moldávii, Maroku, Španělsku,
v prosinci se čeká setkání s opozičními předáky 		
v Bělorusku.
V rámci připomínky výročí únorových událostí roku 1948
spoluorganizoval seminář pro studenty středních a vysokých škol „Zločiny komunismu“ v Hlavním sále Senátu
PČR za účasti prof. PhDr. Jiřího Kociana, CSc. (Ústav pro
soudobé dějiny AV ČR), PhDr. Jana Kalouse, Ph.D. (ÚSTR)
či europoslance Jaromíra Štětiny
V únoru se jakožto člen Parlamentního shromáždění
NATO účastnil jejího jednání v Gruzii.
Legislativní aktivita (výběr)
Plemenářský zákon - navrhovaným PN by se zamezilo,
aby jediným druhem chovaných včel v ČR byla pouze
včela medonosná kraňská. Šlo o odstranění nerealizovatelného požadavku.
Školský zákon - navrhovaným PN by se rušila tzv.
„Pamlsková vyhláška“, kterou již v Poslanecké sněmovně

Za zmínku pak jistě stojí návštěva NP Šumava na pozvání
ředitele parku Mgr. Pavla Hubeného v době, kdy byl
v rámci legislativního procesu projednáván medializovaný
návrh zákona, který upravuje podmínky fungování národních parků, zejména pak NP Šumava.
V letošním roce byl účastníkem mnoha besed (např
v Sušici, Hradci Králové, Nymburku, Poděbradech, atd.).
Osobě účasten roadshow VIZE 2030 a kampaně TOP
09 v mnoha městech republiky (např. Boskovice, Opava,
Teplice, Olomouc či Liberec).
Od roku 2014 je opět zvolen místostarostou Dymokur.

- připojení k ústavní stížnosti proti povinné maturitní
zkoušce z matematiky
- námitky proti tzv. kariérnímu řádu - kariérní řád není
dostatečně motivující, problémy ve školství neřeší
a řešit nedokáže
- dlouhodobě se snaží prosadit, že investice do kvalitních
a dobře zaplacených učitelů není investicí do nich,
ale do našich dětí a do naší budoucnosti
Aktivity v rámci TOP 09
V rámci Vize 2030 se podílel na první kapitole - Vzdělaná
společnost a na volebním programu TOP 09. Hlavní body
a myšlenky z oblasti školství představoval a diskutoval
o nich s občany na roadshow Vize 2030 a v rámci expedice nEUhneme.

Člen výkonného výboru TOP 09.

Mgr. Jiří Růžička, bezpartijní

Od roku 2014 je zastupitelem Městské části Praha 6, kde
také působí jako předseda Komise pro výchovu 		
a vzdělávání.

- Funkční období 2016 – 2022
- Obvod č. 25 Praha 6
- Volební výsledky: Volební strana TOP+STAN
1. kolo: 12 213 hlasů; 42,31 % (1. místo)
2. kolo: 13 631 hlasů; 72,06 % (1. místo)
Místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice
Člen Podvýboru pro sport Výboru pro vzdělávání, vědu,
kulturu, lidská práva a petice
Akce a projekty
Spoluorganizace veřejného slyšení v rámci evropského týdne sportu na téma „Be active – pohyb jako elixír
života“.
Spoluorganizace veřejného slyšení na téma „Slušný člověk, slušnější svět“. Veřejné slyšení proběhne za odborné
podpory nadace Pangea, která přispívá k růstu všeobecné vzdělanosti.
Společně s 1. místopředsedkyní Senátu Miluší Horskou
udělil záštitu kulturní akci Hradozámecká noc v sídle
Senátu.
Fórum pražských senátorů
Jiří Růžička se stal členem tzv. fóra pražských senátorů.
Cílem platformy je diskutovat a artikulovat problémy
a zájmy Pražanů nejen na půdě Senátu, ale i směrem
k lokální a celostátní politické reprezentaci. V rámci fóra
proběhla např. návštěva výzkumných pracovišť BIOVEV
a ELI Beamlines, debata k přípravě Metropolitního plánu,
dostavbě Pražského okruhu či k problematice sociálního
bydlení.
Legislativní aktivita
- především v oblasti školství a vzdělávání
- v rámci projednávání Školského zákona aktivně
vystupoval proti povinné maturitě z matematiky
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Zpráva o činnosti
europoslanců
Předkládá		 Pavel Severa, generální sekretář
Vypracoval
Luděk Niedermayer, europoslanec
Návrh usnesení		
Celostátní sněm schvaluje zprávu o činnosti europoslanců.

Luděk Niedermayer
- předseda české národní delegace v ELS
- místopředseda Hospodářského a měnového výboru
- člen Vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných
porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz,
vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky
- člen Delegace pro vztahy se Spojenými státy
- náhradník Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
- náhradník Delegace pro vztahy s Korejským
poloostrovem
- v letech 2015/2016 byl členem Zvláštního výboru pro
daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE a TAXE 2) a náhradníkem
Vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém
průmyslu (EMIS)
Dlouhodobě se intenzivně zabývá problematikou emisí
z osobních automobilů, “lepší regulace”, daňových úniků, přijetí eura a obecně ekonomickými aspekty evropské
integrace.
Zpravodaj
Zpráva obsahující doporučení Komisi o zavedení
transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu právnických osob v Unii.
Zpráva byla reakcí na aféru „LuxLeaks“ vyvolanou zjištěními konsorcia investigativních novinářů v listopadu 2014.
Tehdy vyšlo najevo, že řada nadnárodních společností
má s lucemburskými orgány uzavřena tajná ujednání, díky
nimž si mohou snižovat své daňové odvody, v některých
případech až na téměř 1 procento, ačkoliv v Lucembursku provozují pouze omezenou či neprovozují vůbec
žádnou hospodářskou činnost.
Při následných veřejných diskusích, zejména těch, které
se pořádaly pod záštitou nově vytvořeného výboru Evropského parlamentu TAXE, se ukázalo, že tyto praktiky
agresivního daňového plánování se nepoužívají zdaleka
jen v Lucembursku, ale že jsou hojně rozšířeny po celé
EU. Fenomén agresivního daňového plánování spočívá
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ve využívání drobných technických detailů jednoho daňového systému nebo rozdílů mezi dvěma či více daňovými
systémy za účelem snížení daňové povinnosti. Třebaže se
nejedná přímo o daňový podvod či vyhýbání se daňovým povinnostem, což jsou nezákonné činnosti spojené
s daňovými úniky, v zásadě mají všechny tyto aktivity za
cíl snížit daňový základ společností, přičemž dochází k
oslabení důvěry ve vlády i tyto společnosti samotné.
Podle studie, kterou si nechal vypracovat Evropský parlament, přichází Unie ročně pouze kvůli daňovým únikům
umožněných na základě přesouvání zisku o přibližně
50–70 miliard EUR. Tato částka se pak vyšplhá na přibližně 160–190 miliard EUR, pokud se zohlední zvláštní
daňová ujednání, nedostatky při výběru daní a další
podobné faktory.
Stínový zpravodaj
Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví
pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým
povinnostem, které přímo ovlivňují
fungování vnitřního trhu.
Podle studie OECD přicházejí rozpočty států na celém
světě kvůli agresivnímu daňovému plánování nadnárodních společností každoročně o 100 až 240 miliard
dolarů. To představuje 4 až 10 % celosvětových příjmů
z daní právnických osob. Je to zejména významná ztráta
státních příjmů, která snižuje schopnost států investovat,
a podporovat tak tvorbu pracovních míst, bojovat proti
chudobě a rozvíjet účinné systémy zdravotní péče pro
všechny.
Hlavním cílem této zprávy bylo dosáhnout toho, aby
podniky platily daně tam, kde vzniká jejich zisk. K tomu
by mělo sloužit zavedení přesných a závazných definic
podmínek potvrzujících, že nadnárodní podnik je skutečně v určité zemi usazen. Je to jediný způsob, jak jej
donutit platit spravedlivé daně. Nadnárodní podniky
dnes příliš často volí takové uspořádání, které umožňuje
přesouvání jejich zisků do daňových rájů, aniž by platily
jakoukoli daň. Zpráva o návrhu nařízení EP a Rady o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve
finančních nástrojích a finančních smlouvách.

Účelem zprávy bylo zabránit opakování skandálu manipulace s referenčními úrokovými sazbami LIBOR a referenčními směnnými kurzy a údajné manipulace s dalšími
indexy, který ukázal význam referenčních hodnot a poukázal na jejich slabá místa. EU na tato zjištění reagovala
změnou znění právních předpisů v oblasti zneužívání trhu,
jíž dala jasně najevo, že manipulace referenčních hodnot
je protiprávní, a zajistila, aby toto jednání bylo trestně
postižitelné.
Ucelené regulační řešení pro referenční hodnoty je důležité pro hladké fungování a stabilitu finančních, komoditních a dalších trhů, ale také pro širší ekonomiku.
Na dostupné referenční hodnoty z EU a mimo ni každý
den spoléhá velká řada podniků, domácností, investorů
a finančních institucí, které je využívají k tomu, aby mohli
účinně podnikat, obchodovat, investovat, zajišťovat rizika
a poskytnout nebo získat úvěr. Vzhledem ke stabilitě
a účinnosti trhů a širší ekonomice je tedy nutné, aby
legislativní kroky v co nejmenší možné míře omezil počet
a různorodost referenčních hodnot, které jsou v Unii nabízeny a používány.
- 37 položených parlamentních otázek, které se týkaly
mimo jiné problematiky emisí osobních automobilů 		
a mezer v daňové legislativě EU
- 125 spolupodepsaných návrhů usnesení na obranu
lidských práv ve světě
- 272 vystoupení na plenárním zasedání
- 99 písemných vysvětlení hlasování ke zprávám a usnesením hlasovaným na plénu EP

Jiří Pospíšil
- člen Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
- člen Delegace pro vztahy s Íránem
- náhradník Výboru pro ústavní záležitosti
- náhradník Delegace v Parlamentním výboru
pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko
Intenzivně se podílel na projednávání zbraňové směrnice s cílem maximálně ochránit práva legálních držitelů
zbraní, podílí se na projednávání obsáhlé legislativy
k jednotnému digitálnímu trhu, která by měla posílit
postavení spotřebitelů například při nakupování online
nebo při přenášení předplaceného online obsahu do
zahraničí. Obhajuje zájmy českých spotřebitelů například
v oblasti elektronických komunikací a zájmy českých
firem, když jsou diskriminovány v přístupu na jednotný trh
EU, jako tomu je například u českých autodopravců
v kauzách německého a francouzského zákona o minimální mzdě. Zasazuje se o zlepšování životních podmínek
zvířat a jejich ochranu. Snaží se také bránit vytváření zbytečných institucí na úrovni EU, jako je Úřad evropského
veřejného žalobce či zvažovaná Evropská agentura pro
robotiku.

