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Úvodník předsedy
Dámy a pánové, členky a členové TOP 09,
scházíme se opět po dvou letech na šestém sněmu
TOP 09, abychom zhodnotili práci naší strany
v uplynulém volebním období a zejména rozhodli, kdo
a jakým směrem nás povede v nadcházejícím období.
Před dvěma lety jsem byl zvolen předsedou a tehdy jsem
si za cíl svého funkčního období vytknul převést naši
dnes už tradiční proevropskou liberálně–konzervativní
stranu přes její kritické období a připravit ji na cestu
k opětovnému vzestupu. Tehdy jsme byli v situaci, kdy
jsme se jen těsně dostali do Poslanecké sněmovny
a mnozí předpovídali náš rychlý konec. Ale, jak už to
bývá u těch, kterým se prorokuje rychlá smrt, TOP 09
toto složité období překonala. Pád se podařilo zastavit
a obě volební klání, do nichž jsme se za poslední dva
roky pustili, pro TOP 09 skončila úspěchem. V senátních
a komunálních volbách TOP 09 zůstala mezi stranami,
které dokážou bodovat v řadě významných měst
a obcí i získávat senátní mandáty. Dvojciferný výsledek
v Praze a návrat do jejího vedení, starostové několika
významných pražských městských částí i okresních
měst, zisk pozice 1. místopředsedy Senátu pro Jiřího
Růžičku. To jsou jen ty nejviditelnější důkazy, že TOP 09
žije a politicky pracuj pro své voliče.

dosáhli na dvojciferný výsledek a obhájili silnou pozici
v poslaneckém klubu Evropské lidové strany. Doma jsme
porazili řadu tradičních stran a dýchali na záda největším
antibabišovským subjektům. Tento výsledek jsme
dosáhli ve spojení se Starosty a nezávislými a sám musím
zdůraznit, že obnovení partnerství s kolegy ze STAN
považuji za možná největší úspěch svého předsednictví,
protože dnes dvojnásob platí, že kdo nespolupracuje,
pomáhá k moci populistům a extremistům.

Stejně tak platí, že jsme dokázali uspět i ve volbách, které
jsou pro jednoznačně proevropskou stranu obzvlášť
důležité – v boji o Evropský parlament. I v něm jsme

Děkuji Vám za všechno, co pro TOP 09 děláte, a těším
se na další vzestup naší unikátní proevropské liberálněkonzervativní strany.

V obou zmiňovaných volebních soubojích jsem šel sám
s kůží na trh a jako předseda vedl kandidátku v Praze
i ve volbách do Evropského parlamentu. Obě úspěšné
kandidatury pro mne ovšem zároveň znamenaly zisk
mandátů, které mi občané svěřili. Nechci zradit jejich
důvěru, a proto nemohu stranu vést do sněmovních
voleb, v nichž musíme ukončit vládu oligarchy Babiše,
socialistů a komunistů. Jsem navíc přesvědčený, že
do příštích sněmovních voleb má být lídrem TOP 09
politik či politička, který už nyní ve Sněmovně zasedá
a bude do ní znovu kandidovat. Proto předávám TOP
09 novému předsedovi nebo předsedkyni a budu pro
TOP 09 pracovat v jiné roli.

					
Jiří Pospíšil
předseda TOP 09
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Návrh programu
6. celostátního sněmu
PŘEDKLÁDÁ
Výkonný výbor

VYPRACOVALA
Celostátní kancelář

NÁVRH USNESENÍ
Celostátní sněm schvaluje program 6. celostátního sněmu.

1. DEN SNĚMU
Zahájení a uvítání
Schválení programu celostátního sněmu
Volba pracovních komisí celostátního sněmu
Vystoupení hostů
Zpráva předsedy TOP 09
Projednávání zpráv
Projednávání změny stanov
Volba členů a náhradníků celostátní revizní komise
Volba členů a náhradníků smírčího výboru
Diskuze

2. DEN SNĚMU
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 Sněmu s hlasem rozhodovacím jsou zástupci
krajských organizací, kteří byli voleni na krajských sněmech strany. Členové výkonného výboru z dané krajské
organizace ke dni volby delegátů Sněmu na krajském
sněmu se automaticky stali delegáty tohoto Sněmu.
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 delegátů Sněmu v pořadí, v jakém byli zvoleni
na krajském sněmu. Zánik mandátu delegáta Sněmu lze
doložit i písemným prohlášením příslušného krajského
předsedy, a to pouze pokud není delegát po zahájení
Sněmu na jednání přítomen.
Členové výkonného výboru, kteří nejsou v době konání
Sněmu jeho delegáty, jsou hosté Sněmu a mají právo na
něm vystoupit.

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.
Delegát má právo zúčastnit se celého jednání Sněmu.
Má právo přihlásit se do diskuze, 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.
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6. Jednání Sněmu

9. Diskuze a návrhy na usnesení

a) Jednání Sněmu řídí moderátoři stanovení předsednictvem TOP 09 (dále jen „předsedající“).

a) Diskuze se mohou zúčastnit všichni delegáti.

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, 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 přítomných delegátů s hlasem
rozhodovacím 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 diskuzní 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 diskuze, 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.

b) Účastníci Sněmu se hlásí do diskuze písemně
nebo zvednutím ruky. Vyplněné přihlášky předají
pořadatelům, skrutátorům v jednacím sále nebo přímo
předsedajícímu. Písemné přihlášky mají přednost.
c) Diskuzní vystoupení je limitováno časovým rozsahem
maximálně 5 minut (pokud delegáti nerozhodnou
o prodloužení časového limitu). Diskuze končí, nejsou-li
přihlášeni další diskutující. O návrhu na ukončení diskuze
v jejím průběhu rozhodují delegáti hlasováním, a to bez
rozpravy. Před ukončením diskuze musí předsedající
nechat zaznít všechny návrhy na usnesení, které do té doby
nemohly být předneseny. Písemné diskuzní 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
o prvních, a to v opačném pořadí, než ve kterém 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).

8. Hlasovací právo a způsob hlasování
Hlasovací právo mají delegáti Sněmu dle čl. 2. Hlasování
řídí předsedající Sněmu.

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. 2 jednacího řádu Sněmu. Navrhovat kandidáty
může delegát Sněmu písemně volební komisi; ústně
na základě výzvy předsedy volební komise. Předseda
volební komise přednese písemné návrhy a vyzve
k podání dalších, ústních návrhů. Pokud již žádné další
návrhy nejsou, konstatuje ukončení podávání návrhů.
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 volby.
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.
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.
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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 a potvrzením
jména vybraného kandidáta na zařízení pro sběr hlasů.
2. V prvním kole je předsedou zvolen ten kandidát, který
získal nadpoloviční počet hlasů z vydaných hlasovacích
lístků.
3. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali
v prvém kole nejvyšší počet hlasů. Je-li na prvém nebo na
druhém místě více kandidátů, kteří získali stejný počet
hlasů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti.
4. V druhém kole je zvolen předsedou ten kandidát, který
obdržel nadpoloviční počet hlasů z vydaných hlasovacích
lístků.
5. Do třetího kola postupují maximálně 2 kandidáti
s nejvyšším počtem hlasů. Je-li více kandidátů se shodným nejvyšším počtem hlasů, rozhoduje los.
6. Ve třetím kole je zvolen předsedou ten kandidát, který

získal nadpoloviční počet hlasů z vydaných hlasovacích
lístků.
7. Není-li ani ve třetím kole zvolen předsedou žádný
z kandidátů, koná se nová volba podle tohoto volebního
řádu.

Článek III: Volba 1. místopředsedy
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.

STRANA 12 / 6. CELOSTÁTNÍ SNĚM TOP 09

9. Ve třetím kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční počet hlasů z vydaných hlasovacích lístků.

smírčího výboru se postupuje analogicky jako při volbě
předsedy strany.

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.

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

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 čl. IV
odst. 1 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

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.
2. Výsledky hlasování každého kola volby oznámí Sněmu
v souladu s předchozím odstavcem 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.

A) Zpráva o činnosti předsednictva TOP 09
B) Zpráva o činnosti výkonného výboru TOP 09
C) Volby v roce 2018 a 2019
D) Zpráva o hospodaření TOP 09
E) Statistika členské základny

Zpráva o politické a organizační činnosti je strukturována
podle zásadních oblastí činnosti TOP 09.

systémové technické a organizační služby na jednotné
komunikační bázi, včetně služeb tiskových a analytických.

První částí je politická zpráva o činnosti předsednictva
a výkonného výboru. Následuje část vyhrazená analýze
voleb – informace s výsledky voleb do zastupitelstev
obcí 5. a 6. října 2018, dále s výsledky voleb do Senátu
a výsledky voleb do Evropského parlamentu, které
se konaly v květnu 2019. Organizační část obsahuje
informace o hospodaření TOP 09 a informace o stavu
členské základny.

Při řízení manažerské sítě se osvědčila kombinace
videokonferencí, případně operativních videochatů
a pravidelných osobních setkání. To přináší snížení
nákladů na dopravu, šetří čas krajských manažerů,
ale současně není limitována personální práce
a osobní motivace jednotlivých spolupracovníků. Aby
management trvale zůstával na vysoké odborné úrovni,
konají se speciální akce zaměřené na vzdělávání, školení
či intenzivní předvolební soustředění. Součástí těchto
akcí je i teambuilding, s cílem udržet v managementu
strany motivovaný a cílevědomý tým.

Tak jako v minulých letech považuje TOP 09 transparentní
hospodaření za zásadní předpoklad důvěry členů i voličů.
Jsme pravidelně na špici hodnocení transparentnosti
politických stran. Veškerá kontrolní a revizní hodnocení
proběhla s pozitivními závěry. Výroky auditora k účetní
závěrce za roky 2017 a 2018 byly bez výhrad.
Od roku 2017 postupujeme dle přísných pravidel zákona
o financování politických stran a volebních kampaní,
což s sebou přináší náročné sledování dárců, přísná
pravidla pro vedení politických kampaní, zveřejňování
údajů a předávání informací Úřadu pro dohled nad
hospodařením politických stran a politických hnutí
(ÚDHPSH). Dohledovému úřadu bylo od roku 2017
odevzdáno sedm zpráv o financování volební kampaně,
ke kterým dosud nebyly výhrady, a to ani ze strany
dohledového úřadu ani ze strany veřejnosti.
Ve všech krajích zabezpečujeme manažerskou podporu
našim politickým strukturám. Pro práci jsou k dispozici

TOP 09 je členem spolku TOPAZ. Tento politický institut
strany je stabilní organizací s ambicí nadále dlouhodobě
zvyšovat připravenost našich politiků na všech
úrovních. Současně nabízí prostor pro výměnu názorů
a veřejnou diskusi. Úspěšně pokračuje projekt
dlouhodobého vzdělávání a zvyšování schopností
a znalostí našich politiků, zejména zastupitelů. TOPAZ se
také věnuje organizaci vysoce odborných kulatých stolů
či workshopů i tvorbě analýz, jejichž výsledky pak TOP 09
může využít ve své politické práci.
Spolek TOP tým z.s. je oficiální mládežnickou
organizací TOP 09, sdružuje mládežnické spolky vzniklé
v jednotlivých krajích a reprezentuje je v evropské
mládežnické organizaci YEPP. Členové spolku se velmi
aktivně zapojili do akcí pořádaných stranou stejně jako
do realizace volebních kampaní.
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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.

v soustředěné práci při přípravě a realizaci komunálních
a senátních voleb a voleb do Zastupitelstva hlavního
městě Prahy. Opakovaný byl apel na tvorbu kvalitních
předvolebních koalic, stejně jako následné schvalování
sjednaných vládních koalic ve větších městech, a to
zejména tam, kde došlo k uzavření koalice s hnutím ANO.
Podobně detailně bylo jednáno o koalicích a podpoře
v jednotlivých senátních obvodech, což se ukázalo jako
přínosné.

Předsednictvo dále zejména:
a) projednává zásadní politické otázky,
b) koordinuje činnost klubu poslanců, klubu senátorů,
poslanců EP
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.

Práce předsednictva v roce 2019 navazovala na trvalou
opoziční práci ve Sněmovně Parlamentu ČR. Klíčovým
momentem tohoto roku byly volby do Evropského
parlamentu. Předsednictvo schválilo společný postup
se STAN a dalšími podporovatelskými subjekty. Tento
projekt byl úspěšný a koalice získala 3 mandáty v EP.
Do fokusu se též intenzivně promítla nepříznivá situace
krajiny a přírody, dopady sucha a kůrovcové kalamity,
předsednictvo proto akcentovalo aktivní politiku
směřující k ochraně přírody a zdrojů.

Od minulého Sněmu TOP 09 v roce 2017 proběhla ještě 4
jednání předsednictva TOP 09, v roce 2018 počet jednání
předsednictva TOP 09 byl 36 (z toho 4 jednání bylo
per rollam) a od počátku roku 2019 do 16. 9. 2019 bylo
uskutečněno 22 jednání předsednictva TOP 09 (5 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 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. V závěru roku se
tematizovaly blížící se komunální a senátní volby.
Témata v roce 2018 se odvíjela zejména od opoziční
práce s ohledem na omezování svobody nebo situaci
v zahraniční a sociální oblasti. Těžiště však spočívalo

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“.

2017
00-1-171211/04:
1. Předsednictvo stanovuje zásady nominací do
Evropského parlamentu 2019, harmonogram a obecné
požadavky na kandidáty a doporučuje je vzít výkonnému
výboru na vědomí.
2. P TOP 09 doporučuje VV TOP 09 vyhlásit nominace do
EP 2019 dle předloženého materiálu.
3. P TOP 09 doporučuje VV TOP 09 vyhlásit nominace do
senátních voleb 2018 dle předloženého materiálu.
00-1-171220/03:
Předsednictvo pověřuje mpř. M. Ženíška a mpř. M. Kučeru
rozpracováním vize 2030 spolu s programovou radou do
poloviny ledna 2018.
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2018

2019

00-1-180202:
Předsednictvo TOP 09 schvaluje poskytnutí finančních
prostředků pro politický institut Topaz, z.s., ve výši 671.250
Kč formou daru jako předfinancování státního příspěvku
na činnost politického institutu, který má TOP 09 obdržet
30.6.2018 ze státního rozpočtu.

00-1-190125/4:
Předsednictvo TOP 09 schvaluje předsedu TOP 09 Jiřího
Pospíšila lídrem TOP 09 ve volbách do Evropského
parlamentu.

00-1-180327/4:
Předsednictvo TOP 09 schvaluje celostátní volební štáb
pro komunální volby 2018 a volby do Senátu 2018.
00-1-180509/2:
Předsednictvo TOP 09 schvaluje rozpočet na komunální
a senátní volby 2018 v celostátně koordinované části
kampaně.
00-1-180522/5:
Předsednictvo TOP 09 schvaluje předložené Memorandum o podpoře a spolupráci mezi politickým hnutím
PRO Zdraví a Sport a TOP 09.
00-1-181009/3:
Předsednictvo TOP 09 děkuje voličům za hlasy pro
kandidáty TOP 09 v komunálních volbách a v prvním
kole voleb senátních. Do druhého kola senátních voleb
zdvořile žádá voliče, aby šli k volbám a dali svůj hlas kandidátům demokratické opozice. Jsou zárukou, že Senát
zůstane demokratickou institucí a bude hájit hodnoty
demokracie, svobody a našeho směřování na Západ.
00-1-181016/2:
Předsednictvo TOP 09 schvaluje povolební koalici ve
statutárním městě Plzni ve složení ANO 2011, ODS, ČSSD
a TOP 09.
00-1-181022:
Předsednictvo TOP 09 schvaluje povolební koalici ve
statutárním městě České Budějovice v tomto složení:
ANO 2011 (12 mandátů), Občané pro Budějovice
(9 mandátů), STAN a Čisté Budějovice (3 mandáty),
Společně pro Budějovice - Lidovci a TOP 09 (3 mandáty
- z toho jeden člen TOP 09 - Tomáš Bouzek), a to
za případné účasti České pirátské strany (účast je
v jednání, 6 mandátů). To vše za podmínky účasti člena
TOP 09 v radě města.
00-1-181112:
Předsednictvo TOP 09 schvaluje účast zastupitelů
TOP 09 v koalici SLK, ODS a hnutí ANO v Zastupitelstvu
statutárního města Liberec.

00-1-190125/11:
Předsednictvo TOP 09 navrhuje výkonnému výboru
TOP 09 kandidátní listinu do Evropského parlamentu
v tomto složení a pořadí: Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer,
Marek Ženíšek, Gabriela Pecková, Vojtěch Vais, Jakub
Hruška, Radovan Auer, Marek Polach, Lukáš Otys,
Tomáš Ignác Fénix, Terezie Radoměřská, Radek Zapletal,
Miroslav Patočka, Jan Schneider.
00-1-190201/1:
Předsednictvo TOP 09 stanovuje zásady nominací do
doplňovacích senátních voleb volebního obvodu 24 –
Praha 9, doporučený harmonogram a obecné požadavky na kandidáty. Předsednictvo TOP 09 navrhuje výkonnému výboru vzít na vědomí předsednictvem stanovené
zásady nominací do doplňovacích senátních voleb,
doporučený harmonogram a obecné požadavky na
kandidáty. Předsednictvo TOP 09 navrhuje výkonnému
výboru vyhlásit nominace dle předloženého materiálu
345-1-190201.
00-1-190312/4:
TOP 09 souhlasí s pozastavením členství Fidesz v EPP,
zvlášť pokud nenavrhne nápravu v dostatečné míře.
Zástupci na EPP Political Assembly budou na základě
vývoje a debaty průběžně informovat předsedu TOP 09.
00-1-190528/2:
Předsednictvo TOP 09 pokládá výsledek evropských
voleb za jednoznačný úspěch. Koaliční kandidátka Starostové (STAN) s regionálními partnery a TOP 09 získala 11,65 % hlasů a tři mandáty v Evropském parlamentu.
Mandát europoslance tak získal předseda TOP 09 Jiří
Pospíšil, lídr za STAN Stanislav Polčák a europoslanec
TOP 09 Luděk Niedermayer, který se stal se ziskem 67
430 hlasů nejúspěšnějším kandidátem celých voleb.
TOP 09 se stala ziskem 20,74 % vítězem eurovoleb
v Praze.
TOP 09 vyzývá STAN a další koaliční partnery, aby
společně dál jednali a navázali na stávající koaliční
smlouvu a pokračovali v tomto uskupení i v krajských
a senátních volbách, které se konají už příští rok. TOP 09
je přesvědčená, že voliči tuto koaliční kandidátku ocenili
právě proto, že došlo k tomuto spojení.
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00-1-190820/1:
Poslední měsíce jsme svědky zjevné zvůle a porušování
ústavního pořádku ze strany prezidenta republiky.
Předseda vlády i vládní strany jsou vůči tomu zcela
pasivní a bezbranné. Poslanecká sněmovna má přitom
v ruce účinný nástroj, jak si vynutit dodržování Ústavy
a principů parlamentní demokracie. Tímto nástrojem
je projednání a schválení ústavní žaloby na prezidenta
republiky předložené Senátem.

00-1-190820/2:
Hongkong, čínské území pod zvláštní správou, zažívá
už více než dva měsíce velké demonstrace. Začaly jako
protest proti zákonu o vydávání trestně stíhaných do
pevninské Číny, časem přerostly v požadavek větší
demokratičnosti politického systému a odchodu
správkyně Hongkongu Carrie Lamové. Občané
Hongkongu jsou během demonstrací surově napadáni
a policejní násilí se stále stupňuje.

Předsednictvo TOP 09 proto žádá všechny poslance
Poslanecké sněmovny, aby v nejbližším možném termínu
žalobu na prezidenta republiky projednali a schválili.
TOP 09 je přesvědčena, že pro každého poslance je to
otázkou dodržení jeho ústavního slibu.

Proto předsednictvo TOP 09 v dny, kdy si připomínáme 51.
výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, ve svém usnesení vyzývá ministra zahraničí Tomáše
Petříčka, aby se v nejbližším možném termínu setkal
s velvyslancem Čínské lidové republiky v České republice a požádal ho, aby na území Hongkongu byl brán
ohled na svobodu každého člověka tak, jak je uvedeno ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN. Také
v Hongkongu čekají tanky u hranic.
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B) Zpráva o činnosti výkonného výboru TOP 09

Výkonný výbor zejména:
Podle platných stanov:
a) schvaluje návrh ročního rozpočtu a výroční finanční zprávu strany,
b) navrhuje kandidáty pro volby dle příslušné vnitrostranické normy, rozhoduje o kandidátních
listinách do Poslanecké sněmovny, Evropského parlamentu a kandidátech do Senátu, určuje
volební zmocněnce strany a rozhoduje o volebních a povolebních koalicích,
c) schvaluje řády, směrnice a statuty,
d) stanoví výši řádných a zvláštních členských příspěvků,
e) jestliže se v průběhu funkčního období uvolní funkce místopředsedy,
volí a odvolává ze svého středu nástupce do konce funkčního období,
f) na návrh předsedy nebo prvního místopředsedy jmenuje a odvolává generálního sekretáře,
g) rozhoduje o ustavení a zrušení regionální organizace a její územní působnosti.

Výkonný výbor (dále jen VV) dále zejména:
a) rozhoduje o době, místu konání a programu celostátního sněmu,
b) stanovuje klíč počtu delegátů na celostátní sněm a na krajské sněmy,
c) na celostátním sněmu předkládá zprávu o plnění usnesení sněmu předchozího,
d) realizuje usnesení celostátního sněmu a řídí činnost strany mezi celostátními sněmy,
e) projednává návrhy krajských výborů a navrhuje kandidáty do celostátních stranických funkcí,
f) projednává zásadní politické otázky,
g) určuje náplň působnosti jednotlivých místopředsedů, ukládá úkoly předsedovi, prvnímu místopředsedovi,
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 5. celostátního sněmu TOP 09 proběhly v roce 2017
dvě zasedání výkonného výboru – jedno per rollam,
v roce 2018 byl počet jednání 13, z toho 8 bylo hlasování
per rollam. V roce 2019 do 21. 7. 2019 se výkonný výbor
sešel na 7 jednáních, z nichž 3 byly per rollam.
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 obecních
zastupitelstev a Zastupitelstva hlavního města Prahy,
stanovil zásady nominací do komunálních voleb a rámec
možných předvolebních a povolebních koalic, rovněž
stanovil zásady nominací do senátních voleb v roce 2018

a voleb do Evropského parlamentu v roce 2019. Výkonný
výbor schválil kandidáty za jednotlivé obvody pro volby
do Senátu v roce 2018 a rovněž schválil povolební koalici
do Zastupitelstva hlavního města Prahy, Výkonný výbor
schválil koaliční spolupráci s hnutím STAN a podporu
menších a regionálních politických subjektů pro volby do
Evropského parlamentu a kandidátní listinu pro tyto volby.
Výkonný výbor projednával novely vnitrostranických
norem, mezi jinými novelu vnitrostranické normy
Kompetence a jednací řád orgánů TOP 09.
Archiv všech usnesení a zápisů je spravován Celostátní
kanceláří TOP 09, níže uvádíme záznam zásadních
rozhodnutí výkonného výboru.
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2017
00-2-171220/3:
1. Výkonný výbor bere na vědomí předsednictvem stanovené zásady nominací do komunálních voleb 2018,
doporučený harmonogram a obecné požadavky na
kandidáty.
2. Výkonný výbor schvaluje rámec možných předvolebních
a povolebních koalic dle předloženého materiálu 307-2171220.
00-2-171220/4:
1. Výkonný výbor bere na vědomí předsednictvem stanovené zásady nominací do senátních voleb 2018, doporučený harmonogram a obecné požadavky na kandidáty.
2. Výkonný výbor vyhlašuje nominace dle předloženého
materiálu 308-2-171220.
00-2-171220/5:
Výkonný výbor TOP 09 schvaluje předložený materiál
Rozpočet 2018.

2018
00-2-180315:
Výkonný výbor bere na vědomí předsednictvem stanovené zásady nominací do senátních voleb volebního obvodu 78 – Zlín 2018, doporučený harmonogram a obecné
požadavky na kandidáty. Výkonný výbor vyhlašuje nominace dle předloženého materiálu č. 320-2-180315.
00-2-180329:
Výkonný výbor TOP 09 schvaluje výroční finanční zprávu
za rok 2017.
00-2-180509/12:
Výkonný výbor schvaluje předloženou novelu vnitrostranické normy Kompetence a jednací řád orgánů
TOP 09. (318-2-180509).
00-2-180509/13:
1. Výkonný výbor bere na vědomí předsednictvem
stanovené zásady nominací do Evropského parlamentu
2019, doporučený harmonogram a obecné požadavky
na kandidáty.
2. Výkonný výbor vyhlašuje nominace do EP 2019 dle
předloženého materiálu.
00-2-180706/12:
Výkonný výbor TOP 09 schvaluje předložené Memorandum o podpoře a spolupráci mezi politickým hnutím
PRO Zdraví a Sport a TOP 09.
00-2-180730/1:
Výkonný výbor schvaluje koalici TOP 09 se STAN (s podporou KDU-ČSL, LES a Demokratů Jana Kasla) pro volby
do Zastupitelstva hl. m. Prahy 2018.

00-2-181105:
Výkonný výbor TOP 09 schvaluje povolební koalici do Zastupitelstva hlavního města Prahy v tomto složení: Česká
pirátská strana (13 mandátů), Praha sobě (13 mandátů),
koalice TOP 09, STAN (13 mandátů). Zastoupení v radě
bude následující: Česká pirátská strana 3 radní, včetně
primátora, Praha sobě 4 radní, koalice TOP 09, STAN 4 radní (z toho 2 radní za navrhující stranu TOP 09).
00-2-181220/2:
Výkonný výbor TOP 09 schvaluje Terezii Radoměřskou
generálním sekretářem TOP 09.