Zpravodaj
Zpráva o fungování franšíz v maloobchodním odvětví
Nelegislativní zprávu vyvolanou stížnostmi provozovatelů
franšízy McDonald‘s v Itálii, Francii a Německu na obchodní praktiky franšízora - americké firmy McDonald‘s se podařilo upravit do podoby respektující princip smluvní volnosti stran bez zvýhodňování jedné oproti druhé. Ze
zprávy vypadla výzva k vytvoření nové legislativy a místo
toho se doporučuje jít cestou měkkých opatření za využití
existující legislativy a nástrojů právní ochrany.
Navrhovatel stanoviska
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady o požadavcích vztahujících se na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů
v nesilničních pojízdných strojích.
Cílem tohoto legislativního návrhu je chránit životní prostředí a zajistit řádné fungování vnitřního trhu s motory
v nesilničních pojízdných strojích. Týká se významného
počtu typů spalovacích motorů instalovaných v široké
škále strojů, k nimž patří malá ruční zařízení, stavební
stroje a generátorová soustrojí, motorové železniční vozy,
lokomotivy a plavidla vnitrozemské plavby. Úspěšné
provádění tohoto nařízení by výrazně prospělo životnímu prostředí tím, že by došlo ke snížení emisí z nových
motorů, které by časem nahradily starší motory, jež více
znečišťují životní prostředí.
Stínový navrhovatel stanoviska
Stanovisko k občanskoprávní úpravě
v oblasti robotiky.
Podle přijatého nelegislativního stanoviska by roboti
vyvíjení pro účely výroby i osobní užívání měly podléhat
předpisům upravujícím bezpečnost výrobků a ochranu
spotřebitele, které případně zajistí minimální bezpečnostní normy a budou řešit zvýšené riziko nehod plynoucích
ze styku s lidmi nebo práce v jejich blízkosti. Stanovisko
vyzývá k tomu, aby se každá politika v oblasti robotiky
věnovala etickým otázkám a otázkám ochrany údajů,
včetně údajů týkajících se třetích stran a osobních údajů,
občanskoprávní odpovědnosti, vzdělávání a odborné
přípravy a kybernetické bezpečnosti.
Stanovisko k možnému rozšíření unijní ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty.
Stanovisko vyzývá k vytvoření jednotného standardizovaného a veřejného rejstříku nezemědělských produktů
požívajících ochrany na základě zeměpisného označení
s cílem podporovat řemeslné výrobky a informovat
a chránit spotřebitele i výrobce, avšak zároveň se vyvarovat veškeré zbytečné administrativní zátěže.
- 65 předložených parlamentních otázek Komisi a Radě,
které se týkaly například ochrany spotřebitelů
ve vztazích s poskytovateli elektronických služeb, nebo
zlepšení zacházení se zvířaty
- 160 spolupodepsaných návrhů usnesení na obranu		
lidských práv ve světě
- 507 vystoupení na plenárním zasedání
- 91 písemných vysvětlení hlasování
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Jaromír Štětina
- místopředseda Podvýboru pro bezpečnost a obranu
- člen Výboru pro zahraniční věci
- člen Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci
EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru
pro přidružení EU-Gruzie a Delegace v Parlamentním
shromáždění Euronest
- náhradník Výboru pro občanské svobody, spravedlnost
a vnitřní věci
- náhradník Delegace pro vztahy s Běloruskem
Intenzivně se zabývá konflikty v postsovětském prostoru,
jako jsou konflikty na Ukrajině, v Náhorním Karabachu
a Gruzii, a vystupuje v nich jako obhájce těch, kteří se
brání agresi, jejímž původcem, případně podporovatelem je putinovské Rusko. V případě konfliktu na Ukrajině
prosazuje přímou vojenskou pomoc v podobě dodávky zbraní a politiku nulové tolerance EU vůči Putinovu
režimu, včetně odmítání snah v EU považovat Rusko za
spojence v boji proti terorismu. Vybízí k široké podpoře Kurdů v jejich boji proti tzv. Islámskému státu. Svou
angažovanost podtrhuje osobními návštěvami v místech
konfliktů a udržováním kontaktů s vedoucími představiteli
odporu proti agresi z řad Ukrajinců, Gruzínců, Arménů či
Kurdů.
Stínový zpravodaj
Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady
o zahájení automatizované výměny údajů o registraci
vozidel v Chorvatsku.
Zpráva se týká posílení přeshraniční spolupráce v boji
proti přeshraniční trestné činnosti. Jejím cílem bylo
umožnit Chorvatsku získávat a předávat údaje o registraci
vozidel.
Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Řecku.
Zpráva vytváří rámec pro zahájení automatizované
výměny údajů o DNA v Řecku s cílem zlepšit přeshraniční spolupráci zejména v oblasti boje proti terorismu a
přeshraničí trestné činnosti.
Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi
Eurojustem a Černou Horou ze strany Eurojustu.
Zpráva se týká navrhovaného schválení Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Černou Horou, jejímž účelem je
prohloubit soudní spolupráci v boji proti závažné trestné
činnosti, a to zejména organizované trestné činnosti
a terorismu. Dohoda obsahuje ustanovení o operativní
spolupráci mezi Eurojustem a Černou Horou, která bude
spočívat např. ve vyslání styčného státního zástupce
z Černé Hory do Eurojustu a ve výměně informací,
včetně osobních údajů.
Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o spolupráci mezi
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Eurojustem a Ukrajinou ze strany Eurojustu.
Zpráva se týká navrhovaného schválení dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou, jejímž účelem je
prohloubit soudní spolupráci v boji proti závažné trestné
činnosti, a to zejména organizované trestné činnosti a terorismu. Dohoda obsahuje ustanovení o operativní spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou, která bude spočívat
např. ve vyslání styčného státního zástupce z Ukrajiny do
Eurojustu a ve výměně informací, včetně osobních údajů.
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem EU, Dohody o přidružení mezi EU a ESAO a jejich
členskými státy na straně jedné a Gruzií na straně druhé.
Dohoda o přidružení, která začala být vyjednávána
v červenci 2010, má za cíl vytvoření zóny volného
obchodu a tím dosáhnout prohloubení integrace Gruzie
do vymezených částí vnitřního trhu EU.
Stínový navrhovatel stanoviska
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým
se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci
musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož 		
i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou
od této povinnosti osvobozeni
Cílem stanoviska bylo pozměnit nařízení (ES) 		
č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí,
jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších
hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní
příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Gruzie)
(2016/0075(COD)). Díky zavedení bezvízového režimu
pro Gruzii budou moci občané Gruzie, kteří jsou držiteli
biometrických pasů, cestovat bez víza do EU (s výjimkou
Spojeného království a Irska), na Island, do Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska, a to v případě krátkodobých
pobytů netrvajících déle než 90 dnů v průběhu 		
jakéhokoliv období 180 dnů.
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (ES) č. 2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007
a rozhodnutí Rady 2005/267/ES
Návrh nařízení EP a Rady o evropské pohraniční 		
a pobřežní stráži má za cíl vytvořit evropskou pohraniční
a pobřežní stráž za účelem zajištění integrované správy
vnějších hranic EU. Tento návrh je odpovědí na výzvy,
kterým Evropská unie čelí během probíhající uprchlické
a migrační krize. Odhaduje se, že pouze v období mezi
lednem a listopadem 2015 překročilo nezákonně hranice
přibližně 1,5 milionu osob.
Stanovisko k soukromému sektoru a rozvoji
Stanovisko zdůrazňuje, že soukromý sektor by měl být
zapojen do rozvojové politiky a projektů EU za předpokladu, že všechny zúčastněné strany plně pochopí
a uznají rozdílnou úlohu subjektů soukromého 		
a veřejného sektoru.

Stanovisko k návrhu nařízení EP a Rady zakládajícího
Evropský systém informací o cestujících (ETIAS).
Nově vytvářený systém ETIAS by měl zajistit, že občané
třetích států majících s EU dohodu o bezvízovém styku,
kterým byl v minulosti zamítnut vstup do EU nebo kteří
překročili povolenou délku pobytu v EU, nebudou vpuštěni na území EU a tím bude zvýšena ochrana EP před
nelegální migrací.
- Spolupodepsání Písemného prohlášení o reformě
v oblasti vysokoškolského vzdělávání v Bělorusku
- Předložení 7 parlamentních otázek Komisi nebo Radě 		
týkajících se například vztahů EU s Ruskem a Ukrajinou
- 190 spolupodepsaných návrhů usnesení na obranu
lidských práv ve světě
- 129 vystoupení na plenárním zasedání
- 13 písemných vysvětlení hlasování
- organizované akce

Stanislav Polčák
- člen Výboru pro regionální rozvoj
- člen Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
- náhradník Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin
- náhradník Delegace pro vztahy se zeměmi
Střední Ameriky
- náhradník Delegace v Parlamentním shromáždění 		
EU-Latinská Amerika
Intenzivně se zabývá problematikou strukturálních fondů,
a to jak jejich čerpáním v současném programovacím
období, tak jejich nastavením v příštím programovacím
období po r. 2020. Upozorňuje na nedostatky čerpání,
přichází s návrhy na nápravu a poukazuje na důležitost
včasného zapojení do vyjednávání o budoucí podobě
kohezní politiky. V rámci kohezní politiky se angažuje
ve prospěch zavedení vysokorychlostního internetu do
všech obcí v ČR. V aktuálně projednávaném legislativním
balíčku odpadového hospodářství se zasazuje o to, aby
zpřísnění recyklačních cílů a omezení skládkování nevedlo
k přehnanému zatížení měst a obcí, ale aby platilo, že primární odpovědnost za nakládání s odpadem nese jeho
původce. Kromě toho se staví skepticky k omezení skládkování z obavy, že by to mělo za následek rozvoj spaloven, a tedy zhoršení kvality ovzduší v obcích a městech.
Stínový zpravodaj
Zpráva o minimálních požadavcích na ochranu králíků
chovaných pro hospodářské účely.
Zpráva z vlastního podnětu měla za cíl vyvolat širokou
diskusi o chovu králíků pro hospodářské účely v EU
a o metodách jejich ustájení. Výsledná podoba zprávy
zachází výrazně dál, když vyzývá Komisi, aby v přiměřené
lhůtě předložila legislativní návrh o minimálních požadavcích na ochranu králíků chovaných pro hospodářské účely. Naštěstí se podařilo ze zprávy vypustit přímou výzvu
k zákazu bateriových klecí, kterou prosazoval zpravodaj
a která by znamenala nepřiměřené omezení chovatelů