2019
00-2-190124/6:
Výkonný výbor TOP 09 schvaluje kandidátní listinu
TOP 09 do Evropského parlamentu v tomto složení
a pořadí: Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Marek Ženíšek,
Gabriela Pecková, Vojtěch Vais, Jakub Hruška, Radovan
Auer, Marek Polach, Lukáš Otys, Tomáš Ignác Fénix,
Terezie Radoměřská, Radek Zapletal, Miroslav Patočka,
Jan Schneider.
00-2-190201:
1. Výkonný výbor TOP 09 bere na vědomí předsednictvem
stanovené zásady nominací do doplňovacích senátních
voleb volebního obvodu 24 – Praha 9, doporučený
harmonogram a obecné požadavky na kandidáty.
2. Výkonný výbor vyhlašuje nominace dle předloženého
materiálu 345-2-190201.
00-2-190201:
Výkonný výbor TOP 09 schvaluje následující vyjednávací
podmínky pro vyjednávací tým:
1. Souhlas s dvoukoalicí pouze TOP 09 a STAN.
2. Na kandidátce těchto dvou stran, které uzavírají koalici,
střídají zipovým způsobem – liché pozice pro jednu
stranu a její partnery, suché pozice pro druhou stranu
a její partnery. Akceptujeme princip partnerských stran,
které strany podporují, nejsou však součástí koalice.
3. Strana, která má liché pozice (lídra), je v názvu koalice
jako druhá.
00-2-190208/2:
VV TOP 09 schvaluje koaliční spolupráci s hnutím STAN,
oba dva koaliční partneři navzájem akceptují své individuální podporovatele.
00-2-190208/3:
Individuálním podporovatelem TOP 09 pro Evropské
volby je strana LES s nominacemi v tomto pořadí:
Kateřina Bursíková Jacques a Roman Haken.
00-2-190328/1:
Výkonný výbor TOP 09 schvaluje výroční finanční zprávu
za rok 2018.

STRANA 20 / 6. CELOSTÁTNÍ SNĚM TOP 09

C) Volby v roce 2018 a 2019
Volby do zastupitelstev obcí 2018
V komunálních volbách v roce 2018, které proběhly ve dnech 5. a 6. října, byla zvolena strategie slučování se
s nezávislými a jinými volebními uskupeními. Z celostátního pohledu lze konstatovat, že TOP 09 v komunálních
volbách 2018 se snažila mnohem více hledat koaliční partnery a vytvářet sdružení s nezávislými kandidáty. Svědčí
o tom markantní úbytek kandidátních listin a příklon ke kandidatuře v koalicích a sdružení. To také způsobilo výrazný
propad v počtu kandidátů a potažmo i zastupitelů nominovaných TOP 09. Někde došlo i k rozšíření praxe, že členové
TOP 09 kandidovali na „cizích“ kandidátkách. Situace v krajích, regionech či konkrétních místech kandidatury se
samozřejmě v porovnání často velmi liší.
V řádném termínu obecních voleb 5.-6. 10. 2018 bylo zvoleno celkem 61 892 zastupitelů v rámci 6 377 zastupitelstev.
Volební účast dosáhla 47,34 %, odevzdáno bylo celkem 112 423 853 platných hlasů.

Tabulka 1: Celkové výsledky za ČR dle navrhující strany
navrhující strana

hlasy

zastupitelé

abs.

v%

abs.

v%

nezávislí kandidáti

26 343 441

23,43

44 367

71,68

KDU-ČSL

5 686 184

5,06

3 645

5,89

STAN

5 181 009

4,61

2 601

4,20

ODS

14 905 827

13,26

2 600

4,20

ČSSD

5 999 380

5,34

1 955

3,16

ANO

16 794 070

14,94

1 684

2,72

KSČM

5 487 862

4,88

1 470

2,38

TOP 09

5 415 044

4,82

484

0,78

Piráti

9 295 251

8,27

358

0,58

Nejvíce uspěli tradičně nezávislí kandidáti, kteří obsadili téměř tři čtvrtiny mandátů. Z politických stran a hnutí získala nejvíce zastupitelů KDU-ČSL s velkým odstupem následována STAN a ODS. Za TOP 09 bylo zvoleno 484, tj. 0,78 %
všech zastupitelů.
TOP 09 z pohledu navrhující strany získala celkem 484 mandátů, což je o 44 % méně než před čtyřmi lety. K nim
můžeme přidat dalších 58 zastupitelů – členů TOP 09, kteří byli zvoleni na cizích kandidátních listinách. V 265 obcích,
městských částech a odvodech mají kandidátky s účastí TOP 09 své zastupitele, v 220 z nich jsou zastupitelé navržení
přímo TOP 09. Zmíněných 58 členů TOP 09 na cizích kandidátkách zasedlo v dalších 54 zastupitelstvech.
Letos za TOP 09 kandidovalo 3 641 kandidátů, tedy o polovinu méně než před čtyřmi roky. Největší propad (cca 80
%) v počtu kandidujících zaznamenaly Moravskoslezský, Zlínský a Liberecký kraj, naopak výrazně nejlépe dopadl
Královéhradecký kraj (pouze 16% pokles).
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Tabulka 2: Kandidáti navržení TOP 09 v obecních volbách 2018 a 2014
kraj

2018

2014

PHA

643

STC

rozdíl 2018-2014
abs.

v%

944

-301

-31,89

445

950

-505

-53,16

JHC

235

585

-350

-59,83

PLZ

252

546

-294

-53,85

KVA

105

313

-208

-66,45

ULA

220

670

-450

-67,16

LIB

52

253

-201

-79,45

HKR

314

374

-60

-16,04

PCE

108

263

-155

-58,94

VYS

166

273

-107

-39,19

JHM

774

1129

-355

-31,44

OLM

133

373

-240

-64,34

MSL

121

900

-779

-86,56

ZLN

73

374

-301

-80,48

ČR

3641

7947

-4306

-54,18

Kandidáti navržení TOP 09 byli buďto členové TOP 09, nebo bez politické příslušnosti.1 Letos byli kandidáti za TOP 09
tvořeni z téměř 58 % nestraníky, což je o 10 procentních bodů méně než v roce 2014.
Tabulka 3: Kandidáti navržení TOP 09 v obecních volbách 2018 a 2014 dle politické příslušnosti
2018
kraj

TOP 09

2014

bezpp

podíl bezpp v %

TOP 09

bezpp

rozdíl 2018-2014
podíl bezpp v %

TOP 09
v%

bezpp v %

podílu
bezpp v
p.b.

PHA

453

190

29,55

579

365

38,67

-21,76

-47,95

-9,12

STC

182

263

59,10

326

624

65,68

-44,17

-57,85

-6,58

JHC

97

138

58,72

172

413

70,60

-43,60

-66,59

-11,87

PLZ

127

125

49,60

141

405

74,18

-9,93

-69,14

-24,57

KVA

28

77

73,33

78

235

75,08

-64,10

-67,23

-1,75

ULA

82

138

62,73

170

500

74,63

-51,76

-72,40

-11,90

LIB

15

37

71,15

72

181

71,54

-79,17

-79,56

-0,39

HKR

74

240

76,43

91

283

75,67

-18,68

-15,19

0,76

PCE

55

53

49,07

119

144

54,75

-53,78

-63,19

-5,68

VYS

58

108

65,06

87

186

68,13

-33,33

-41,94

-3,07

JHM

235

539

69,64

319

810

71,74

-26,33

-33,46

-2,11

OLM

66

67

50,38

119

254

68,10

-44,54

-73,62

-17,72

MSL

47

74

61,16

193

707

78,56

-75,65

-89,53

-17,40

ZLN

23

50

68,49

88

286

76,47

-73,86

-82,52

-7,98

ČR

1542

2099

57,65

2554

5393

67,86

-39,62

-61,08

-10,21

1
Za TOP 09 jsou v obecních volbách navrženi i kandidáti, kteří jsou členové jiných stran nebo hnutí. Jedná se však vždy o zcela
zanedbatelné množství. V roce 2018 jde celkem o 18 kandidátů, které v analýze přiřazujeme ke kandidátům bez politické příslušnosti,
a i nadále takto souhrnně označujeme.
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Nejvyšší podíl kandidátů bez politické příslušnosti měly Královéhradecký (přes tři čtvrtiny), Karlovarský, Liberecký
a Zlínský kraj. Naopak kandidáti za TOP 09 na území hl. m. Prahy byli ze 70 % také členy TOP 09. Oproti minulým obecním
volbám podíl nestraníků klesl nejvíce v Plzeňském (o 25procentních bodů), Olomouckém a Moravskoslezském kraji,
naopak v Královéhradeckém, Libereckém, Karlovarském a Jihomoravském kraji se tento poměr změnil pouze nepatrně.

6. CELOSTÁTNÍ SNĚM TOP 09 / STRANA 23

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2018
Ve volbách do Senátu kandidovala TOP 09 v pěti obvodech samostatně, v jednom v koalici s hnutím STAN, v jednom
obvodu v koalici se Stranou zelených, hnutím LES a Senátor 21, dále se STAN, KDU-ČSL a Stranou zelených, v dalším
obvodu se STAN, ODS a Stranou zelených a v jednom obvodu v koalici se Stranou soukromníků, STAN, ODS a Stranou
zelených. Ve dvou případech TOP 09 podpořila kandidáty STAN a ve stejném počtu obvodů podpořila s dalšími
stranami nezávislé kandidáty.
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 říct, že senátní volby jsou v každém obvodě jiné, a proto se jejich výsledky dají jen obtížně analyzovat jako celek.
Ze zmíněných 14 kandidátů se senátorem hned v prvním kole stal za STAN, TOP 09, KDU-ČSL a Stranu zelených Jiří
Drahoš (v obvodu Praha 4). Do druhého kola se dostalo šest kandidátů (pět z prvního a jeden z druhého místa).
Pět z nich bylo nakonec zvoleno senátory: za STAN Miroslav Balatka (Sokolov), za TOP 09, STAN, ODS, SZ a Stranu
soukromníků Herbert Pavera (Opava-město), za STAN, ODS, TOP 09 a Stranu zelených Mikuláš Bek (Brno-město),
a jako nezávislý kandidát s podporou STAN, ODS a TOP 09 Pavel Fischer (Praha 12).

Kandidáti do Senátu (tučně zvolení senátoři)
obvod

kandidát

volební strana

Miroslav Balatka

STAN

1/9

7 497

8 - Rokycany

Martin Uhlíř

TOP 09 + LES + SZ + Senátor 21

7/8

2 374

11 - Domažlice

Michal Janek

TOP 09

3/8

6 777

Jiří Šesták

STAN

2/8

11 908

17 - Praha 12

Pavel Fischer

nezávislý kandidát

1/8

20 342

20 - Praha 4

Jiří Drahoš

STAN + TOP 09 + KDU-ČSL + SZ

1/8

20 595

23 - Praha 8

Pavel Dungl

TOP 09 + STAN

1/16

6 932

32 - Teplice

Pavel Šedlbauer

TOP 09

5/9

2 155

Miroslav Plch

TOP 09

6/7

2 336

Terezie Radoměřská

TOP 09

5/11

4 766

Mikuláš Bek

STAN+ ODS + TOP 09 + SZ

1/11

11 241

Herbert Pavera

TOP 09 + STAN + ODS + Strana
soukromníků + SZ

1/7

15 900

Zdenka Němečková
Crkvenjaš

nezávislá kandidátka

3/9

3 779

Ladislav Sitko

TOP 09

8/8

740

2 - Sokolov

14 - České Budějovice

38 - Mladá Boleslav
41 - Benešov
59 - Brno-město
68 - Opava
71 - Ostrava-město
74 - Karviná

pořadí v 1. kole hlasy v 1. kole
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Volby do Evropského parlamentu 2019
Kandidátní listina koalice s oficiálním názvem STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09 obsahovala
28, tedy maximální počet, kandidátů. Polovinu nominovala TOP 09, polovinu STAN. Koalici se rozhodly podporovat
a nestavět vlastní kandidátky dvě celostátní strany (Strana zelených a Liberálně ekologická strana) a dalších třináct
regionálních stran, hnutí či sdružení. Některé z nich vyslaly své osobnosti na koaliční kandidátní listinu.
Všichni kandidáti navržení TOP 09 byli také členy TOP 09 kromě dvou členů LES a jednoho kandidáta bez politické
příslušnosti. U nominantů STAN byla situace odlišná – jen tři z nich byli zároveň členové tohoto hnutí, pět dalších bylo
členy Strany zelených, zbývajících šest členy různých menších regionálních stran a hnutí, či bez politické příslušnosti.
Volby vyhrálo hnutí ANO (21,18 %, 502 343 hlasů, 6 mandátů). S odstupem druhá byla ODS (14,54 %, 344 885 hlasů,
4 mandáty), těsně následována Piráty (13,95 %, 330 844 hlasů, 3 mandáty). Na čtvrtém místě skončila koalice
STAN+TOP 09 (11,65 %, 276 220 hlasů, 3 mandáty), s odstupem 2,5 p.b. pak SPD (9,14 %, 216 718 hlasů, 2 mandáty). Šestého
nejlepšího výsledku dosáhla KDU-ČSL (7,24 %, 171 723 hlasů, 2 mandáty) a v těsném odstupu sedmá byla KSČM (6,94 %,
164 624 hlasů, 1 mandát).
Žádná další strana se do Evropského parlamentu nedostala. Přes jedno procento hlasů (a tedy i nárok na státní příspěvek
na úhradu volebních nákladů) pak získaly pouze tři další subjekty – ČSSD, hnutí Hlas a recesistické hnutí EU TROLL.
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Tabulka 4: Výsledky voleb do EP 2019 a 2014 – získané hlasy a mandáty
2019

Volební strana

2014

rozdíl 2019-2014

hlasy

v%

m.

hlasy

v%

m.

hl. abs. hl. p.b.

hl. %

m.

ANO

ANO 2011

502 343

21,18

6

244 501

16,13

4

257 842

5,05

105,46

2

ODS

Občanská demokratická
strana

344 885 14,54

4

116 389

7,67

2

228 496

6,87

196,32

2

Piráti

Česká pirátská strana

330 844 13,95

3

72 514

4,78

0

258 330

9,17

356,25

3

STAN+
TOP 09

STAROSTOVÉ (STAN)
s regionálními partnery
a TOP 092

276 220

11,65

3

241 747

15,95

4

34 473

-4,30

14,26

-1

SPD

Svoboda a přímá demokracie
- Tomio Okamura (SPD)3

216 718

9,14

2

47 306

3,12

0

169 412

6,02

358,12

2

KDU-ČSL Křesťanská a demokratická
unie - Československá strana
lidová

171 723

7,24

2

150 792

9,95

3

20 931

-2,71

13,88

-1

KSČM

Komunistická strana
Čech a Moravy

164 624

6,94

1

166 478 10,98

3

-1 854

-4,04

-1,11

-2

ČSSD

Česká strana sociálně
demokratická

93 664

3,95

0

214 800

14,17

4

-121 136

-10,22

-56,39

-4

Hlas

HLAS

56 449

2,38

0

-

-

-

-

-

-

-

EU
TROLL

ANO, vytrollíme
europarlament

37 046

1,56

0

-

-

-

-

-

-

-

Oproti minulým evropským volbám nejvýrazněji
posílili Piráti a hnutí vedené Tomiem Okamurou; téměř
trojnásobek hlasů získala ODS a více než dvojnásobek
hnutí ANO. Naopak více než poloviční odliv voličů
zaznamenala ČSSD. Pokud jde o mandáty, nejvíc si
polepšili Piráti, kteří se před pěti lety do EP vůbec
nedostali, podobně jako SPD; dále získaly o dva
mandáty navíc i ODS a ANO. Naopak letos neuspěla
ČSSD a ztratila všechny čtyři europoslance, a pak KSČM,
která neobhájila dva ze tří mandátů.
Souhrnné výsledky v krajích
Úspěšnost koalice STAN+TOP 09 v jednotlivých krajích se liší až o téměř patnáct procentních bodů.
Nejlepší výsledek zaznamenala v Praze s 20,7 %, kde jako
v jediném kraji také zvítězila, nejhorší pak v Moravskoslezském kraji s 5,8 %.

Hnutí ANO zvítězilo ve všech ostatních krajích,
v hlavním městě obsadilo až čtvrtou příčku. Piráti
dokázali porazit celkově druhou ODS v sedmi krajích
včetně Prahy. Těžiště podpory SPD se udržuje na
severovýchodní Moravě a v severozápadních Čechách.
KDU-ČSL dosáhla lepších výsledků tradičně na Moravě
a ve východních Čechách. Ve Zlínském kraji dokonce
lidovci obsadili s 15 % druhou příčku.
Pokud jde o přednostní hlasy, nejvíce (67 tis.) jich získal
třetí kandidát na koaliční listině TOP 09 a STAN – Luděk
Niedermayer, a to nejen mezi kandidáty STAN+TOP 09,
ale mezi všemi kandidáty všech volebních stran v ČR.
Druhým nejúspěšnějším kandidátem koalice byl lídr Jiří
Pospíšil s 37 tis. preferenčních hlasů a třetím Stanislav
Polčák s 25 tis. hlasů. Nikdo jiný nedosáhl hranice pěti
procent přednostních hlasů z celkového počtu hlasů
pro koalici STAN+TOP 09, takže pořadí náhradníků
nebylo ovlivněno.

2
V roce 2014 se jednalo o koalici TOP 09 a STAN s názvem TOP 09 a Starostové, ve které navrhla TOP 09 21 kandidátů a STAN 7. Všichni kandidáti byli členy TOP 09, nebo STAN, či bez politické příslušnosti. V letošní koalici navrhly STAN i TOP 09 po 14 kandidátech, přičemž někteří
z nich byli členy dalších stran a hnutí – především Zelených, LES a několika dalších regionálních uskupení.

V roce 2014 jako Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. I když se u Úsvitu a SPD nejedná o právního předchůdce a následníka, z politologického hlediska je chápeme jako subjekty s totožným hlavním představitelem, programovými východisky a voličskou základnou. Proto
je pro účely srovnávání výsledků voleb do EP v roce 2014 a 2019 porovnáváme mezi sebou.

3
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D) Zpráva o hospodaření TOP 09
Podle článku 19 Stanov předkládá výkonný výbor
celostátnímu sněmu zprávu o hospodaření.
Zpráva o hospodaření obsahuje údaje za období od
1. 1. 2017 do 31. 8. 2019.
Transparentnost financování je pro TOP 09 důležitá od
jejího vzniku, a proto zveřejňuje informace nad rámec
stanovený zákony. Na webových stránkách zveřejňuje
seznamy dárců a výroční finanční zprávy od roku 2009,
dále jsou k dispozici přehledy nákladů na volební
kampaně, ty nahradily od roku 2017 zprávy o financování
volebních kampaní podle nové legislativy. Pro přijímání
darů a pro hrazení výdajů spojených s volební kampaní
strana používá transparentní bankovní účty, kde mohou
členové a veřejnost průběžně sledovat pohyby s krátkým
popisem účelu platby. V období před volbami navíc
poskytuje informace o financování kampaně organizaci
Transparency International ČR, ta sestavuje hodnocení
transparentnosti politických stran, a v žebříčku se
TOP 09 dlouhodobě umisťuje mezi prvními.
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.
Veškerá kontrolní a revizní hodnocení proběhla
s pozitivními závěry. Výroky auditora k účetní závěrce
za roky 2017 a 2018 byly bez výhrad. Od roku 2017 bylo
odevzdáno sedm zpráv o financování volební kampaně,
ke kterým dosud nebyly výhrady ze strany dohledového
úřadu ani veřejnosti. Na základě splnění zákonných
podmínek byly vyplaceny TOP 09 státní příspěvky na
činnost a od roku 2018 také státní příspěvek na činnost
politického institutu TOPAZ.
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 hospodařila v roce 2017 s účetní ztrátou ve výši
24,21 mil. Kč; v roce 2018 se ztrátou 9,58 mil. Kč a ke konci
roku 2019 se předpokládá účetní zisk 5 mil. Kč. Výsledky
hospodaření, ztráta v letech 2017 a 2018, byly hrazeny ze
zisku předchozích období. TOP 09 čerpala úvěr ve volební
kampani pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017
ve výši 9,13 mil. Kč po dobu jednoho měsíce, žádné další
dluhy strana neměla a nemá, vyjma běžných pohledávek
z obchodních vztahů s dodavateli.
Náklady na zajištění provozu celostátní kanceláře jsou
pokrývány výnosy převážně ze státního příspěvku
a v menší míře z fondů. 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 2017 (27,1 mil. Kč) nebyl zcela vyčerpán
– 6 % (1,61 mil. Kč) bylo uspořeno a využito pro volební
kampaně v roce 2018. Obdobně platí i pro rozpočet
provozních nákladů celostátní kanceláře pro rok 2018,
kdy nebylo vyčerpáno 9 % z rozpočtu 20,368 mil. Kč,
z nevyčerpané části bylo 1,03 mil. Kč převedeno k použití
v rozpočtu roku 2019 a 0,8 mil. Kč k využití pro volební
kampaň. Pro rok 2019 je naplánován o 8 % vyšší rozpočet
proti roku 2018 s tím, že rozpočet 2019 musí počítat
s uspořádáním celostátního sněmu.
Rozpočet na centrálně vynaložené náklady na volební
kampaň do Poslanecké sněmovny v roce 2017 ve výši
69,88 mil. Kč nebyl zcela vyčerpán a zbylé prostředky ve
výši 1,68 mil. Kč (2 %) byly k použity pro kampaně v roce
2018. V roce 2018 počítal plán s náklady kampaní pro
volby do obecních zastupitelstev, Senátu a Zastupitelstva
hl. m. Prahy celkem 11,5 mil. Kč, nevyčerpáno zůstalo
0,37 mil. Kč (3 %). V roce 2019 pro volby do Evropského
parlamentu byl rozpočet společné koaliční kampaně
s hnutím STAN 15 mil. Kč, financování probíhalo přes
TOP 09 a vyčerpáno bylo 14,88 mil. Kč (99 %).
Podle zákonů o volbách je nutné sledovat odděleně
náklady splňující definici volebních nákladů a zahrnout
je do zprávy o financování kampaně. V praxi ovšem
nastanou případy, kdy je náklad interně zařazen do
volebního rozpočtu, ale není volebním nákladem
z pohledu zákona a naopak. Tento odlišný režim sledování
vede k rozdílným výsledkům celkových nákladů interního
stranického volebního rozpočtu a externě vykázaných
nákladů podle zákona.
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Pro volby do Poslanecké sněmovny 2017, volby do Senátu
2016 a 2018 a Zastupitelstva hl. m. Prahy 2018 byly uzavřeny
finanční dohody s politickými partnery, na jejichž základě
náleží partnerům část státního příspěvku od TOP 09.
Tyto nároky jsou vypořádány formou daru politickému
partnerovi a v přehledu jsou zahrnuty v poskytnutých
darech. Stejně tak obdržený státní příspěvek na
politický institut je poskytnut institutu formou daru,
proto došlo k výraznému nárůstu poskytnutých darů
od roku 2018.

Celostátní kancelář tvoří fond solidarity a volební fond,
ty užívá pouze z rozhodnutí výkonného výboru. Fond
solidarity slouží k pokrytí pravidelných provozních
nákladů v krajských kancelářích. Volební fond pomáhá
při financování volebních kampaní. Zůstatek obou
fondů na konci roku 2017 byl plánovaně zcela vyčerpán
v důsledku financování kampaně do PSP a financování
některých krajských organizací; v roce 2018 byl zůstatek
obou fondů celkem 3,1 mil. Kč a plánovaný zůstatek
na konci roku 2019 pak 6,6 mil. Kč.

Přehled nákladů a výnosů
rok

[tis. Kč]
2017

2018

2019*

výnosy

85 546

56 216

31 380

náklady

109 760

65 794

30 538

výsledek hospodaření

-24 214

-9 578

842
* údaje do 31.8.2019

Výnosy

[tis. Kč]

rok

2017

2018

2019*

13 596

23 435

11 319

dary finanční od fyzických
osob

9 877

16 680

4 421

dary finanční od právnických
osob

2 772

6 105

6 305

947

650

593

3 855

3 180

1 247

členské příspěvky běžné

1 154

1 213

993

členské příspěvky zvláštní

2 701

1 967

254

státní příspěvek na úhradu volebních nákladů

26 881

0

4 143

státní příspěvek na činnost

41 100

29 462

14 300

114

139

dary přijaté celkem

z toho:

dary nepeněžní
členské příspěvky
z toho:

výnosy ze zdaňované činnosti, ostatní výnosy

107
* údaje do 31.8.2019

Náklady

[tis. Kč]

rok

2017

2018

2019*

29 260

21 502

12 766

provoz CK

18 529

13 129

7 948

provoz KK hrazený CK

6 687

5 370

3 058

provoz KK

4 044

3 003

1 760

poskytnuté dary

1 290

3 590

1 936

náklady na volby

79 210

40 702

15 836

volební náklady splňující definici podle zákona

74 883

40 521

15 940

náklady na činnost
z toho:

* údaje do 31.8.2019
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Srovnání výnosů a nákladů
Srovnání výnosů a nákladů
110 000

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

100 000
90 000
80 000

tisíce Kč

70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
výnosy 2017

náklady 2017

Náklady na volby - detail

výnosy 2018

výnosy 2019 *

náklady 2018

2017

náklady 2019 *

2018

celostátní
kancelář

krajské,
regionální
organizace

kandidáti
do Senátu

celostátní
kancelář

krajské,
regionální
organizace

kandidáti
do Senátu

68 200

10 971

0

0

0

0

volby do Senátu

9

0

30

2 953

77

3 124

volby do obecních zastupitelstev

0

0

0

5 175

18 667

0

volby do zastupitelstev krajů

0

0

0

0

0

0

volby do zastupitelstva hl. m. Prahy

0

0

0

3 000

7 706

0

volby do Poslanecké sněmovny

volby do Evropského parlamentu

0

0

0

0

0

0

volba prezidenta republiky

0

0

0

0

0

0

Náklady na volby - detail

2019* [tis. Kč]

* údaje do 31. 8. 2019

celostátní
kancelář

krajské,
regionální
organizace

kandidáti
do Senátu

volby do Poslanecké sněmovny

0

0

0

volby do Senátu

0

0

410

volby do obecních zastupitelstev

0

0

0

volby do zastupitelstev krajů

0

0

0

volby do zastupitelstva hl. m. Prahy

0

0

0

14 879

547

0

0

0

0

volby do Evropského parlamentu
volba prezidenta republiky
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E) Statistiky členské základny

Počet členů na 100 tis. obyvatel v krajích

Členové podle věku
Členové podle věku

Počet členů na 100 tis. obyvatel v krajích
90

60

80

50

70
60

40

50
30

40
30

20

20
10

10
0

0

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

Členové podle dosaženého vzdělání
Členové
podle
dosaženého
vzdělání vzdělání
Členové
podle
dosaženého

Neuvedeno
Základní
Střední odborné

Členové
Členové podle
pohlaví podle pohlaví

ženy
Neuvedeno

muži

Základní
Střední odborné

ženy

Středoškolské s maturitou
Středoškolské s maturitou
Vyšší odborné

Vyšší odborné

Vysokoškolské

Vysokoškolské

Postgraduální

Postgraduální

mužů

Zájmová struktura členů

Pracovní zařazení členů
Pracovní zařazení
Pracovníčlenů
zařazení členů

Zájmová struktura členů

Zájmová struktura členů

Hledající zaměstnání
Hledající zaměstnání

Rodičovská dovolená
Rodičovská dovolená
neuvedeno neuvedeno
Svobodné povolání
Svobodné povolání
Důchodce

Důchodce

Volený zastupitel
Volený zastupitel
Státní zaměstnanec
Státní zaměstnanec
Student
Student
Podnikatel / Živnostník
Podnikatel / Živnostník
ZaměstnanecZaměstnanec

Spoje
Spoje
Armáda
Armáda
Potravinářství
Potravinářství
Církve a náboženské organizace
Zemědělství
Církve
a náboženské organizace
Energetika
Zemědělství
Cestovní ruch
Ekologie
Energetika
Justice
Bankovnictví
a pojišťovnictví
Cestovní
ruch
Samospráva
Média
Ekologie
Doprava
Justice
Věda a výzkum
Sport
Bankovnictví
Státní správa a pojišťovnictví
Zdravotnictví
Samospráva
Marketing a reklama
Průmysl
Média
Informační a komunikační technologie
Kultura
Doprava
Stavebnictví
VědaEkonomie
a výzkum
SportSlužby
Školství
Obchod
Státní správa
Zdravotnictví
Marketing a reklama
Průmysl
Informační a komunikační technologie
Kultura
Stavebnictví
Ekonomie
Služby
Školství
Obchod

91
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Zpráva o činnosti
poslaneckého klubu
PŘEDKLÁDÁ
Miroslav Kalousek, předseda PK

NÁVRH USNESENÍ
VYPRACOVALI
Radek Lojda, tajemník PK Adam Kubný, analytik Celostátní sněm schvaluje zprávu o činnosti poslaneckého klubu.