králíků a riziko ztráty jejich konkurenceschopnosti ve vztahu ke králičímu masu dováženému z třetích zemí, jako je
Čína, která si s dodržováním drobných podmínek chovných podmínek králíků nijak hlavu neláme.
Zpráva o evropských strukturálních a investičních
fondech a řádné správě ekonomických záležitostí:
pokyny k uplatňování článku 23 nařízení o společných
ustanoveních.
Pozice EP, s níž šel do jednání s Radou, byla ve znamení
názoru, že mechanismus účinné správy ekonomických
záležitostí v podobě makroekonomické podmíněnosti by
neměl bránit naplňování širších cílů hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Bylo upozorňováno, že změna
programů či pozastavení fondů by mohly poškodit ekonomickou a sociální situaci zasažených regionů a obcí,
a to jen kvůli tomu, že na jiných úrovních správy nebyly
splněny makroekonomické požadavky. Článek 23 nařízení
o společných ustanoveních proto nesmí vést k finanční
nejistotě a nestabilitě, která by zhoršovala již tak nejistou
situaci zejména ve znevýhodněných regionech nebo v regionech nejvíce zasažených krizí. EP se podařilo s Radou
a Komisí dohodnout na tom, že změna programu fondů
bude omezena na nejnižší nezbytné minimum a že při
provádění článku 23 nařízení o společných ustanoveních
bude zohledněna konkrétní ekonomická a sociální situace
dotčeného členského státu.
Navrhovatel stanoviska
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004,
kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci
humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor
nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro
léčivé přípravky.
Návrhem nařízení dochází k oddělení centralizované
registrace veterinárních léčivých přípravků od registrace
humánních léčivých přípravků a za tím účelem se v nařízení (ES) č. 726/2004 zrušují veškerá ustanovení týkající
se vydávání a udržování registrací veterinárních léčivých
přípravků.
Komise tuto změnu zdůvodnila tím, že pokud jde o léčivé
přípravky, liší se potřeby veterinárního odvětví zásadně
od potřeb odvětví lidského lékařství. Ve veterinárním odvětví existuje mnoho různých druhů zvířat, což způsobuje
jednak roztříštěnost trhu a jednak potřebu významných
investic za účelem rozšíření registrace léčivých přípravků
registrovaných pro jeden živočišný druh na jiný živočišný
druh.
Navrhovatel stínového stanoviska
Stanovisko k udělení absolutoria za plnění souhrnného
rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015: oddíl III
- Komise a výkonné agentury
Stanovisko obsahuje výzvu Komisi, aby věnovala při auditu vnitrostátních řídících a kontrolních systémů zvláštní
pozornost vnitrostátním pravidlům způsobilosti, a po/37

mohla členským státům je zjednodušit. Komise, členské
státy a regionální orgány by také měly zajistit, že příjemci budou dostávat pravidelné informace o podmínkách
financování, zejména pokud jde o způsobilost výdajů
a příslušné stropy pro náhradu nákladů.
Stanovisko k uplatňování Evropského fondu
pro strategické investice (EFSI).
Stanovisko považuje za užitečné, aby Komise ve spolupráci s EIB a s cílem posoudit užitečnost podpory, kterou
EFSI již poskytl, a vyhlídky na získání podpory z EFSI
v budoucnu předložila komplexní analýzu dosud podporovaných projektů, včetně projektů v pilíři pro malé
a střední podniky, a poskytla kompletní údaje a informace o pokroku složky EFSI zaměřené na malé a střední
podniky. Byla vyslovena námitka, že pokyny a činnosti
Komise zaměřené na dosahování synergií nejsou dostatečně podrobně propracované, což může bránit dostatečnému uspokojení poptávky místních orgánů
a subjektů.
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady o veterinárních léčivých přípravcích.
Motivací pro přijetí nového právního předpisu bylo rozšíření oblasti výzkumu, vývoje a monitorování veterinárních
léčivých přípravků a zvýšení jejich výroby a ziskovosti na
vnitřním trhu. Rovněž jde o potřebu nových a lepších
veterinárních léčivých přípravků v chovu hospodářských
zvířat s ohledem na změny klimatu a celosvětový trend
větší mobility. Z hlediska zemědělců je zásadně důležité,
aby v případě potřeby měli k dispozici účinné a dostupné
léčivé přípravky za příznivé ceny.
- Spolupodepsání Písemných prohlášení o prevenci
používání olova, o potřebě zvláštního investičního plánu
pro subregiony s vysokou mírou nezaměstnanosti
a o naléhavé potřebě zvýšit intervenční ceny v zájmu
překonání krize v mlékárenství
- 55 předložených parlamentních otázek Komisi a Radě
týkajících se např. problémů ve financování politiky
soudržnosti nebo průtahů ve vyplácení přímých plateb
zemědělcům
- 139 spolupodepsaných návrhů usnesení na obranu 		
lidských práv ve světě
- 429 vystoupení na plenárním zasedání
- 49 písemných vysvětlení hlasování
- organizované akce
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Zpráva o činnosti
smírčího výboru
Předkládá		 Pavel Janda, předseda smírčího výboru
Vypracoval
Pavel Janda, předseda smírčího výboru
Návrh usnesení		
Celostátní sněm schvaluje zprávu o činnosti smírčího výboru.

Smírčí výbor TOP 09 (dále také 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. Smírčí výbor TOP 09 zejména rozhoduje ve sporech mezi členy a orgány, jakož i ve sporech
mezi členy navzájem a orgány navzájem na krajské
a celostátní úrovni a o odvolání proti vyloučení ze strany.
SV TOP 09 je odvolacím orgánem strany a jeho rozhodnutí je konečné, podává závazný výklad stanov, rozhoduje o souladu vnitrostranických norem se stanovami
strany. Při své činnosti se řídí i ostatními vnitrostranickými
normami.

        299-3-171126

a předseda SV TOP 09 se rovněž podílel na přípravě
návrhů změn vnitrostranických norem.
Administrativní chod SV TOP 09 zajišťuje Celostátní kancelář TOP 09 (dále jen „CK TOP 09“). Dokumentace SV
TOP 09, včetně usnesení, jsou k dispozici v CK TOP 09.
Výsledky a závěry řízení v rámci SV TOP 09 jsou uložené
na interní síti TOP 09 a na vnitřním informačním systému
TOP 09 tak, aby usnesení byla zpřístupněna krajským
organizacím TOP 09 za účelem zajištění jednotného výkladu vnitrostranických norem, a tím i shodného postupu
stranických orgánů. Všechny normy strany jsou přitom ke
stažení na MY.TOP 09 pro každého člena strany.

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
celostátním sněmem TOP 09, pracoval SV TOP 09 ve
složení Pavel Janda – předseda, Michaela Bartošková
a Filip Vácha – členové.
SV TOP 09 se podle svého statutu schází nejméně
dvakrát ročně. Během uplynulého dvouletého funkčního
období toto SV TOP 09 dodržel, když se sešel čtyřikrát
a projednal celkem pět řádných podání. Každý člen
současně zodpověděl řadu neformálně podaných dotazů
členům TOP 09 či zaměstnancům jejího aparátu.
Obsahem tří podání byla žádost o výklad Stanov
TOP 09. Otázky týkající se výkladu a aplikace vnitrostranických norem byly také nejčastějším předmětem neoficiálních podání, vesměs šlo o upřesnění procesních
postupů v rámci jednání stranických orgánů a dopadů
jejich závěrů.
Smírčí výbor se prostřednictvím svých členů rovněž podílel na činnosti komise pro změnu Stanov TOP 09
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Zpráva o činnosti
celostátní revizní komise
Předkládá		 Stanislav Motyčka, předseda celostátní revizní komise
Vypracoval
Stanislav Motyčka, předseda celostátní revizní komise
Návrh usnesení		
Celostátní sněm schvaluje zprávu o činnosti celostátní revizní komise.         300-3-171126

Celostátní revizní komise zvolená na 4. celostátním sněmu TOP 09 v listopadu 2015 vykonávala svoji
činnost v rozsahu určeném Stanovami TOP 09, konkrétně
článkem 16 stanov a s přihlédnutím k statutu celostátní
revizní komise TOP 09, který je vnitřním předpisem.
V souladu s odstavcem 1 článku 16 stanov kontrolovala
komise finanční, hospodářskou a správní činnost strany.
Ve své činnosti se zaměřovala na tyto hlavní oblasti:
- kontrola účetních závěrek politické strany TOP 09
za roky 2015 a 2016,
- kontrola výročních finančních zpráv politické strany
TOP 09 za roky 2015 a 2016 a jejich zpracování
v rozsahu podle § 18 zákona č. 424/1991 Sb.,
o sdružování v politických stranách a v politických
hnutích,
- kontrola plnění rozpočtů,
- kontrola postupů a termínů v oblasti přijímání členů, 		
výběru členských příspěvků,
- kontrola plnění usnesení stranických orgánů
na celostátní úrovni.
Celostátní revizní komise se opakovaně zabývala kontrolou položek rozpočtu v oblasti IT a software, mimo jiné 		
i na základě podnětu, který zazněl na celostátním sněmu
TOP 09 v roce 2015. Dále se komise zabývala důvody,
které vedly bývalé členy strany k ukončení jejich členství,
statistikou četnosti zasedání stranických orgánů, změnou
struktury položek rozpočtu, metodickým vedením krajských a regionálních komisí a dalšími drobnějšími tématy.
Mnohá doporučení navržená komisí byla příslušnými pracovníky sekretariátu akceptována. Komise při své činnosti
nezjistila nesrovnalosti, které by nebyly odstraněny.
Komise v průběhu kontrolní činnosti vycházela z podkladů připravovaných především ekonomickým odborem
strany, za které s komisí komunikoval ekonom Lukáš Tito.
Dále pak komise v některých oblastech komunikovala
i s generálním sekretářem Pavlem Severou, a předseda
CRK pak měl možnost komunikovat i s členy předsednictva TOP 09. Komise se snažila, aby její podněty vedly
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také k větší čistotě zpracovávaných materiálů a tím ke
snížení možných externích podnětů.
Komise pracovala ve složení předseda Zdeněk Urban
a členové Stanislav Motyčka a Karel Korba. V červnu
2017 předseda Zdeněk Urban rezignoval a novým předsedou výkonný výbor 28. 6. 2017 jmenoval Stanislava
Motyčku. Místo člena komise zaujal náhradník Aleš Koutný. Komise se v průběhu funkčního období sešla pětkrát.
Na jednáních byly jednotlivé oblasti činností podrobně
šetřeny a diskutovány. Zápisy z jednání jsou k dispozici
v archivu strany.
Komise by tímto chtěla poděkovat sekretariátu za poskytování velmi dobré součinnosti.
Předseda CRK děkuje všem členům komise za jejich
práci.

Změna stanov

Předkládá		 Výkonný výbor 							
Vypracovala
Stálá komise pro změny stanov
     287-3-171126
Návrh usnesení		
Celostátní sněm schvaluje změnu stanov doporučenou výkonným výborem 28. 6. 2017.