Předkládaná zpráva o činnosti Poslaneckého klubu TOP 09 zahrnuje období
od ustavující schůze VIII. volebního období Poslanecké sněmovny až do
ukončení 33. schůze Poslanecké sněmovny dne 12. července 2019.

Poslanecký klub TOP 09 v období říjen 2017–červenec 2019
Výsledek voleb do Poslanecké sněmovny 20. - 21. října 2017 přiřadil straně
TOP 09 celkem 7 mandátů. Na prvním zasedání poslaneckého klubu TOP 09
v VIII. volebním období bylo zvoleno předsednictvo poslaneckého klubu,
které pracovalo ve složení: předseda Miroslav Kalousek, místopředsedové
Markéta Pekarová Adamová a František Vácha. Volby předsednictva
poslaneckého klubu probíhají každý rok. Současné složení obhájilo při
pravidelných volbách svůj mandát.

Složení k 12. červenci 2019
Předseda klubu
Miroslav Kalousek
Místopředsedové klubu
Markéta Pekarová Adamová			
František Vácha
Ostatní členové klubu
Dominik Feri
Helena Langšádlová
Karel Schwarzenberg
Vlastimil Válek
Profily jednotlivých členů poslaneckého klubu lze prohlížet na webu
Poslanecké sněmovny.
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=5301
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Vytváření vládní koalice a hlasování o důvěře
Na základě povolebního vyjednávání pověřil 31. října 2017 prezident republiky Miloš Zeman Andreje Babiše
sestavením vlády. První vláda Andreje Babiše byla jmenována 13. prosince 2017, přičemž Andrej Babiš premiérem již
o týden dříve. První menšinová vláda Andreje Babiše složená z členů hnutí ANO a odborníků požádala Poslaneckou
sněmovnu o vyslovení důvěry na 5. schůzi 10. ledna 2018. Schůze však byla přerušena a pokračovala 16. ledna 2018,
kdy bylo o důvěře hlasováno.
Pro vyslovení důvěry hlasovalo pouze 78 poslanců hnutí ANO. Poslanecká sněmovna tedy vládě důvěru nevyslovila.
Den poté podala vláda demisi. Následně vládla vláda v demisi a stala se tak současně druhou nejdéle sloužící vládou
bez důvěry po vládě Jiřího Rusnoka (196 dnů).

Klub

Poslanců

Ano

Ne

Nepřihlášen

Zdržel se

Omluven

ANO

78

ODS

25

78

0

0

0

0

0

25

0

0

0

Piráti

22

0

21

0

0

1

SPD

22

0

21

0

0

1

ČSSD

15

0

14

0

0

1

KSČM

15

0

15

0

0

0

KDU-ČSL

10

0

10

0

0

0

TOP 09

7

0

6

0

0

1

STAN

6

0

5

0

0

1

200

78

117

0

0

5

Celkem

http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=67263

Sedm měsíců po volbách, přesněji 6. června 2018, pověřil prezident republiky sestavením vlády opět Andreje Babiše.
Ta byla jmenována 27. června 2018. Stejně jako v případě první vlády se jedná o menšinový kabinet složený ze zástupců
ANO a ČSSD, který je tolerovaný KSČM. Koaliční smlouva byla mezi koaličními partnery podepsána 10. července 2018
a ve stejný den byl taktéž podepsána „toleranční smlouva“ s KSČM.
Vláda požádala o vyslovení důvěry 11. července 2018 na 17. schůzi. Samotné hlasování se odehrálo po půlnoci, tedy
12. července 2018. Vláda při hlasování získala hlasy 105 poslanců.

Klub

Poslanců

Ano

Ne

Nepřihlášen

Zdržel se

Omluven

ANO

78

77

0

1

0

0

ODS

25

0

25

0

0

0

Piráti

22

0

22

0

0

0

SPD

22

0

22

0

0

0

ČSSD

15

14

0

0

0

1

KSČM

15

14

0

1

0

0

KDU-ČSL

10

0

10

0

0

0

TOP 09

7

0

7

0

0

0

STAN

6

0

5

0

0

1

200

105

91

2

0

2

Celkem

http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=68040
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Hlasování o nedůvěře vládě
V průběhu volebního období z iniciativy opozice hlasovala sněmovna o nedůvěře vládě již dvakrát. Prvním podnětem
pro hlasování o vyslovení nedůvěry vládě byly nejasnosti okolo syna Andreje Babiše, jeho cestě do Moskvy a na
ukrajinský Krym. Hlasování se uskutečnilo 23. listopadu 2018 na 23. schůzi Poslanecké sněmovny.
Hlasy koaličních stran a rovněž tolerující KSČM vládu udržely u moci. Respektive opozice nedisponovala dostatečným
počtem hlasů.

Klub

Poslanců

Ano

Ne

Nepřihlášen

Zdržel se

Omluven

ANO

78

0

76

0

0

2

ODS

25

25

0

0

0

0

Piráti

22

22

0

0

0

0

SPD

22

22

0

0

0

0

ČSSD

15

0

0

12

0

3

KSČM

15

0

14

0

0

1

KDU-ČSL

10

10

0

0

0

0

TOP 09

7

7

0

0

0

0

STAN

6

6

0

0

0

0

200

92

90

12

0

6

Celkem

http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=68551

Druhé hlasování o vyslovení nedůvěry vládě bylo opozicí iniciováno na základě přetrvávajícího střetu zájmů premiéra
Andreje Babiše a také občanských demonstracích za nezávislost justice. Jednání se konalo 26. a následně 27. června
2019 v nočních hodinách na 32. schůzi Poslanecké sněmovny.

Klub

Poslanců

Ano

Ne

Nepřihlášen

Zdržel se

Omluven

ANO

78

0

73

0

0

5

ODS

23

23

0

0

0

0

Piráti

22

21

0

0

0

1

SPD

19

16

0

1

0

2

ČSSD

15

0

12

0

0

3

KSČM

15

0

0

0

12

3

KDU-ČSL

10

10

0

0

0

0

TOP 09

7

7

0

0

0

0

STAN

6

6

0

0

0

0

Nezařaz

5

2

0

3

0

0

Celkem

200

85

85

4

12

14

http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=70749

I toho hlasování menšinová vláda Andreje Babiše díky hlasům poslanců ANO, ČSSD a KSČM ustála. Opozice se opět
nepodařilo zajistit dostatečný počet hlasů.
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Aktivita členů poslaneckého klubu
Hlasování o státním rozpočtu

2018

2019

Třetí čtení o zákona o státním rozpočtu na rok 2018
proběhlo 19. prosince 2017 na 4. schůzi Poslanecké
sněmovny.

Třetí čtení o zákona o státním rozpočtu na rok 2019
proběhlo 19. prosince 2017 na 24. schůzi Poslanecké
sněmovny.

Členové poslaneckého klubu vyhodnotili negativní
tendence vlády v oblasti rozpočtové politiky:

Členové poslanecké klubu předložili vlastních
7 pozměňovacích návrhů:

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Neodpovědné meziroční zvyšování výdajů.
Používání těchto výdajů na aktuální spotřebu
a přerozdělování.
Upozaďování investiční aktivity jak v oblasti
infrastruktury, tak v oblasti vědy a výzkumu.
Ignorování výzev plynoucích ze stárnutí populace,
tedy reforem penzí a zdravotního pojištění.
Neodpovědný nárůst státních zaměstnanců, aniž
by se zvýšila efektivita výkonu veřejných služeb.
Zvyšování rizik pro období hospodářské recese.

Poslanecký klub navrhoval vracení státního rozpočtu
s doporučením snížit výdaje o 22,4 mld. Kč. Všech 7 členů
poslaneckého klubu hlasovalo PROTI návrhu státního
rozpočtu.

•

Navýšení rozpočtu na obranu na 1,4 % HDP
Navýšení prostředků na příspěvek na péči
Navýšení rodičovského příspěvku
Navýšení tarifních platů v regionálním školství
Navýšení prostředků na vědu a vysoké školy
Navýšení prostředků na výzkum a vývoj ve
zdravotnictví
Navýšení prostředků na výzkum a vývoj
v zemědělství

Vzhledem k celkové struktuře státního rozpočtu,
přetrvávajícímu deficitu a nepřijetí pozměňovacích
návrhů všech 7 poslanců hlasovalo PROTI návrhu
státního rozpočtu.
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Legislativní iniciativa
Členové klubu v rámci své opoziční role využívají svou
legislativní pravomoc podávat poslanecké návrhy.
Jako opoziční poslanecký klub jsme předložili vlastních
21 novel zákonů.

Návrhy podané členy poslaneckého klubu:
Novela zákona o některých přestupcích
(zamítnuto v 1. čtení)
Podstatou návrhu zákona je zrušit skutkovou podstatu
přestupku znevážení postavení úřední osoby při výkonu
její pravomoci, tzv. „urážka úředníka“.
Novela zákona o nemocenském pojištění
(opakování 2. čtení)
Sjednocení redukčních hranic pro výpočet vyměřovacího
základu dávek peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství, tzv. „spravedlivá
mateřská“.
Novela občanského soudního řádu (zamítnuto v 1. čtení)
Zrušení institutu přísedících v občanském soudním řízení.
Novela zákona o státním zastupitelství
(zamítnuto v 1. čtení)
Posílení nezávislosti státních zástupců.
Novela zákona o pojistném na veřejné
zdravotní pojištění (1. čtení)
Cílem návrhu je zrušení minimálního vyměřovacího
základu pojistného na veřejné zdravotní pojištění u zaměstnanců, tzv. „částečné úvazky“.
Novela zákona o nemocenském pojištění (1. čtení)
Zvýšení hranice pro odvod sociálního a zdravotního
pojištění z dohod o provedení práce.
Novela trestního zákoníku (2. čtení)
Zpřísnění trestů za týrání zvířat, například tzv. „množíren“.
Novela zákona o volbách do Parlamentu ČR
(zamítnuto v 1. čtení)
Zavedení korespondenční volby pro určité typy voleb.
Novela zákona o daních z příjmů (1. čtení)
Cílem návrhu je zrušení ustanovení o prokazování
původu majetku.
Novela zákona o hazardních hrách (1. čtení)
Novela umožňuje blokaci nepovolených hazardních
webů pouze na základě rozhodnutí soudu.

Novela trestního zákoníku (1. čtení)
Zrušení trestnosti přípravy trestného činu zkrácení daně.
Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon
o evidenci tržeb (1. čtení)
Zrušení celého zákona o evidenci tržeb.
Návrh zákona v souvislosti se zrušením
zákona o evidenci tržeb (1. čtení)
Doprovodný zákon k zákonu o zrušení EET.
Novela zákona – soudní řád správní (1. čtení)
O vydání zajišťovacího příkazu by rozhodoval správní
soud, nikoli správce daně.
Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon
o prodejní době (1. čtení)
Zrušení celého zákona o prodejní době.
Novela zákona o ochraně ovzduší (1. čtení)
Zrušení povinnosti vlastníka nebo uživatele umožnit vstup
kontrolující osoby do obydlí za účelem kontroly topeniště.
Novela zákona o pozemních komunikacích (1. čtení)
Vytvoření efektivního nástroje pro odstraňování autovraků, která nemají déle než 3 měsíce platnou STK.
Novela stavebního zákona (1. čtení)
Snížení byrokratické zátěže skrze povinnosti orgánů
územního plánování a stavebních úřadů vyžádat si
závazná stanoviska dotčených orgánů a zavedení tzv.
„fikce souhlasu“ po uplynutí lhůty 30 dnů.
Novela zákona o elektronických komunikacích (1. čtení)
Usnadnění přechodu mezi mobilními operátory stanovením výpovědní doby v délce 7 dnů.
Novela zákona o státním zastupitelství (1. čtení)
Posílení nezávislosti státních zástupců.
Novela zákona o volbách do Parlamentu ČR (1. čtení)
Znovu předložená novela umožňující korespondenční
hlasování při volbách, tentokráte pouze do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR a při volbách prezidenta.
Celým legislativním procesem tedy prošly prozatím
pouze 4 novely zákonů, přičemž všechny byly hned
v úvodním 1. čtení zamítnuty. Naproti tomu vládní koalice
neumožnila projednat zbylých 17 novel zákonů, které se
nacházejí v současnosti v prvním či druhém čtení.
Členové poslaneckého klubu připojili své podpisy pod
dalších 39 návrhů zákonů, u nichž 8 již bylo schváleno,
8 zamítnuto či vzato zpět a zbylé jsou stále v legislativním
procesu.

STRANA 36 / 6. CELOSTÁTNÍ SNĚM TOP 09

Návrhy připodepsané členy poslaneckého klubu
Již zamítnuto:
•

•

•

•

Novela zákona o střetu zájmů – výjimka z povinnosti
podávat oznámení o majetku a o příjmech
a závazcích pro komunální politiky.
Novela zákona o evidenci tržeb – zúžení okruhu
subjektů podléhajících EET na plátce DPH, tj. od
1 milionu korun.
Novela zákona o střetu zájmů – snížení odměny
uvolněného člena zastupitelstva v případě
kumulace s funkcí na celostátní úrovni.
Novela zákona o ochraně ovzduší – zrušení
povinnost přimíchávání biologických složek do
pohonných hmot.

•
•

•

•

•

Schváleno:
•

•
•

•

•
•

•

•

Novela zákona o urychlení výstavby dopravní
infrastruktury – zefektivnění právní úpravy
povolovacího řízení u prioritních dopravních staveb.
Novela školského zákona – rozšíření využívání
tzv. „přípravných tříd“.
Novela zákona o vysokých školách – prodloužení
akreditace vybraným studijním programům za
účelem dostudování stávajících studentů.
Novela zákona o státních svátcích - 17. listopad –
Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní
den studentstva
Novela zákona o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich – znovuzavedení tzv. „domluvy“.
Novela transplantačního zákona – cílem návrhu je
zvýšit dostupnost orgánů určených k transplantaci
od cizinců.
Novela zákona o poskytování náhrad škod
způsobených chráněnými živočichy – dočasné
zařazení kormorána velkého mezi chráněné
živočichy a zavedení odpovědnosti státu za škody,
které způsobí.
Novela lesního zákona – minimalizaci dopadů
mimořádných situací v lesích majících charakter
kalamity.

•

•

•

•

•

•

•

•

Stále v legislativním procesu:
•

•

Novela zákona o vnitrozemské plavbě – zrušení
odpovědnosti za přestupek týkající se požití
alkoholu a tabákových výrobků u vodáků. Senátem
rozšířeno na cyklisty.
Novela zákona o státních svátcích – zavedení
významného dne „Den mateřských škol“.

•

Novela občanského zákoníku – zrovnoprávnění
stejnopohlavních párů.
Novela ústavního zákona – Listina základních
práv a svobod – výslovné ukotvení manželství jako
svazku muže a ženy v Ústavě.
Novela zákona o státní sociální podpoře –
zavedení jednorázové výplaty nevyčerpané části
rodičovského příspěvku v případě narození dalšího
dítěte.
Novela zákona o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením – rozšíření okruhu postižení
a zvýšení příspěvku na kompenzační pomůcky.
Novela zákona o návykových látkách – přináší
možnost beztrestného pěstování a zacházení
s konopím a s produkty z konopí v malém množství
pro vlastní potřebu a jejich bezúplatného předání.
Novela zákona o Kanceláři prezidenta republiky
– zpřísnění předpokladů pro jmenování do funkce
vedoucího Kanceláře prezidenta republiky –
prověrka.
Novela školského zákona – k cílům vzdělávání
přidat také plnění občanských a společenských
povinností.
Návrh zákona, kterým se mění oblast zakládání
obchodních společností – umožní získat živnost
a založit s.r.o. přes internet.
Novela stavebního zákona – zavedení povinnosti
vést stavební deník způsobem umožňujícím dálkový
přístup v případě veřejné zakázky.
Novela insolvenčního zákona – dluhy nezletilých
dlužníků bude možné řešit v rámci zvýhodněného
režimu oddlužení.
Novela zákona o pedagogických pracovnících –
vytvoření institutu „volno pro vlastní vzdělávání
nebo tvůrčí činnost“ pro pedagogy.
Novela zákona o státních svátcích – zařadit 21.
srpna jako památný den obětí invaze a následné
okupace vojsky Varšavské smlouvy.
Novela školského zákona – úprava maturitních
zkoušek a ukončení středoškolského vzdělání.
Přesunutí hodnocení písemných prací a ústních
zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího
jazyka na školy.
Novela trestního řádu – rozhodnutí soudu
o přerušení výkonu trestu odnětí svobody u
těhotných žen nebo matek dítěte mladšího jednoho
roku.
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Další aktivity členů PK
Poslankyně a poslanci klubu předložili celkově 68 pozměňovacích návrhů v rámci 2. čtení a další byly podány skrze výbory.
Průměrná účast na hlasování činila 71,3 %.
Práce v opozici není ale jen o tvorbě nových zákonů, ale také o kontrole současné vlády. Proto členové klubu podali
celkově 150 ústních interpelací na členy vlády. Další interpelace byly rovněž podány poslankyněmi a poslanci písemnou
formou.

Aktivita poslanců TOP 09 v rámci VIII. volebního období Poslanecké sněmovny
pozměňovací
návrhy

připodepsané
tisky

podané ústní
interpelace

účast na
hlasování

Dominik Feri

23

43

73

87,4

Miroslav Kalousek

6

30

13

62,9

Helena Langšádlová

4

37

25

77,3

Markéta Pekarová Adamová

21

31

28

83,5

Karel Schwarzenberg

0

19

0

34,7

František Vácha

8

36

3

71,2

Vlastimil Válek

6

37

8

81,8

celkem

průměrně

celkem

průměrně

68

33

150

71,3

Celkové statistiky:
Mezi 1. a 33. schůzí Poslanecké sněmovny je evidováno 1547 sněmovních tisků, z nichž 327 bylo návrhů zákonů, 56
mezinárodních smluv a 109 zpráv.
Z celkového počtu návrhů zákonů:
• 114 vládních návrhů
• 11 senátních návrhů
• 195 poslaneckých návrhů
• 7 návrhů vyšších územních samosprávních celků
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Zpráva o činnosti
senátorů
PŘEDKLÁDÁ
Tomáš Czernin

VYPRACOVALI
Tomáš Czernin, Herbert Pavera, Jiří Růžička

NÁVRH USNESENÍ
Celostátní sněm schvaluje zprávu o činnosti senátorů.

Senátoři TOP 09 pracují v rámci klubu Starostové a nezávislí; z celkového
počtu 19 získalo mandát za TOP 09 či s její podporou 9 členů.
Období od posledního sněmu TOP 09 v roce 2017 je v Senátu rozděleno mezi
jedenácté a dvanácté funkční období. Hranici tvoří říjen 2018, kdy proběhly
volby ve 27 volebních obvodech. TOP 09 kandidovala či podpořila kandidáta
ve 14 z nich. Mandát získali čtyři kandidáti, z nichž jeden svůj mandát obhájil.
Za TOP 09 kandidovali a senátní mandát získali Herbert Pavera, člen TOP 09.
Ve dvanáctém funkčním období se stal prvním místopředsedou Senátu
nezávislý kandidát za TOP 09 Jiří Růžička, místopředsedou Senátu pak Jan
Horník, kterého TOP 09 podporovala.

Senátní klub
Starostové a nezávislí
Předseda
Petr Holeček
Místopředa
Jiří Vosecký
Členové
Miroslav Balatka, Mikuláš Bek, Michael Canov, Tomáš Czernin, Alena Dernerová, Jiří Drahoš, Marek Hilšer, Jan Horník, Zdeněk Hraba, Václav Chaloupek,
Zbyněk Linhart, Herbert Pavera, Jiří Růžička, David Smoljak, Jan Sobotka,
Leopold Sulovský, Hana Žáková
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Informace o činnosti senátorů zvolených za TOP 09
Tomáš Czernin
Senátor
Funkční období 2016–2022
Obvod č. 37 Jičín (Nymburk)
Volební výsledky:
1. kolo: 10 472 hlasů (28,51 %)
2. kolo: 11 075 hlasů (59,13 %)
Členství ve výborech a komisích
• Předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící
v zahraničí
• Člen Výboru pro zahraniční věci, obranu
a bezpečnost
• Člen podvýboru pro zemědělství Výboru pro
hospodářství, zemědělství a dopravu Člen Stálé
delegace Parlamentu ČR do Parlamentního
shromáždění NATO
Zahraniční cesty a přijetí
Ve funkci člena VZOB navštívil v roce 2019 nejprve Arménii na „Týdnu NATO“. Byl součástí delegace, která jednala
v dubnu se zástupci zahraničně bezpečnostních výborů
Bundestagu v Berlíně a Výborem pro obranu ve Varšavě.
Rovněž byl přítomen jednání v centrále NATO o vztazích
s Ruskem a tzv. „Cybersecurity“.
Jakožto předseda Stálé komise Senátu pro krajany
žijící v zahraničí zavítal na 7. setkání českých škol v Itálii
v Římě na ZÚ ČR, kde prezentovali zástupci českých škol
v Itálii svou činnost. Následně zamířil na Slovensko, kde
Klub občanů České republiky na Slovensku oslavoval 25.
výročí založení tohoto krajanského spolku.
V delegaci předsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery
se zúčastnil cesty do USA – Pittsburghu a New Yorku.
V Pittsburghu se konalo setkání českých škol v USA,
kterého se zúčastnil a poznal se zde s učitelkami
českých škol v rámci celých USA. V NY se setkal s našimi
krajanskými spolky a navštívil Českou národní budovu na
Manhattanu. Následně vedl delegaci na setkání českých
škol ve Velké Británii, následně setkání s krajanskými
spolky v Londýně, Manchesteru, Sheffieldu, Glasgow
a Edinburghu. Navštívil Univerzitu v Sheffieldu, kde se
vyučuje čeština a v Glasgow, zde je také lektorát češtiny.
Akce a projekty
V rámci připomínky únorového převratu v roce 1948
pořádal každoroční seminář pro studenty středních

a vysokých škol „Zločiny komunismu“, rovněž měl tu
příležitost pozvat k debatě členy MAS Svatojiřský les ze
svého obvodu, v září pak zprostředkoval v rámci kulturních
akcí v Senátu koncert pro širokou veřejnost. Během
podzimu pak zaštiťuje seminář „Simulace EP“ pro studenty
středních škol, který umožní nahlédnout do každodenního
fungování Evropského parlamentu a následně bude
Komise pro krajany pořádat v Senátu kulatý stůl na téma
„Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích“
za odborné spolupráce s Akademií věd, zastoupenou
Etnologickým ústavem AV ČR, a MZV. V roce 2020 bude
Komise pro krajany na toto téma pořádat velkou konferenci.
Legislativní aktivita a aktivita na půdě Senátu PČR
Patrně nejúspěšnějším krokem bylo schválení n. z. o státním občanství, kterou jakožto zástupce navrhovatele, dokázal obhájit nejen v Senátu, ale i v Poslanecké
sněmovně. Novela narovnává vztahy v rodině a na české
občanství si mohu v současné době i sáhnout potomci,
kteří dříve nemohli.
Během projednávání návrhů zákonů na schůzích Senátu
vystupoval zejména proti novelám o evidenci tržeb,
proti rušení karenční doby a zejména proti návrhu KSČM
zdanit náhrady církvím a náboženským společnostem.
Postavil se proti návrhu prezidenta na jmenování prof.
Gerlocha ústavním soudcem a je spolupodepsán pod
návrhem ústavní žaloby na prezidenta republiky.
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Jiří Růžička
1. místopředseda Senátu PČR
Funkční období 2016–2022
Obvod č. 25 Praha 6
Volební výsledky:
1. kolo: 12 213 hlasů (42,31 %)
2. kolo: 13 631 hlasů (72,06 %)
Členství ve výborech a komisích
• Místopředseda Organizačního výboru
• Člen Podvýboru pro sport Výboru pro vzdělávání,
vědu, kulturu, lidská práva a petice

Zahraniční cesty a přijetí
V rámci zahraničních delegací Výboru pro vzdělávání,
vědu, kulturu, lidská práva a petice Jiří Růžička navštívil
a jednal se svými protějšky např. ve Švýcarsku a ve Finsku.
Hlavním cílem cest bylo detailnější seznámení se se
švýcarským a finským modelem tzv. duálního vzdělávání,
představení komplexního systému učňovského školství
a návaznost na firmy, které si vychovávají učně a studenty.
Jako 1. místopředseda Senátu PČR se účastní přijetí
a pracovních jednání se zahraničními delegacemi.
O prohlubování politické, hospodářské a kulturní
spolupráci včetně regionálních kontaktů jednal např. se
zástupci Velké Británie, Slovenska, Kosova či Slovinska.
Jiří Růžička také dlouhodobě podporuje nezávislost
Tibetu. V letošním roce se setkal s předsedou tibetské
exilové vlády panem Lozangem Sanggjö. U příležitosti
60. výročí okupace Tibetu Čínou vynesl společně s dalšími
senátory tibetskou vlajku na Sněžku jako protest proti
porušování lidských práv.
Akce a projekty
Společně s Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice zorganizoval veřejné slyšení na
velmi diskutované téma, zda dvouleté děti patří do
mateřských škol.
Společně se senátorkou Alenou Dernerovou uspořádal
konferenci na téma „Hrozí našim dětem digitální
demence?“ Konference proběhla za odborné podpory
Institutu Re:Life, Rodiny Offline a Svazu knihovníků
a informačních pracovníků ČR.
Jako 1. místopředseda opakovaně uděluje záštitu
kulturní akci Hradozámecká noc v sídle Senátu PČR.