Kraje byly na Výkonném výboru 15. 12. 2016 vyzvány
k návrhu změn stanov:
00-2-161215/11: Předseda také vyzval krajské organizace, aby v případě existujících návrhů na změny stanov
byly tyto návrhy předloženy nejpozději
do 15. 3. 2017.
Od krajů žádné návrhy nebyly předloženy.
Stálá komise pro změny stanov proto projednala pouze
dva návrhy, které padly na minulém Celostátním sněmu
TOP 09 a k jejichž řešení Sněm komisi zavázal:
Návrh číslo 1 (zamítnut):
Středočeský – pan Klásek:
Změna znění článku 17, odst. 2 (úprava dvouletého
funkčního období, z důvodu stálého posouvání data volebního sněmu, kdy by časem došlo k termínu svolání do
letního, prázdninového období) konkrétně:
Článek 17: Funkce, funkční období funkcionářů
a kooptace
(2) Funkční období stranických funkcionářů je dvouleté
a končí novou volbou. Pokud neproběhne do konce
dvouletého období nová volba, funkční období stranických funkcionářů se prodlužuje do doby konání nové
volby, maximálně o dva měsíce. Funkční období stranických funkcionářů zaniká novou volbou nebo uplynutím
doby na kterou byli zvoleni, prodlouženou o dobu dvou
měsíců. Pokud poklesne počet sněmem volených včetně
orgánem kooptovaných členů výboru či předsednictva
pod polovinu počtu stanoveného sněmem, je orgán
neusnášeníschopný. Stranická funkce zaniká při pozastavení členství, nebo pokud je neslučitelná s nově přijatou
stranickou či veřejnou funkcí. Pokud člen přestoupí
z jedné organizace do jiné, všechny jeho stranické funkce
v původní organizaci zanikají.
Návrh číslo 2 (schválen):
Olomouc – pan Jakubec:
Žádá o úpravu stanov tak, aby i za delegáty sněmů
z titulů funkce nastupovali zvolení náhradníci.
Jde zde o to, aby nástup náhradníka za člena výboru, jež
je z titulu funkce delegátem sněmu nebyl podmíněn jeho
rezignací na funkci ve výboru, jak je tomu dosud.

Návrh úpravy stanov schválený Stálou komisí pro
změny stanov a doporučený Výkonným výborem
28. 6. 2017 ke schválení Celostátnímu sněmu TOP 09:
Článek 9: Celostátní sněm
(2) Delegáty celostátního sněmu s hlasem rozhodovacím jsou členové výkonného výboru a zástupci krajských
organizací, kteří jsou voleni na krajských sněmech strany.
Členové výkonného výboru z dané krajské organizace ke
dni volby delegátů celostátního sněmu se automaticky
stávají delegáty tohoto sněmu.
Článek 13: Krajské organizace a orgány
(2) Krajský sněm je vrcholným orgánem strany v kraji. Krajský sněm se koná nejméně jednou za dva roky.
Krajský sněm musí být svolán do 90 dnů, požádají-li o to
místní organizace reprezentující minimálně 1/3 členské
základny příslušné krajské organizace. Delegáty krajského
sněmu s hlasem rozhodovacím jsou zástupci regionálních
organizací, kteří jsou voleni na regionálních sněmech
strany. Členové krajského výboru z dané regionální organizace ke dni volby delegátů krajského sněmu se automaticky stávají delegáty tohoto sněmu. Krajského sněmu
se zúčastní s právem hlasovacím členové krajského výboru a zvolení delegáti. Každá regionální organizace má
právo být zastoupena alespoň jedním delegátem. Klíč
delegátů platný do doby stanovení jiného určí výkonný
výbor.
Článek 14: Regionální organizace a orgány
(2) Regionální sněm je vrcholným orgánem strany
v regionu. Regionální sněm se koná nejméně jednou za
dva roky. Regionální sněm musí být svolán do 60 dnů,
požádají-li o to místní organizace reprezentující minimálně 1/3 členské základny příslušné regionální organizace.
Delegáty regionálního sněmu s hlasem rozhodovacím
jsou zástupci místních organizací, kteří jsou voleni na
místních sněmech strany. Členové regionálního výboru z
dané místní organizace ke dni volby delegátů regionálního sněmu se automaticky stávají delegáty tohoto sněmu.
Regionálního sněmu se účastní s právem hlasovacím
členové regionálního výboru a delegáti, kteří jsou voleni
na místních sněmech. Každá místní organizace má právo
být zastoupena alespoň jedním delegátem. Klíč delegátů
platný do doby stanovení jiného určí krajský výbor.
V případě regionální organizace bez místních organizací
a regionální organizace, u které jsou delegáty všichni členové a která má více než 21 členů, se použije čl. 15 odst.
3 věta třetí a čl. 15 odst. 4 obdobně.
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Kronika TOP 09

TOP 09: Vláda projídá a přerozděluje budoucnost této země
19. 10. 2015
Vládní priority na rok 2016 bohužel nejsou investice do budoucnosti, ani ozdravění
stavu veřejných rozpočtů, jak tvrdí ministr financí. Vládními prioritami jsou naopak
provozní výdaje státu, zejména zvyšování počtu státních zaměstnanců, růst jejich
platů a položka „neinvestiční dotace podnikatelským subjektům“, v odborných kruzích běžně nazývaná: „Babiš sobě“.
Kučera: Vláda se rozhodla Ústecký kraj vydrancovat
19. 10. 2015
Vláda Bohuslava Sobotky dnes podle informací médií přijala rozhodnutí, na základě
kterého se prolomí limity na dole Bílina. Znovu tak ukázala, že ji budoucnost Ústeckého kraje vůbec nezajímá. Místo toho, aby regionu nabídla perspektivu, rozhodla
se vrátit ho o mnoho let zpátky.

Kučera: Pane ministře, přestaňte škodit životnímu prostředí a rezignujte
22. 10. 2015
Místopředseda poslaneckého klubu Michal Kučera (TOP 09) dnes v interpelaci
vyzval ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) k rezignaci. Přírodě by
podle Kučery prospělo, aby se ministr věnoval raději tomu, čemu skutečně rozumí.

Chalánková: Ohrožené děti musíme chránit s pomocí odborníků
5. 11. 2015
V systému ochrany ohrožených dětí by měli mít i nadále rozhodující slovo odborníci, míní poslankyně Jitka Chalánková. Ta společně s kolegy z výboru pro sociální
politiku včera vyzvala ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou, aby
odborníky z řad zkušených psychologů a jejich profesních organizací nevylučovala
z debaty o zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.
Pecková: Děti může před sexuálním násilím ochránit i malá změna školních
osnov
10. 11. 2015
Poslankyně Gabriela Pecková (TOP 09) vyzvala ministryni školství, aby doporučila
školám zařadit do výuky sexuální a vztahovou výchovu. Česko se letos připojilo 		
k mezinárodní úmluvě o boji proti sexuálnímu násilí na dětech. Právě informace,
které by děti dostaly ve školách, by mohly být účinnou prevencí proti nebezpečí
zneužití například na internetu.
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Plíšek: Ministr Pelikán si musí plnit své povinnosti
12. 11. 2015
Po osmi měsících se ministr spravedlnosti dnes účastní jednání ústavně právního
výboru. Jeho mimořádnou schůzi prosadil poslanec TOP 09 Martin Plíšek právě kvůli
tomu, aby zákonodárci vůbec mohli s ministrem debatovat a zeptat se ho také na
to, jak pokračují přípravy jednotlivých zákonů. Robert Pelikán (ANO) totiž jednání
výboru a komunikaci s poslanci až dosud ignoroval.
Adamová: Chci, aby stát konečně podpořil částečné úvazky pro rodiče
16. 11. 2015
Konkrétní podpora flexibilních úvazků pro pracující rodiče - to je jeden z návrhů,
které plánuje zařadit do nového zákona poslankyně TOP 09 Markéta Adamová.
Novelu, kterou nyní finalizuje, dnes nechala v rámci kulatého stolu podrobit kritice
odborníků na rodinnou politiku z Česka i Německa. Návrh zákona předloží poslankyně do konce roku.
Braňme si svoji svobodu
17. 11. 2015
Je tomu už 26 let, kdy u nás skončil totalitní komunistický režim. Těšíme se ze svobody a z nejvyšší životní úrovně v historii. Dokázali jsme se vyrovnat s poničeným
životním prostředím, jsme součástí demokratické rodiny národů a žijeme v míru.
Kousky svobody nám dnes bere vláda a prezident také tím, jak mění orientaci zahraniční politiky.
Ženíšek: Dejme stejnou možnost volit všem
24. 11. 2015
V budoucnu bychom mohli volit jednodušeji z jakéhokoliv místa na světě, moderněji, ale zároveň bezpečně. Místopředseda TOP 09 poslanec Marek Ženíšek navrhuje
změnu volebních zákonů, která zavádí korespondenční volbu. Ta otevírá cestu 		
k elektronickým volbám a řeší také desítky let starý problém – krajané a Češi pracující v zahraničí nemají stejné podmínky jako voliči v Čechách.
Obrana země je teď důležitější než dotace agropotravinářskému komplexu
25. 11. 2015
Ministerstvo obrany by mělo získat do svého rozpočtu pro příští rok navíc více než
dvě miliardy korun. Ne však z vládní rozpočtové rezervy, ale z dotačních podpor
ministra zemědělství pro agropotravinářský komplex. Navrhují to poslanci klubu
TOP 09 a Starostové, kteří se tak rozhodli opravit návrh koaličního poslance Ivana
Gabala. Ten Sněmovna kvůli formálním chybám nemůže přijmout.
Albertov musí zůstat 17. listopadu studentům, Velehrad věřícím
26. 11. 2015
Významná pamětní místa by měla zůstat v den souvisejících státních svátků k dispozici občanům, kteří si právě na nich chtějí svátek připomenout. Poslanci klubu
TOP 09 a Starostové navrhují změnu shromažďovacího zákona, která zabrání zneužití
těchto míst.

TOP 09: Odpovědí na aktuální výzvy jsou svoboda, právo, bezpečí
28. 11. 2015 - O aktuálním dění ve světě, nových společenských tématech i politických výzvách diskutovali dnes delegáti 4. Celostátního sněmu TOP 09 v Praze.
Definovali programová východiska, s nimiž půjde strana v dalším období do voleb.
klíčový dokument s názvem Svoboda, právo, bezpečí bude strana v dalších měsících
debatovat v regionech.
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Neomezujme osobní svobodu občanů
2. 12. 2015
Za omezování osobní svobody občanů v České republice i v dalších zemích EU považují politici TOP 09 úvahy Evropské komise o omezení legálního držení zbraní. Výkonný výbor TOP 09, který vzešel z nových voleb na víkendovém sněmu strany, se tímto
problémem zabýval na svém prvním jednání.