Ve Valdštejnské zahradě a v Národní technické knihovně
uspořádal výstavu Českých center s názvem Czech Innovation Expo, která představuje stoletou historii naší
země v oblasti vědy, výzkumu, průmyslu apředstavuje
i novou nastupující generaci vědeckého a podnikatelského prostředí.
V rámci oslav 30. výročí od sametové revoluce připravuje
společně s místopředsedou Senátu PČR Janem
Horníkem konferenci s názvem „30 let svobody“, která
má přinést vícegenerační pohledy na jednotlivá témata
sametové revoluce a následného porevolučního vývoje
s dopadem na dnešní a další generace za účasti mnoha
významných hostů.
Legislativní aktivita a aktivita na půdě Senátu PČR
Jako 1. místopředseda Senátu PČR řídí především schůze
pléna. Z tohoto důvodu není vlastní legislativní činnost
tak početná jako v minulých letech, kdy byl určován
zpravodajem senátních tisků.
V Senátu ostře kritizoval vznik Národní sportovní
agentury. Terčem kritiky byla silná koncentrace moci
v osobě předsedy Agentury, nejasné jmenování
poradního orgánu i návaznost na vládnoucí stranu.
Plénum Senátu na návrh Jiřího Růžičky přijalo usnesení,
ve kterém vyzývá senátory, aby se neúčastnili akcí
pořádaných Ústředním výborem Českého svazu
bojovníků za svobodu. Senátoři v žádném případě
nepohrdají touto organizací. Hlavní problém vidí Jiří
Růžička ve vedení svazu, kde jsou bývalí spolupracovníci
socialistické Veřejné bezpečnosti nebo normalizační
členové někdejší Komunistické strany Československa,
kvůli kterým odešli z tohoto spolku například poslední
žijící Lidické ženy a veteráni 2. světové války.
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Společně se senátorkou Renatou Chmelovou inicioval
několik jednání s ministrem dopravy a předali mu
návrhy a praktické zkušenosti ze silničně-správních
úřadů tak, aby na jejich základě byla připravena
novela zákona, která usnadní odtah odstavených
a nepojízdných vozidel z ulic. Dosud případný odtah
těchto vozidel narážel na problém v zákoně.
Jiří Růžička podpořil iniciativu spolku Milion chvilek pro
demokracii ve snaze hájit demokratické principy v naší
společnosti. Společně se senátory Janem Horníkem,
Markem Hilšerem a Davidem Smoljakem předložil návrh
novely zákona o státním zastupitelství, který posiluje
nezávislost této instituce. Návrh zákona úspěšně prošel
čteními na plénu Senátu a nyní čeká na projednání
v Poslanecké sněmovně.
Soustavně bojuje za zkvalitnění podmínek pro
vzdělávání a za lepší platové podmínky pro učitele.
Zásadně se staví proti povinné maturitní zkoušce
z matematiky a podporuje kroky MŠMT k jejímu zrušení.
Jako jeden ze senátorů podpořil svým podpisem
Ústavní stížnost proti zdanění církevních restitucí. Podle
Jiřího Růžičky se přijetím zákona o zdanění restitucí
porušují platné smlouvy, které stát s církvemi uzavřel.
To je v právním státě věc naprosto nepřijatelná, proto
je namístě, aby se vyjádřil Ústavní soud.
Jiří Růžička podpořil také Ústavní žalobu proti
prezidentu republiky pro hrubé porušení Ústavy, kterou
připravil senátor Václav Láska. Je pravděpodobné, že
žaloba neuspěje v Poslanecké sněmovně, ale je důležité
mluvit o tom, jestli je možné, aby prezident republiky

Ústavu porušoval a vykládal si ji tak, jak se mu zlíbí,
případně aby nerespektoval rozhodnutí nezávislých
soudů.
Senátní obvod Praha 6
Jiří Růžička nesouhlasí a dlouhodobě bojuje proti
uzavření Pražského hradu veřejnosti. Kontrolní
stanoviště brání přirozenému průchodu celým areálem,
který dříve mohli lidé využívat jako jednu z variant
cesty. Praha by měla být místem k žití pro své občany,
a ne pouze místem pro návštěvy turistů.
Významně se podílel na zavedení chybějící autobusové
linky na sídliště Baba na Praze 6 a také o úpravu
jednosměrného provozu v oblasti Břevnova, jelikož
s původní úpravou velká část občanů nebyla spokojená.
Jako předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání
ZMČ Praha 6 se zasadil o systém přehlednějšího,
jednoduššího a rychlejšího zápisu dětí do mateřských
škol na Praze 6 a o zlepšení prázdninového provozu
mateřských škol, které přes léto nově nabízejí zajímavé
tábory, letní školičky a aktivity pro děti.
Aktivity v rámci TOP 09
Od roku 2014 je zastupitelem Městské části Praha 6,
kde působí také jako předseda Výboru pro výchovu
a vzdělávání.
Je předsedou expertní komise TOP 09 Vzdělání, věda,
výzkum a sport.
V oblasti školství a vzdělávání se aktivně podílí na
volebních programech a vizích TOP 09.
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Herbert Pavera
Senátor
Funkční období 2018–2024
Obvod č. 68 – Opava
Volební výsledky
Společně pro Opavsko (koalice TOP 09, STAN a ODS)
1. kolo: 15 900 hlasů (36,27 %)
2. kolo: 13 949 hlasů (68,50 %)
Členství ve výborech a komisích
• Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu
• Podvýbor pro sport Výboru pro vzdělávání, vědu,
kulturu, lidská práva a petice
• Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova
Akce a projekty
Během prvního půlroku v Senátu navázal na svoji práci
v Poslanecké sněmovně a pokračoval v řešení svých dlouhodobých, především komunálních témat. Při této příležitosti pravidelně písemně interpeluje. Rovněž se setkal
a jednal se členy vlády ČR a představiteli státních firem:
Ministr zemědělství Miroslav Toman – podpora malých
rodinných zemědělských farem a sedláků, protierozní
opatření a problematika množíren.
Ministr vnitra Jan Hamáček – budoucnost Pošty Partner
na vesnicích, ale také přímá volba starostů nebo
financování oddělení Policie v regionech.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch – téma dostupnosti
lékařů, zubařů a lékáren i v odlehlých regionech. Druhé
jednání s ministrem zdravotnictví se vedlo na téma
nákupu přístrojů do ostravské nemocnice.
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová
– probírána výstavba nových domovů pro seniory,
zvýšená mateřská pro rodiče.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga –
budoucnost financování Science center a jejich dostupnost pro školy.
Generální ředitel České pošty Roman Knap – téma rušení
malých pošt na vesnicích a Pošta Partner.

pozemků na obce, nedostatek zaměstnanců v regionech.
Legislativní aktivita a aktivita na půdě Senátu PČR
V rámci zahraniční delegace Výboru pro hospodářství,
zemědělství a dopravu v roce 2019 navštívil a jednal
s kolegy na Slovensku. Na Slovensku rovněž jednal
s představiteli parlamentů zemí V4 o vzájemné spolupráci
a v rámci meziparlamentární sportovní reprezentace.
Ve svém volebním obvodu otevřel bezplatné právní
poradenství, které je každý týden dostupné občanům.
Vždy je k dispozici zkušený právník, který s lidmi řeší problematiku oddlužení, rozvodová řízení či komunikaci s úřady
a soudy. Do současné chvíle navštívilo poradnu několik
desítek osob.
Dlouhodobě se angažuje také ve věci umístění Slovanské
epopeje. Pod „Výzvou senátorů“ je podepsáno 67
senátorek a senátorů, včetně předsedy i místopředsedů
Senátu. Navštívil zámek v Moravském Krumlově
a starostu Tomáše Třetinu (TOP 09). Rovněž navštívil
zámek na Zbraslavi a jednal s radní pro kulturu Prahy
Hanou Třeštíkovou.
Rozšíření EET (3. a 4. vlna) – v rámci projednávání navrhoval
rozšíření tzv. off-line režimu pro více podnikatelů, tedy
vydávání klasických papírových účtenek ze speciálního
bloku. Systém by se tak rozšířil pro řadu podnikatelů,
jejichž příjmy v hotovosti dosahují maximálně
1 milionu korun. Tedy těch nejmenších živnostníků jako
jsou kadeřnice, obuvníci či řemeslníci.

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Pavol
Kováčik (současně bývalý) – řešení komunálních témat,
především dostavby obchvatů ve volebním regionu.

Aktivity v rámci TOP 09
V roce 2018 byl opětovně zvolen starostou obce Bolatice.

Ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu Ing. Martin
Vrba – řešení komplexních pozemkových úprav, převod

Herbert Pavera je 1. místopředsedou TOP 09 Moravskoslezského kraje a členem výkonného výboru TOP 09.
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Zpráva o činnosti
europoslanců
PŘEDKLÁDÁ
Luděk Niedermayer

NÁVRH USNESENÍ
Celostátní sněm schvaluje zprávu o činnosti europoslanců.

VYPRACOVALI
Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil

Přehled parlamentních aktivit europoslanců TOP 09
od ledna 2018 do května 2019 (konec volebního období)
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

Zpravodaj
• Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady, kterým se jako součást Fondu pro
integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro
finanční podporu vybavení pro celní kontroly
Zpráva se týká návrhu nástroje pro finanční
podporu vybavení pro celní kontroly v rámci Fondu
pro integrovanou správu hranic ve VFR pro období
2021–2027, který se má zaměřit na posílení kontrol
zboží vstupujícího do Unie a vystupujícího z ní přes
hranice poskytováním financování na nákup, údržbu
a modernizaci vybavení pro celní kontroly, jako
jsou nové skenery, systémy automatické detekce
poznávacích značek a mobilní laboratoře pro analýzu
vzorků. Jedná se o nový finanční nástroj vytvořený na
základě předchozích žádostí členských států, a tedy
založený na jejich potřebách, pokud jde o lepší správu
vnějších i vnitřních hranic. O finanční podporu se bude
moci ucházet i Celní správa ČR.
Stínový zpravodaj
• Zpráva o návrhu směrnice o pojištění motorových
vozidel: odškodnění obětí nehod motorových vozidel,
pojistných podmínek a krytí, boj proti nepojištěné jízdě

Cílem směrnice je zajistit stejnou minimální ochranu
stran zraněných v důsledku dopravních nehod v celé Unii,
zajistit jejich ochranu v případě platební neschopnosti
pojišťoven a zajistit rovné zacházení při ověřování
prohlášení o pojistných událostech pojišťovnami pro
potenciální pojistníky překračující vnitřní hranice Unie.
Podařilo se prosadit, že se směrnice nebude vztahovat
elektrokola, segwaye a elektrické skútry, a tedy nezatíží
jejich majitele. Z povinného ručení budou rovněž
vyloučena vozidla určená výlučně pro motoristický
sport, protože jsou obecně kryta jinými formami
pojištění odpovědnosti, a není tedy objektivní důvod,
aby podléhaly povinnému pojištění motorových vozidel.
•

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady o změně nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde
o používání úrovně Euro 5 u schvalování typu
dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek

Další parlamentní aktivity
• Spolupředložení 33 lidskoprávních usnesení na plénu
• 139 vystoupení na plénu
• Položení 54 písemných a ústních otázek Komisi a Radě
• 64 písemných vysvětlení hlasování
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Luděk Niedermayer
•
•
•
•
•
•

předseda české národní delegace v ELS
místopředseda Hospodářského a měnového výboru
člen Zvláštního výboru pro finanční trestné činy,
vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky
člen Delegace pro vztahy se Spojenými státy
náhradník Výboru pro průmysl, výzkum
a energetiku
náhradník Delegace pro vztahy s Korejským
poloostrovem

Zpravodaj
• Zpráva o finančních trestných činech, vyhýbání se
daňovým povinnostem a daňových únicích
Zpráva obsahuje doporučení, která by pomohla vytvořit
férový a transparentní systém placení daní. Zásadní
význam zpráva přikládá reformě DPH a snížení úniků na
DPH, neboť významnou část příjmů státních rozpočtů
tvoří právě příjmy z DPH. Právě na DPH je také páchána
velká část daňových podvodů.
Zpráva se také zabývá problematikou tzv. zlatých víz,
tedy praktikami některých členských zemí, které nabízí
občanství či povolení k pobytu výměnou za investice.
Tyto praktiky, které často zahrnují právě daňové úlevy,
bývají zneužívány, jsou bezpečnostním rizikem pro celou
EU a přináší tak napětí mezi členskými státy.
•

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění
nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci
a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané
hodnoty

Zpráva se týká legislativy určující základní IT
infrastrukturu a pravidla a postupy nezbytné pro
spolupráci členských států s cílem zajistit úspěšné
rozšíření působnosti zjednodušeného jednoho správního
místa na jiné služby než telekomunikační služby, služby

rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky
poskytované služby (v jejichž případě se zjednodušené
správní místo již používá) a na prodej zboží na dálku
uvnitř EU i z třetích zemí. Odhaduje se, že celkově soubor
opatření zvýší příjmy členských států z DPH o 7 miliard
EUR ročně a sníží náklady podniků spojené s regulací
o 2,3 miliardy EUR ročně.
Stínový zpravodaj
• Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny
a o zrušení směrnice 2005/89/ES
• Zpráva o vyšetřování praní peněz, vyhýbání se
daňovým povinnostem a daňových úniků
Navrhovatel stanoviska
• Stanovisko k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské
unie na rozpočtový rok 2019
• Stanovisko k výroční zprávě o finančních činnostech
Evropské investiční banky
Další parlamentní aktivity
• Spolupředložení 25 lidskoprávních usnesení na
plénu
• 16 vystoupení na plénu
• 4 písemné a ústní otázky na Komisi nebo Radu
• 144 písemných vysvětlení hlasování
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Zpráva o činnosti
smírčího výboru
PŘEDKLÁDÁ
Pavel Janda, předseda smírčího výboru

VYPRACOVAL
Pavel Janda

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.
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.