TOP 09: Dejme radnicím možnost zakázat vozítka typu Segway
9. 12. 2015
Města a obce by měly mít možnost zakázat v určitých částech svého území nebo
i plošně pohyb vozítek typu segway. Do novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou právě dnes schvaluje Sněmovna, to navrhli poslanci TOP 09 Daniel
Korte a František Laudát.

Karel Schwarzenberg obdrží medaili za zásluhy o mír a budování Evropy
9. 12. 2015
Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg dnes jako první český občan obdrží
Medaili Roberta Schumana. Toto ocenění udělují politici Evropské lidové strany osobnostem, které se zasloužily o mír, budování Evropy a lidské hodnoty. Medaili doposud
obdrželi například Papež Jan Pavel II., německá kancléřka Angela Merkelová nebo
bývalý prezident USA George H. W. Bush.
TOP 09: Peníze na tisíce úředníků vláda má, na obranu země už ne
10. 12. 2015
České armádě chybí až pět tisíc lidí a nemá ani dostatečný rozpočet na rychlou modernizaci a posílení svých jednotek. Při projednávání státního rozpočtu na rok 2016
TOP 09 navrhla zvýšení rozpočtu na obranu o další 2,3 miliardy korun, to ale vládní
koalice a zejména ministr financí odmítli.

Kučera: Dejme více peněz z těžby obcím a krajům postiženým těžbou
10. 12. 2015
Místopředseda poslaneckého klubu TOP 09 Michal Kučera dnes navrhl zásadně změnit poměr rozdělení poplatků za těžbu ve prospěch obcí a nově také krajů. Peníze za
vytěžený nerost řeší novela horního zákona, kterou dnes Sněmovna projednávala ve
druhém čtení. Konečné schvalování se čeká začátkem roku.

Nové vládní rozdělení daní poškodí čtvrtinu obcí
16. 12. 2015
Až čtvrtina obcí získá méně peněz ze státem vybraných daní. Poté, co začne platit
vládní novela rozpočtového určení daní, kterou dnes schválila Sněmovna. Návrh sice
zvyšuje podíl obcí na vybraném DPH, zároveň jim však výrazně snižuje daňové příjmy
z podnikání fyzických osob. Poslanci klubu TOP 09 a Starostové v minulosti opakovaně navrhovali a prosazovali úpravy podílu pro obce bez nepromyšlených experimentů.
Apel na vládu: Žádejte lepší ochranu hranic Evropy
17. 12. 2015
TOP 09 apeluje na vládu, aby na zasedání Evropské rady, které začíná dnes v Bruselu,
řešila lepší zabezpečení hranic EU, ale také humanitární krizi na Balkáně. Hlavními tématy summitu jsou migrace, boj proti terorismu, referendum o setrvání Velké Británie
v EU, či prodloužení sankcí EU vůči Rusku.
/44

TOP 09: Kontrolní hlášení zatíží podnikatele
22. 12. 2015
Komplikace pro živnostníky a také další sběr citlivých informací přinese zákon
o povinném kontrolním hlášení DPH, který chce už od ledna zavést vláda. Tento
krok zatíží podnikatele administrativou, říkají poslanci TOP 09. Kvůli tomuto zákonu
prosadili na dnešní den mimořádnou schůzi Sněmovny, chtějí odložit jeho platnost
a upozornit na tato rizika.
Členové vlády mají zastupovat zájmy státu, ne své vlastní
13. 1. 2016
Poslanec TOP 09 Martin Plíšek navrhl zásadní změny v zákoně o střetu zájmů
a v zákoně o veřejných zakázkách. Napříště by do výběrových řízení státu 		
a jeho organizací měly zákaz vstupovat firmy, které minimálně z deseti procent
vlastní členové vlády. Zároveň by ministři nesměli být ovládajícími vlastníky firem.

TOP 09 uctila památku Jana Palacha
15. 1. 2016
Památku Jana Palacha dnes na pražských Olšanských hřbitovech tradičně
uctili představitelé TOP 09 Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg.
Zítra uplyne 47 let od chvíle, kdy se na protest proti sovětské okupaci upálil.

Plíšek: Soudní znalci by měli skládat vstupní zkoušky
20. 1. 2016
Posudky soudních znalců přímo ovlivňují rozsudky, a tedy i životy mnoha lidí. Poslanec TOP 09 Martin Plíšek proto navrhuje, aby znalci skládali povinnou vstupní
zkoušku, a nebo aby bylo možné ověřit jejich znalosti.

TOP 09: Trváme na svolání summitu EU k migrační krizi
21. 1. 2016
Politici TOP 09 považují za důležité svolání mimořádného summitu Evropské unie
k řešení migrační a uprchlické krize. Evropa musí společně a zcela racionálně řešit
problémy, se kterými se řada jejích členských zemí potýká.

TOP 09: Vraťme sazby DPH do období před důchodovou reformou
29. 1. 2016
Poslanci TOP 09 předloží návrh na vrácení sazby DPH na dvě sazby – 10 a 20 procent. Ministr financí Andrej Babiš navrhuje snížení DPH u točeného piva. Logickou
snahou každého ministra financí v zemi EU je upravovat sazby DPH tak, aby umožňovaly co nejmenší daňový únik a co možná nejjednodušší účetnictví.

TOP 09: Napravme světovou hanbu, která hrozí Praze
29. 2. 2016
Předsednictvo TOP 09 se obrací na vedení stran ČSSD a ODS s výzvou, aby se oficiálně distancovala od hlasování svých zastupitelů hlavního města Prahy při schvalování smlouvy mezi Prahou a Pekingem. TOP 09 je přesvědčena, že takový postoj
demokratických stran by pomohl zmírnit hanbu, kterou pražští zastupitelé způsobili
České republice a jejímu hlavnímu městu.
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Adamová: Podpořme rodiny spravedlivější mateřskou
29. 2. 2016
Místopředsedkyně strany Markéta Adamová navrhla zákon, který zajistí spravedlivější mateřskou i pro ženy s průměrnými a nadprůměrnými platy. Chce podpořit rodiny
a zrušit nespravedlivou regulaci peněžité pomoci v mateřství.

Česká republika má vládu systémové korupce
4. 3. 2016
Páteční hlasování Poslanecké sněmovny o změnách v zákoně o veřejných zakázkách
potvrdilo, že Česko má dnes vládu systémové korupce. Poslanci zákon o veřejných
zakázkách přetvořili v normu, která přímo podporuje korupci.

Kalousek: Vláda superhrubou mzdu nezdědila, ani ji neruší. Vzkřísila ji.
7. 3. 2016
Minulý týden Sněmovna projednala vládní návrh zákona o daních z příjmů. Navzdory
koaličním slibům novela neobsahovala zrušení superhrubé mzdy a sjednocení základů pro výpočet daně a pojistných odvodů. Mezinárodní srovnání ukazují na vysokou
administrativní náročnost českého daňového systému. Naše efektivní řešení tohoto
problému současná vláda zrušila a žádné vlastní nepředložila, navzdory svým slibům.
Utrácet a nebýt při tom vidět. Vláda zhasne nad veřejnými zakázkami
9. 3. 2016
Vláda nastavuje pro veřejné zakázky takový systém, který jí umožní utrácet miliardy
z peněz daňových poplatníků bez veřejné kontroly. Vyšší limity pro povinnost vypsat
soutěže o zakázky zároveň znamenají násobně vyšší riziko, že stát bude hospodařit
netransparentně a neefektivně.

Rodiny budou mít možnost vzdělávat děti doma i na druhém stupni
9. 3. 2016
Poslanci TOP 09 prosadili do nového školského zákona možnost domácího vzdělávání i pro žáky na druhém stupni základní školy. Kromě toho uspěl i návrh na posílení
žákovských samospráv. Naopak změny, které by odrážely nové podmínky měnící
se evropské společnosti a zaručily předávání evropské kultury ve školách, koalice
odmítla podpořit.
Heger: Registr je risk, stát může informace získat jinak
9. 3. 2016
Stát by neměl vytvářet další registry. Ministerstvo zdravotnictví chce vytvořit nový
registr zdravotních služeb, přitom by potřebné informace mohlo mít už dnes, ale
bez osobních údajů, říká poslanec a bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger. Novelu
zákona o zdravotních službách dnes projednává Sněmovna.

Starostové za TOP 09 vyvěsili na radnice tibetské vlajky
10. 3. 2016
Starostové, radní i poslanci TOP 09 podporují akci Vlajka pro Tibet. Vyvěšením jeho
vlajek na veřejných budovách chtějí upozornit nejen na problém porušování lidských
práv v Tibetu, ale i na to, že se čeští politici stále častěji klaní velmocím 			
a slevují z obrany lidských práv.
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TOP 09: Nechceme mít v Evropě ostudu
23. 3. 2016
Mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny ke kauze Čapí hnízdo jsme spolu s kolegy
z ostatních opozičních klubů neiniciovali proto, abychom se dotazovali či „grilovali“
pana ministra Babiše. Máme za to, že svými vystoupeními v uplynulém týdnu se dostatečně „ugriloval“ sám a jistě k tomu dnešní den vrchovatou měrou ještě přispěje.

TOP 09 loni hospodařila se ziskem téměř 15 milionů
31. 3. 2016
TOP 09 byla v roce 2015 bez dluhů, nesplácela žádné úvěry a ke konci roku hospodařila se ziskem 14,95 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy za loňský rok,
kterou strana dnes zveřejnila na svých webových stránkách.

TOP 09: Ať vláda splní slib daný zdravotníkům
5. 4. 2016
Začátkem roku 2011 podepsal ministr zdravotnictví Leoš Heger memorandum 		
s Českou lékařskou komorou i s Českým lékařským klubem, ve kterém se vláda ČR
zavázala do roku 2013 zvýšit platy lékařů na 1,5 až 3násobek průměrné mzdy ve
státě.
		
TOP 09: Policejní zvůle se nesmí opakovat
12. 4. 2016
Předsednictvo TOP 09 doporučilo svým poslancům, aby usilovali o zařazení mimořádného bodu na program schůze Poslanecké sněmovny. V rámci něho by se vláda
zodpovídala z postupu policie během návštěvy čínského prezidenta v ČR.

Koalice oddaluje projednání mnoha zákonů
13. 4. 2016
Některé zákony chce koalice projednat tak rychle, že klidně poruší ústavu, jiné
nechá ve Sněmovně ležet měsíce i roky. Ve Sněmovně se tak hromadí návrhy, které
poslanci ještě nemohli projednat ani v prvním čtení. Řadu z nich navrhovali
poslanci TOP 09.

Vláda jde proti přírodě i proti Evropské unii
19. 4. 2016
Vláda má problém, který si způsobila sama, ale doplatí na něj občané a česká
příroda. České republice hrozí, že zastavením dopravních staveb z důvodu neplatné
dokumentace EIA a nedodržováním závazků v ochraně životního prostředí přijde
o miliardy korun. Může za to ministr životního prostředí Richard Brabec.

Skalický: Omezení legálních držitelů zbraní k větší bezpečnosti nepovede
20. 4. 2016
Sněmovna dnes projednává směrnici Evropské komise, která reagovala na teroristické útoky v Paříži regulací obchodu se zbraněmi. Podle poslance TOP 09 Jiřího
Skalického ale navrhované změny omezí svobodu občanů a postihují jen legální
obchod, zatímco rizikovému nelegálnímu obchodu se směrnice vůbec nevěnuje.
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TOP 09: Evidence tržeb by neměla zničit ty nejmenší
27. 4. 2016
Poslanci TOP 09 dnes předložili novelu zákona o EET, která navrhuje osvobodit od
povinnosti elektronicky evidovat tržby ty nejmenší podnikatele, jejichž příjmy nepřesahují milion korun ročně. Pokud by návrh TOP 09 prošel, zákon by se tak netýkal
všech živnostníků, ale pouze plátců DPH.

Vláda ohrozila stavby za 261 miliard, TOP 09 požaduje mimořádnou schůzi
28. 4. 2016
Výkonný výbor TOP 09 dnes požádal poslance TOP 09 o svolání mimořádné schůze
Poslanecké sněmovny k hrozícímu zastavení výstavby silnic, dálnic a železnic. Nečinnost vlády totiž ohrozila výstavbu projektů za více než 200 miliard korun. Svolání
mimořádné schůze potvrdila i ODS.

Nesouhlasíme se zrušením víz pro Turecko
3. 5. 2016
TOP 09 nesouhlasí s plánem Evropské komise, která se rozhodla podpořit podmínečný souhlas Evropské unie s bezvízovým stykem s Tureckem. Za současné situace
s tím nemůžeme souhlasit, uvedli první místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek 		
a čestný předseda TOP 09 exministr zahraničí ČR Karel Schwarzenberg.

Seznam nesvobody
17. 5. 2016
Současná vláda není schopna řešit skutečné potřeby občanů. Ministři manažersky
selhávají, a tím je ohrožena výstavba dálnic, výběr mýtného a vládne chaos u IT projektů. Vláda neprovádí potřebné reformy ve vzdělávání mladé generace, v sociálních
službách, ani ve veřejných rozpočtech. Nejnebezpečnější však je, že zákony, které
vláda prosazuje, mají jedno společné – omezují lidskou svobodu.
Schwarzenberg a Štětina podpořili Ukrajince přímo na frontové linii
19. 5. 2016
Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg a europoslanec Jaromír Štětina tento
týden navštívili východní Ukrajinu, kde jednali se zástupci správy doněcké oblasti
a podpořili přímo na frontové linii obyvatele země. V Kyjevě pak jednali s Refatem
Čubarovem, předsedou krymského parlamentu, tzv. Medžlisu.

Podáváme ústavní stížnost na EET
25. 5. 2016
Zástupci ODS a TOP 09 podali návrh na zrušení zákona o elektronické evidenci
tržeb, kterou letos ve sněmovně prosadili poslanci vládní koalice. Opozici, kromě
způsobu, kterým se zákon projednal, vadí také jeho samotný obsah. Dopad zákona
na malé a střední podnikatele ve srovnání s velkými je mnohem nepříznivější a to až
s intenzitou neústavní.
Navrhujeme přísnější postup vůči neplatičům alimentů
2. 6. 2016
Poslanci TOP 09 navrhují, aby se zkrátila lhůta, po které se považuje neplacení alimentů za trestný čin. Nově by bylo možné neplatiče stíhat už po dvou místo současných čtyř měsíců. Návrh chce rodiče motivovat k zodpovědnému placení výživného
a zároveň pomoci samoživitelům.
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Zásady úspěšné integrace
3. 6. 2016
Integrace může být úspěšná jenom tehdy, pokud se budeme držet našich zásad.
Politici TOP 09 dnes představili zásady úspěšné integrace a také změny zákonů,
které umožní lepší začlenění uprchlíků. Pro zavedení jednotlivých zásad do praxe
jsou nutné například změny školského a azylového zákona. Pomáhat má smysl jen
těm, kteří mají vůli dodržovat pravidla a zvyklosti naší společnosti.
TOP 09 chce v zákonech posílit ochranu dětí
3. 6. 2016
Poslankyně TOP 09 předkládají celkem tři novely, které pomohou posílit práva dětí.
Změny mají zlepšit jejich postavení při rozvodu rodičů nebo v případech, kdy se děti
stanou oběťmi trestných činů. V zákoně o obětech trestných činů by se měla změnit
část, která upravuje zacházení s oběťmi trestných činů. V současnosti se totiž oběť,
nebo její zákonný zástupce, musí aktivně domáhat některých práv formou žádosti.
Odmítáme zkreslování historie
7. 6. 2016
Prohlášení politiků TOP 09 k návrhu ruských poslanců na změnu zákona o veteránech. Odmítáme jakékoli historické posouvání událostí spojené s rokem 1968. Důvody, které ruští poslanci uvádějí pro tento návrh, jsou ostudnou falsifikací událostí.
Stejně jako celkové odůvodnění invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa
v roce 1968, podle kterého právě tento vstup vojsk měl zachránit Československo
před útokem NATO.
Dobrovolných dárců krve si vážíme, motivujme další vyššími odpočty z daní
14. 6. 2016
Poslanci z klubu TOP 09 a Starostové dnes, v Mezinárodní den dárců krve, navrhli
lepší ohodnocení dobrovolných dárců krve a kostní dřeně. Předložili novelu zákona
o daních z příjmů, která po dvaceti letech zvýší odečty z daní pro dárce krve a kostní
dřeně a nově zavede tuto možnost také za vstup do registrů. Novinka by mohla začít
platit už příští rok.
TOP 09: Protiruské sankce nesmí být zrušeny
20. 6. 2016
Prohlášení poslanců a europoslanců zvolených za TOP 09 k prodloužení protiruských
sankcí. Poslanci za Evropskou lidovou stranu se jednoznačně shodli na doporučení
pro nadcházející jednání Evropské rady, které má mimo jiné řešit i prodloužení protiruských sankcí.

TOP 09: Trváme na dodržování pravidel právního státu
21. 6. 2016
Výkonný výbor TOP 09 žádá předsedu vlády B. Sobotku a ministra vnitra M. Chovance, aby využili veškeré své pravomoci a autority k vynucení přísného dodržování
zákonů a pravidel uvnitř Policie ČR. Nelze tolerovat, aby někteří důstojníci Policie ČR
za podpory části politické a mediální scény ignorovali trestní řád a služební předpisy.
Nelze tolerovat, aby policejní úředníci nepostupovali podle zákonů a místo toho
volili veřejné osočování a rozpoutávali mediální hysterii.
Vyjádření TOP 09 k výsledkům britského referenda
24. 6. 2016
Rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie bude mít dopad na celé
evropské společenství, Českou republiku nevyjímaje. Ten, kdo si v Česku Brexit přál,
rozhodně nebral v úvahu ochranu zájmů občanů ČR. Evropa bezpochyby musí projít
v následujícím období změnou. V našem nejsilnějším zájmu je teď mít jasnou pozici
v tom, jakou EU vlastně chceme a jakou roli v ní chceme hrát. Musíme dokázat
uchovat dětem společnou Evropu a naše důstojné a bezpečné místo v ní.
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TOP 09: Platy učitelů by měly být na úrovni příjmů policistů
28. 6. 2016
Vzdělání mladých lidí považuje TOP 09 za nejlepší investici do budoucnosti a zároveň za prevenci budoucích závažných problémů. Pokud je výchova prevencí, pak
silové složky státu jsou nástrojem represe. Aby byly obě součásti v rovnováze, je
nutné platy učitelů na všech stupních do tří let zvýšit na úroveň platů policistů. TOP
09 to bude prosazovat už při projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2017.
Nováková: Škola musí žákům předávat i základy naší kultury
1. 7. 2016
Škola má za úkol nejen vzdělávat a vychovávat, ale také předávat naši kulturu dalším
generacím. Poslankyně TOP 09 proto navrhuje, aby v úvodní části školského zákona
bylo jasně deklarováno pochopení a osvojení základů evropské kultury. Její návrh
podpoří jednotliví poslanci napříč politickými stranami.

Putnová: Nechejme školám svobodu rozhodování
12. 7. 2016
Poslanci TOP 09 navrhují, aby si školy samy rozhodly o tom, jak využijí peníze od
státu. Důvěřujeme školám, samy vědí nejlépe, jak využít finance. Nechejme jim
svobodu a prostor pro vlastní rozhodování, říká k návrhu poslankyně Anna Putnová,
expertka TOP 09 pro školství.

TOP 09: Nesmíříme se s omezováním ústavních práv
13. 7. 2016
Poslanecká sněmovna schválila novelu shromažďovacího zákona, která výrazně omezuje Ústavou garantované shromažďovací právo. Po nedávném omezení ústavního
práva na domovní svobodu je to další významný zásah do základních lidských práv
v České republice.

Rychlejší rozhodnutí u malých sporů pomůže podnikání
18. 8. 2016
Jednoduché ekonomické spory, které končí u českých soudů, by mohly mít rychlejší
závěr. Pomůže tomu novela občanského soudního řádu, kterou předkládá poslanec
TOP 09 Martin Plíšek. Povinnost vydat elektronický platební rozkaz, který je obdobou rozsudku, by soudy měly nově už do 3 měsíců od podání návrhu. Dnes na to
nemají žádnou lhůtu.
TOP 09: S kampaní jdeme do finiše
23. 8. 2016
Startujeme finální „horkou“ fázi volební kampaně. Obracíme se na voliče se dvěma
podstatnými důvody, proč volit TOP 09: v Senátu zablokovat rozšiřování Seznamu nesvobody a další omezování občanských práv. V krajských volbách pak rozbít
struktury dotačních mafií, které v krajích vznikly v dobách oranžovo-modré opoziční
smlouvy a udržují si svůj rozhodující vliv na úkor většiny občanů.
Prahu zajímá víc panda než dostavba okruhu
19. 9. 2016
Propojení dálnice D1 s dálnicemi D10 a D11 považuje TOP 09 za prioritní stavbu pro
Prahu i její obyvatele. Vedení města se ale o dokončení důležité stavby 511 nestará
a oddaluje pro občany Prahy výrazné zlepšení dopravní situace, které by stavba tzv.
Pražského okruhu přinesla.
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Vláda plýtvá penězi z hospodářského růstu i v roce 2017
20. 9. 2016
Vláda v tomto týdnu projednává návrh státního rozpočtu na rok 2017. Znamená
další pokračování trendu, který nastolila od svého vzniku v roce 2014. Příjmy z hospodářského růstu, o který se vláda nezasloužila, doslova projídá. Kromě toho opět
zhoršuje strukturu veřejných rozpočtů, uvedl předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Výzva vládním stranám: Odložte EET o dva roky
22. 9. 2016
Elektronická evidence tržeb nepřinese do státního rozpočtu ani korunu navíc.
Nadto hrozí, že pouhých 70 dní před jejím spuštěním tisíce živnostníků pozastaví
svou činnost kvůli stálým zmatkům ministerstva financí. Státní rozpočet tak přijde
o další peníze, které by jinak podnikatelé odvedli na daních. TOP 09 proto přichází
s návrhem zákona na odložení účinnosti elektronické evidence tržeb a nabízí vládním stranám férové řešení.
Kalousek: Ještě můžeme zabránit likvidaci živnostníků
26. 9. 2016
Oslovil jsem dnes písemně předsedy ČSSD a KDU-ČSL Bohuslava Sobotku
a Pavla Bělobrádka s osobní prosbou, aby se seznámili s textem odborného serveru
www.souki.cz pod názvem „EET pro e-shopy je postavené na hlavu.“

TOP 09 jde do Senátu
15. 10. 2016
Tomáš Czernin i Jiří Růžička uspěli v boji o senátorské křeslo. Místostarosta obce
Dymokury Tomáš Czernin vyhrál v obvodu 37 Jičín, kde získal 59,1 procenta hlasů,
ředitel gymnázia Jiří Růžička bude v senátu zastupovat Prahu 6, kde ho podpořilo
72,06 procenta voličů.

TOP 09: Ohnout záda je jednoduché
19. 10. 2016
Prohlášení TOP 09 k návštěvě tibetského duchovního dalajlamy. Ohnout záda je
jednoduché, ale těžko se pak zachovává hrdá tvář. Česká republika byla ve světě
vždycky uznávaná pro svůj boj za ochranu lidských práv. Postoj prezidenta, premiéra a šéfů obou komor parlamentu, kteří se distancovali od setkání jednoho člena
vlády s tibetským duchovním dalajlamou, považujeme za ostudu a ponížení českých
občanů.
TOP 09 představí Vizi České republiky 2030
20. 10. 2016
Svět kolem nás se dramaticky mění a v příštích letech budeme čelit výzvám, které
jsme dosud nepoznali. Celková bezpečnost se zhoršuje a prudce narůstá vliv nových
technologií na strukturu pracovního trhu. To mění požadavky na výchovu, vzdělávací
systém a nebývale zvyšuje potřebu lidské odolnosti a flexibility.

28. října si připomínáme hodnotu naší svobody
28. 10. 2016
Slavíme státní svátek 28. října. TOP 09 už tři roky z opozice protestuje proti změnám
zahraničně-politického kurzu a proti utahování šroubů kolem lidské svobody, které
provádí prezident a vláda. Ostudné „prohlášení čtyř“ a chování prezidenta nám
znemožňuje letos slavit na Hradě spolu se čtyřmi nejvyššími ústavními činiteli. Státní
svátek jsme proto uctili u sochy T. G. Masaryka.
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Už to neříkáme sami
29. 10. 2016
Vítáme projev občanské aktivity vyjádřený peticí Týdny občanského neklidu. TOP 09
už tři roky z opozice protestuje proti změnám zahraničně-politického kurzu a proti
utahování šroubů kolem lidské svobody. Proto je logické, že doporučíme, aby
TOP 09 navrhla oběma komorám Parlamentu, aby se zabývaly ostudnou
„výzvou čtyř“ a zaujaly k ní jasné stanovisko.
Adamová: Místo dalších úředníků zvyšme platy lidí v sociálních službách
8. 11. 2016
Příští rok má ministerstvo práce a sociálních věcí v plánu přijmout 238 nových
zaměstnanců, na jejichž platy má resort připravených téměř 230 milionů korun. Znamenalo by to 40procentní růst zaměstnanců od roku 2014, kdy resort MPSV přebírala Michaela Marksová z ČSSD.

Vývoj nám dává za pravdu. Vyzýváme vládu, ať zastaví projekt EET
24. 11. 2016
Vývoj kolem EET nám dává plně za pravdu. Vyzýváme vládu, aby urychleně zastavila
aplikaci zákona o elektronické evidenci tržeb. Jinak všechny tři vládní strany ponesou plnou odpovědnost za chaos a ukončení podnikání tisíců malých živnostníků
a prodejců. Současný chaos, který vznikl kolem zavádění elektronické evidence
tržeb, vytváří situaci, před kterou jsme opakovaně varovali. Při projednávání zákona
i po jeho přijetí.
Změny v daních byly uzákoněny pouze dočasně, vláda by měla lidem
peníze vrátit
28. 11. 2016
TOP 09 navrhne ve druhém čtení zákona o daňových změnách úpravu daňových
sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) a daně z příjmu fyzických osob (DPFO) na úroveň, na které byly před finanční krizí a před schválením penzijní reformy. Jen za rok
2016 jde o 25 miliard korun.
Chalánková: Pamlsková vyhláška ničí školní bufety
29. 11. 2016
Poslankyně Jitka Chalánková dnes v rámci novely školského zákona navrhla, aby
o prodeji potravin ve školách rozhodovaly školské rady, kde jsou zastoupeni také
rodiče. Dala tím šanci na záchranu školních bufetů, které mnohé české školy ruší
kvůli striktní regulaci povolených potravin. Tu zavedlo ministerstvo školství tzv. pamlskovou vyhláškou.
Česká republika už musí začít brát svoji obranu vážně
30. 11. 2016
Poslanci TOP 09 Jiří Skalický a Marek Ženíšek dnes při projednávání návrhu státního
rozpočtu navrhli přesunout 2,2 miliardy korun do rozpočtu ministerstva obrany, 		
a to z rozpočtu ministerstva zemědělství. Důvodem jsou dlouhodobě nedostatečné
výdaje, které stát na armádu a její vybavení posílá. Peníze by měly pomoci urychlit
klíčové nákupy vojenské techniky.
Odstraňujeme nespravedlnost u částečných úvazků
1. 12. 2016
Matkám malých dětí, zdravotně postiženým, studentům, lidem před 		
důchodem a všem dalším, kteří chtějí pracovat jen na částečné úvazky, by měla
pomoci novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Poslanci z klubu
TOP 09 a Starostové předložili návrh, který mění odvody zaměstnavatelů, které dnes
kratší úvazky znevýhodňují.
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Poslanci TOP 09 se setkali s Nadijou Savčenkovou
13. 1. 2017
Současnou ukrajinskou poslankyni a bývalou pilotku Nadiju Savčenkovou dnes přivítali na svém klubu poslanci TOP 09. Savčenková, která je v Česku poprvé, politikům
TOP 09 poděkovala za podporu. Už včera se potkala se senátory a europoslanci
za TOP 09.

TOP 09 si připomněla oběť Jana Palacha
16. 1. 2017
V den, kdy obětoval svůj život, si památku Jana Palacha připomněli politici TOP 09
u jeho rodného domu ve Všetatech, a také u jeho hrobu v Praze. Památce boje za
svobodu a probuzení národa se ve středočeských Všetatech poklonila místopředsedkyně Helena Langšádlová, předseda klubu poslanců František Laudát a čestný
předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.
Ctíme právo a domovní svobodu, proto jsme podali ústavní stížnost
20. 1. 2017
Proti novému zákonu o ochraně ovzduší, který zásadním způsobem porušuje ústavní
právo na nedotknutelnost obydlí, je namířena ústavní stížnost, kterou dnes podali
zástupci TOP 09 a ODS. Novela umožňuje kontroly kotlů a kamen přímo v domácnostech lidí pouze na základě udání. Pod stížností je 41 podpisů poslanců 		
TOP 09 a ODS.
Adamová: Chceme pružnější trh práce, ne další regulace
25. 1. 2017
Vypustit regulaci homeoffice a zpřísnění pravidel pro agentury práce dnes navrhla
místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová při jednání sněmovního
Výboru pro sociální politiku. Další zbytečné povinnosti a omezení, které zatěžují
podnikání, nemají v zákoníku práce a v zákoně o zaměstnanosti co dělat.

TOP 09: Úspěšná země – odolná společnost
28. 1. 2017
TOP 09 je první politickou stranou, která nabízí střednědobou Vizi pro Českou
republiku 2030: Úspěšná země – odolná společnost. Ve své Vizi TOP 09 předkládá
ekonomiku nápadů jako podmínku moderního hospodářství, snížení ceny práce,
jednoduchý předvídatelný právní řád a daňový systém a již tradiční odpovědnou
rozpočtovou politiku.
Postoj vlády k operátorům se zvrhl ve frašku
14. 2. 2017
Vláda prosazuje vyšší ceny za roaming, ačkoliv EU chce snížit jeho cenu. TOP 09
podporuje dohodu Evropského parlamentu a Komise o snížení roamingových cen.
TOP 09 usiluje o větší konkurenci na trhu mobilních služeb, která vždy vede k významnému snížení cen. Proto také prosazujeme důslednou aplikaci evropské směrnice, vstup čtvrtého operátora na český trh a větší ochranu spotřebitele, zejména
rychlý přechod mezi operátory bez sankcí.
Putnová: Učitelům půlroční volno na vlastní studium
23. 2. 2017
Až půl roku neučit, ale sám studovat. Takovou možnost chce učitelům základních
a středních škol s minimálně patnáctiletou praxí dát poslankyně TOP 09 Anna
Putnová. Nárok na studijní volno mají v současnosti pouze vysokoškolští pedagogové. U učitelů na školách nižšího stupně by to mělo pomoci v získání dalších znalostí,
včetně jazyků, a také zabránit syndromu vyhoření.
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Čechům v nouzi máme v zahraničí garantovat pomoc
1. 3. 2017
Česká republika by měla mít v budoucnu zvláštní zákon o diplomatické ochraně. Jitka Chalánková pozměňovacím návrhem reaguje mimo jiné na aktuální případ Čecha
zachráněného ze súdánské věznice a zmiňuje i další případy, ve kterých by zvláštní
zákon věnovaný diplomatické ochraně mohl českým občanům v nouzi pomáhat.

Pavera: Státní program nepomáhá drobným zemědělcům
2. 3. 2017
Státní program, který má podpořit konkurenceschopnost v potravinářství, by měl
pomáhat především malým a středním firmám. Největší podporu z něj v posledních
letech čerpá firma Agrofert. Tento přístup ilustruje dlouhodobou snahu této vlády
podporovat podniky agropotravinářského komplexu, říká poslanec a expert TOP 09
na zemědělství Herbert Pavera.
Adamová: Dvojjazyčné vysílání podpoří jazykové znalosti
8. 3. 2017
Diváci České televize by si už příští rok mohli při sledování pořadu vybrat mezi
dabovanými filmy a filmy v původním znění s titulky. Do zákona to navrhne Markéta
Pekarová Adamová, která cílí na lepší znalost cizích jazyků v Česku. Zákonem o elektronických komunikacích, který se toho týká, se právě zabývá i česká vláda.

TOP 09: Chráníme lidská práva, tibetské vlajky pověsí desítky radnic a úřadů
10. 3. 2017
Stejně jako loni se politici TOP 09 rozhodli podpořit ochranu lidských práv. Tibetská
vlajka, jako symbol ochrany lidských práv, dnes visí z oken poslaneckého klubu
TOP 09 ve sněmovně, ale k akci Vlajka pro Tibet se připojí také více než 40 radnic,
na kterých má TOP 09 zastupitele, radní či starosty.

TOP 09: Česká republika patří do jádra EU
17. 3. 2017
TOP 09 usiluje o silnou, prosperující a bezpečnou Evropskou unii. O takové spojení
evropských zemí, ve kterém by se zodpovědně rozhodovalo na nejnižším stupni 		
a nejblíže občanům. Chceme-li, aby do budoucna Evropská unie fungovala lépe
a státy mohly dál těžit z cenného společenství, je změna fungování
Unie nevyhnutelná.
Heger: Praktičtí lékaři mají mít větší pravomoci
23. 3. 2017
Místopředseda TOP 09 Leoš Heger navrhuje zásadně rozšířit pravomoci praktických
lékařů při předepisování léků. Praktici by nově nemuseli své pacienty posílat k jinému odborníkovi a mohli by lék předepsat přímo. Díky našemu návrhu získají pacienti
léky na jednom místě a bez často dlouhých objednacích lhůt u specialisty.

Spolupráce s Německem je pro nás důležitější než Čína
28. 3. 2017
TOP 09 se rozhodla aktivně bránit proti pro čínskému směřování zahraniční
a obchodní politiky, které představuje především prezident Miloš Zeman. Spouští
kampaň, ve které ukáže, jak klíčová je spolupráce České republiky a Německa. Výhody partnerství obou zemí chce připomenout právě v době připravovaných změn
Evropské unie.
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TOP 09 také loni hospodařila bez dluhů
29. 3. 2017
TOP 09 zůstává dál rozpočtově odpovědnou stranou. Loni nepotřebovala žádný
bankovní úvěr a zvýšené náklady na volby uhradila úsporami z předchozích let. Vyplývá to z výroční finanční zprávy za rok 2016, kterou strana dnes zveřejnila.

Pracovní trh potřebuje jednoduché flexibilní zákony a zaměstnance z Ukrajiny
31. 3. 2017
TOP 09 dlouhodobě prosazuje co největší pružnost pracovního trhu. Jednoduchou,
přehlednou a flexibilní legislativu i rozvolnění pravidel, které v konečném důsledku podpoří zaměstnance. Firmy se nesmí obávat zaměstnat lidi napřímo, aby měli
zaměstnanci zaručenou větší ochranu a stabilitu svého pracovního místa. Český trh
práce se také neobejde bez pracovní síly ze zahraničí.
TOP 09 má oficiálně svoji mládežnickou organizaci
4. 4. 2017
TOP 09 má ode dneška oficiálně svoji mládežnickou organizaci. Zástupci TOP 09
a TOP týmu podepsali smlouvu o dlouhodobé spolupráci, která deklaruje vzájemnou podporu a spolupráci při prosazování pravicových proevropských hodnot. Spolek TOP tým dostal celostátní strukturu a vedení na svém prvním sněmu v sobotu.
V některých krajích TOP tým fungoval už od roku 2011.
Langšádlová: Vláda musí zjednodušit čerpání dotací
5. 4. 2017
Místopředsedkyně TOP 09 Helena Langšádlová dnes vyzvala vládu, aby okamžitě
zlepšila čerpání peněz z evropských fondů. České republice hrozí, že kvůli liknavosti
vlády přijde až o 520 miliard. Poslankyně Langšádlová proto navrhuje, aby se systém
žádostí o dotace zjednodušil, což zrychlí čerpání evropských peněz.

Kristýna Zelienková je novou členkou klubu poslanců TOP 09
5. 4. 2017
Nezařazená poslankyně Kristýna Zelienková dnes vstoupila do poslaneckého klubu
TOP 09 a Starostové. Poslanci TOP 09 ji na dnešním jednání oficiálně přijali do frakce, která má tímto nově 26 členů. Klub si také zvolil nového místopředsedu, kterým
se stal poslanec Martin Plíšek.

Adamová: Rodičovskou pro babičky chci legalizovat to, co běžně funguje
12. 4. 2017
Babička či dědeček na rodičovské mohla být nová možnost pro matky, které se
rozhodnou rychleji vracet ke své profesi. Návrh poslankyně Markéty Pekarové Adamové dnes koaliční poslanci odmítli. Přitom ho mohlo využít až 30 tisíc žen. Těm by
pomohli s hlídáním dítěte prarodiče, kterým by stát zaplatil zdravotní pojištění
a dobu péče o dítě započetl do důchodu.
Zastavme likvidaci podnikatelů
26. 4. 2017
TOP 09 se dopisem předsedy strany obrací na předsedu vlády a veřejnou ochránkyni práv, aby zabránili zneužívání institutu tzv. zajišťovacího příkazu Finanční správou
ČR. Podle názoru TOP 09 je postup ministerstva financí v přímém rozporu se zásadami dobré správy. TOP 09 požádala na další schůzi Poslanecké sněmovny předsedu vlády o informaci, jakým způsobem vláda tuto situaci řeší.
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Vize 2030: 8804 km, 36 hodin diskusí, 2000 zájemců. Děkujeme!
27. 4. 2017
Roadshow Vize 2030, se kterou TOP 09 poprvé vyjela do krajů v únoru, tento týden
skončila diskusí na Vysočině. Stejně jako v jiných krajích přišly v Jihlavě debatovat
o budoucnosti České republiky s politiky TOP 09 stovky lidí. Vizi úspěšné země –
odolné společnosti prezentovalo na 15 setkáních ve všech 14 krajských městech
během dvou měsíců 13 mluvčích.
Audit ministryně školství Valachové
23. 5. 2017
Audit práce ministryně školství, který udělala TOP 09, ukazuje pouhých pět měsíců
před volbami na tristní výsledky. Za odcházející ministryní z ČSSD zůstává mnoho
pokusů o velké změny, které jsou nedotažené a mohou poškodit české školství. Politici TOP 09 prosazují zrušení povinné předškolní docházky, jasná pravidla pro inkluzi
a více peněz pro vysoké školství.
Do kampaně jdeme s podporou dalších politických stran
25. 5. 2017
Strana Koruna Česká, Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků vyjádřili
podporu TOP 09 před podzimními sněmovními volbami. Na dnešním jednání
Výkonného výboru TOP 09 strana podporu přivítala a oznámila spolupráci 		
na předvolební kampani.

TOP 09 odstartovala kampaň, ze svých hodnot „neuhne“
30. 5. 2017
TOP 09 dnes představila svůj volební program a zahájila kampaň před podzimními
sněmovními volbami. Voličům nabízí jasný postoj, o který se můžou opřít. Do kampaně jde proto se sloganem - „Neuhneme“. V programu TOP 09 zdůrazňuje jistotu
občanů v jejich penzi, boj proti korupci, snížení sociálních odvodů 			
a podporu podnikání.
Czernin: Zaměstnávání nesmí stát komplikovat
8. 6. 2017
Senátor za TOP 09, Tomáš Czernin, navrhuje zásadní změny, které zjednoduší zákon
o zaměstnanosti. Z normy, kterou dnes projednává horní komora parlamentu, chce
vyškrtnout povinnou kauci pro zaměstnanecké agentury i komisi, která bude agentury posuzovat.

Expedice nEUhneme oslovila tisíce lidí
12. 7. 2017
Celkem 18 zastávek měla Expedice Neuhneme, se kterou TOP 09 objela během
minulých dvou měsíců všechny české kraje. Politici TOP 09 oslovili na desítkách
osobních setkáních až tisíc lidí. Nad programem se zájemci potkali s Karlem
Schwarzenbergem, Miroslavem Kalouskem, Markem Ženíškem, Markétou Adamovou, Leošem Hegerem a dalšími krajskými volebními lídry i experty strany.
TOP 09 hájí životní prostředí, získala podporu strany LES
13. 7. 2017
Kromě podpory Klubu angažovaných nestraníků, Koruny České a Konzervativní strany získala TOP 09 pro podzimní volby další cenné partnerství. Liberálně ekologická
strana (LES) se rozhodla, že nebude samostatně kandidovat do Poslanecké sněmovny a podpoří kandidátku TOP 09. Její hlavní tváří na kandidátce TOP 09 bude první
místopředsedkyně LES, režisérka Olga Sommerová.
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TOP 09: Vláda nezajistila slíbené peníze na mzdy v sociálních službách
18. 7. 2017
Výdělky v sociálních službách jsou nízké a TOP 09 k jejich zvýšení vyzývá vládu již
dlouhodobě. Podle vládního nařízení měly mzdy a platy v sociálních službách stoupnout od července až o 23 procent. Ministryně Marksová však neuvolnila pro tento
účel dostatečné finance. Krajům tak nyní chybí na mzdy v sociálních službách stamiliony korun. TOP 09 vyzývá vládu, aby peníze krajům neprodleně doplnila.
Kalousek: Vzdejme čest neokázalému hrdinství
20. 7. 2017
Knihu Naši pastýři 1938 – 1945 představil poslanec Miroslav Kalousek, který ji vydal
vlastním nákladem. Projekt odstartovaly ostudné výroky levicových poslanců, kteří
tvrdili, že klérus za druhé světové války kolaboroval s nacismem. Lež byla natolik pobuřující, že poslanec Miroslav Kalousek se skupinou dobrovolníků inicioval shromažďování jmen katolických duchovních, které nacistický režim mučil a často zavraždil.
Plíšek: Šikana podnikatelů musí skončit
11. 8. 2017
Finanční správa nerespektuje zákony a přes ujištění premiéra dál šikanuje české
podnikatele. Podle nejnověji zveřejněných informací systémem zajišťovacích příkazů
likviduje celé firmy i poté, co soudy rozhodly o nezákonnosti jejího jednání. TOP 09
vyzývá ministra financí, aby okamžitě a důrazně zasáhl a vyvodil osobní odpovědnost u těch úředníků, kteří normy ignorují.
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5. celostátní sněm TOP 09
Sněmovní sešit připravila
a zpracovala Celostátní kancelář.
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