NÁVRH USNESENÍ
Celostátní sněm schvaluje zprávu o činnosti smírčího výboru.

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.
Smírčí výbor ke dni sepisu této zprávy v tomto funkčním
období neobdržel žádný oficiální podnět k zahájení
řízení. Každý člen však zodpověděl řadu neformálně
podaných dotazů členům TOP 09 či zaměstnancům
jejího aparátu.
Smírčí výbor se prostřednictvím svých členů rovněž
podílel na činnosti komise pro změnu Stanov TOP 09
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.
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Zpráva o činnosti
celostátní revizní komise
PŘEDKLÁDÁ
Karel Korba, předseda
celostátní revizní komise

VYPRACOVALI
Karel Korba, Aleš Koutný, Jarmil Vlach,
členové celostátní revizní komise TOP 09

Celostátní revizní komise zvolená na 5. Celostátním
sněmu TOP 09 v listopadu 2017 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 2017 a 2018,
kontrola výročních finančních zpráv politické strany
TOP 09 za roky 2017 a 2018 a jejich zpracování
v rozsahu podle § 19h zákona č. 424/1991 Sb.,
o politických stranách,
kontrola sedmi zpráv o financování volební kampaně,
kontrola plnění rozpočtů a návrhu rozpočtu na rok 2019
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 plnění rozpočtu za roky 2017 a 2018 a také
návrhem rozpočtu na rok 2019. Komise opakovaně řešila
zjednodušení procesu přijímání nových členů a také
návrhy změn Stanov TOP 09 k Celostátnímu sněmu.
Několikrát se komise zabývala i ne zcela dostatečně
rychlou prací stranických orgánů v některých krajích
s přihláškami zájemců o členství v TOP 09 a následně se
snažila navrhnout zjednodušení jejich přijímání na tento
Sněm. Komise též několikrát kritizovala nedostatečně
rychlou archivaci stranických materiálů v některých
krajích a upozorňovala je na zjištěné nedostatky.
Dále se komise zabývala důvody, které vedly bývalé členy

NÁVRH USNESENÍ
Celostátní sněm schvaluje zprávu
o činnosti celostátní revizní komise.

strany k ukončení jejich členství, statistikou četnosti
zasedání stranických orgánů, změnou struktury položek
rozpočtu, metodickým vedením krajských a regionálních
komisí a dalšími aktuálními drobnějšími tématy.
Doporučenínavrženákomisíbylaspříslušnýmipracovníky
sekretariátu projednávána a vesměs akceptována.
Komise při své činnosti nezjistila nesrovnalosti, které by
nebyly odstraněny, či nebylo pracováno na jejich zlepšení.
Komise v průběhu kontrolní činnosti vycházela z podkladů
připravovaných především ekonomickým odborem
strany. S komisí komunikoval ekonom Lukáš Tito. Na
všech zasedáních komise se, byť alespoň částečně,
zúčastňoval vždy generální sekretář strany. Zpočátku
to byl pan Pavel Severa, následně paní Marcela Masná
a v posledním období paní Terezie Radoměřská.
Předseda CRK měl dostatečnou možnost komunikovat
s členy Předsednictva TOP 09, především na pravidelných
zasedáních předsednictva, jichž se zúčastňoval. Komise
se snažila, aby její podněty vedly také k větší transparentnosti zpracovávaných materiálů a tím ke snížení
možných externích podnětů.
Komise pracovala ve složení předseda Karel Korba
z pražské TOP 09 a členové Aleš Koutný z kraje Vysočina
a Jarmil Vlach z Jihomoravského kraje. Komise se
v průběhu funkčního období sešla sedmkrát a také
hlasovala „per rollam“. 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 strany
za poskytování velmi dobré součinnosti. Předseda CRK
děkuje všem členům komise za jejich práci.
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Změny stanov
PŘEDKLÁDÁ
Výkonný výbor

VYPRACOVALA
Stálá komise pro změny stanov

NÁVRH USNESENÍ
Celostátní sněm schvaluje novelu stanov dle návrhu stálé komise pro změny stanov.

Krajské organizace byly předsednictvem TOP 09 15.1.2019
vyzvány k návrhu změn stanov. Od krajských organizací
žádné návrhy nebyly předloženy. Stálá komise pro
změny stanov proto projednala návrhy jednotlivých
členů komise. Ke všem návrhům vypracovala komise
stanoviska. Návrhy přijaté komisí byly zpracovány
v komplexní novelu, která byla předložena předsednictvu
a následně výkonnému výboru. Návrh novely stanov
schválil výkonný výbor TOP 09 a doporučuje ji
celostátnímu sněmu TOP 09 k přijetí.
Hlavní změny ve stanovách: umožnění rychlejšího vyřízení
přijímacího řízení při neshodě či nečinnosti místního
a/nebo regionálního výboru; zrušení regionálních
revizních komisí; úprava hranice usnášeníschopnosti
sněmů; umožnění požádat o zrušení místní organizace
v případě, kdy je jedinou v celé regionální organizaci.

Článek 3: Vznik, evidence,
pozastavení a zánik členství
(2) K přijetí za člena dochází na základě přihlášky do
strany. O přijetí za člena, včetně jeho příslušnosti ke
konkrétní místní či městské (dále jen „místní“) organizaci,
případně regionální organizaci bez místních organizací,
či zamítnutí přihlášky rozhodne regionální a místní výbor
a regionální výbor, při neshodě či nečinnosti krajský
výbor či krajské předsednictvo, případně předsednictvo
strany. Podrobnosti upravuje směrnice. Pokud nedojde
ke shodě regionálního a místního výboru, rozhodne
krajský výbor. 4

(3) V případě rozhodování o přijetí do regionální
organizace bez místních organizací rozhoduje výbor
této organizace. Krajský výbor si může vyhradit právo
konečného rozhodnutí. V případě zamítnutí přihlášky
se tato vždy postupuje ke konečnému rozhodnutí
krajskému výboru. 5
(4)(3) Člen může náležet pouze k jedné místní, případně
regionální organizaci bez místních organizací, členství
vzniká po rozhodnutí o přijetí za člena dnem zaplacení
členského příspěvku.
(5)(4) Člen může požádat o přestup do jiné místní organizace nebo do regionální organizace bez místních
organizací. O tomto přestupu rozhodne výbor organizace, do níž člen přestupuje. V případě neschválení
přestupu má žadatel právo podat odvolání ke krajskému
výboru do 15 dnů od doručení rozhodnutí.
(6)(5) Žádost člena o vstup do místní organizace či
regionální organizace bez místních organizací po zániku
či zrušení jeho původní místní organizace nebo po vzniku
první místní organizace v regionální organizaci dosud
bez místních organizací, jíž je členem, se považuje za
zvláštní formu přestupu. Při neschválení tohoto přestupu
je možné odvolání ke krajskému výboru, které staví běh
lhůty podle odstavce 7 6 písm. h).
(7)(6) Členství ve straně zaniká:
a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
b) písemným prohlášením o vystoupení ze strany

V řadě případů jsou i mnohonásobně překračovány lhůty pro rozhodování o členství, v některých případech trvá takto přijímací proces i déle než rok. Je třeba vytvořit systémové prostředí, ve kterém bude zaručen konečný termín pro rozhodnutí. Podrobný proces bude
upraven ve směrnici o členství, záměrem je stanovit, že pokud není ze strany místních a regionálních orgánů rozhodnuto ve lhůtě, rozhodne
krajské předsednictvo či výbor, pokud ani tyto orgány nekonají, rozhodne předsednictvo strany.

4

5
Vložením textu „případně regionální organizaci bez místních organizací“ v předchozím odstavci a následnou podrobnou úpravou ve
směrnici o členství je tento odstavec nadbytečný.
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doručeným příslušné krajské kanceláři,
c) zbavením či omezením způsobilosti k právním úkonům,
d) vstupem do jiné politické strany nebo hnutí,
e) přijetím kandidatury na kandidátce jiné volební strany
bez souhlasupřes nesouhlas výboru příslušného podle
úrovně voleb,6
f) nezaplacením členského příspěvku po datu splatnosti
ani do 30 dnů od odeslání písemné výzvy,
g) vyloučením,
h) není-li člen strany přijat do místní organizace či
regionální organizace bez místních organizací do tří
měsíců po zániku či zrušení místní organizace, jíž byl
původně členem, nebo do tří měsíců od vzniku první
místní organizace v regionální organizaci dosud bez
místních organizací, jíž je členem.
(8)(7) Členství ve straně se pozastaví na základě
písemné žádosti člena z důvodu neslučitelnosti stranické příslušnosti a funkce nebo zaměstnání, které
tento člen přijal nebo hodlá přijmout, nebo z důvodu
zahájení trestního stíhání jeho osoby. Zahájení
trestního stíhání může být důvodem k pozastavení
členství krajským či výkonným výborem při přiměřeném
použití čl. 6 odst. 2 a 3.
(9)(8) O zániku členství ve straně podle odstavce 7 6 písm.
c) až h) musí být dotyčný člen písemně vyrozuměn.
(10)(9) Podrobnosti upravuje směrnice o členství ve
straně.

Článek 7: Organizační struktura strany
(3) Regionální úroveň:
a) regionální sněm,
b) regionální výbor,.
c) regionální revizní komise. 7

Článek 8: Jednání orgánů
(1) Sněmy jsou svolávány výbory či předsedy příslušných
organizací. Způsob svolávání ostatních orgánů upravuje
jednací řád. 8
(2) Pokud není sněm svolán ve stanoveném termínu
příslušným výborem, svolá sněm výbor, předsednictvo či
předseda nejbližší vyšší úrovně a v případě celostátního
sněmu smírčí výbor.9
(5) Sněmy všech úrovní jsou usnášeníschopné za
přítomnosti třetiny svých členů či delegátů. Je-li
přítomna méně než polovina členů či delegátů, nesmí
sněm zařazovat nové body programu.10
(6) Pokud se místní, regionální či krajský sněm nesejde
v usnášeníschopném počtu členů či delegátů, svolá
následný sněm nadřízený výbor. Takto svolaný sněm je
usnášeníschopný v jakémkoli počtu členů či delegátů.
Je-li přítomna méně než polovina členů či delegátů,
nesmí sněm zařazovat nové body programu.11
(5)(7) Jednání orgánů a hlasování v případě střetu zájmů
či podjatosti podrobně upravuje jednací řád.

Současná úprava ve stanovách a nominačním řádu vyžadovala aktivní souhlas (usnesení) kompetentního výboru ke kandidatuře za jinou
volební stranu. Takto pouhá nečinnost výboru v některých případech vedla k zánikům členství. Nová úprava předpokládá aktivní vyslovení
nesouhlasu pro zánik členství. O členech kandidujících za jinou volební stranu bude celostátní kancelář informovat příslušné předsedy
výborů a dotyčné kandidáty po zveřejnění kandidátek ČSÚ (cca 14 dní po uzávěrce jejich podání). Výbory budou mít možnost vyslovit ještě
před volbami s kandidaturou nesouhlas. Podrobnosti stanoví směrnice o členství.

6

7

Většina regionálních revizních komisí je ustavena pouze formálně a nepracuje. Praxe ukázala, že RRK jsou nadbytečné.

8

Doplňující ustanovení zmocňuje jednací řád k úpravě svolávání výborů, předsednictev, komisí atp.

V minulé novele stanov bylo doplněno ustanovení, že sněm svolává příslušný výbor či jeho předseda. Byla opomenuta analogická úprava
pro svolání sněmu organizace při nečinnosti jeho výboru i předsedy.

9

10
Návrh řeší případy zejména místních sněmů, kde je větší část neaktivních členů. V jednacím řádu bude upřesněno, že součástí pozvánky
na sněm musí být návrh programu. Pokud není přítomna alespoň polovina členů či delegátů sněmu, může sněm jednat pouze o bodech
uvedených na pozvánce.
11

Pokračování řešení předchozí problematiky pro usnášeníschopnost zejména některých místních sněmů.
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(6)(8) Orgány strany navrhují kandidáty do voleb dle
příslušné vnitrostranické normy.
(7)(9) Volby členů orgánů strany a rozhodování o kandidátkách pro veřejné volby probíhají prostřednictvím
tajného hlasování. O hlasování aklamací lze rozhodnout dvoutřetinovou většinou přítomných členů nebo
delegátů příslušného orgánu. Pokud nejméně třetina
členů nebo delegátů orgánu požádá o tajné hlasování
o kandidátech pro veřejné volby, proběhne hlasování
tajně.12
(8)(10) Za předsednictvo strany jednají navenek
samostatně předseda nebo první místopředseda
anebo společně místopředseda strany a další člen
předsednictva.
(9)(11) V krajské organizaci, regionální organizaci
a místní organizaci jedná za výbor předseda nebo každý
z místopředsedů samostatně.
(12) Čestný předseda, předseda strany, první místopředseda a místopředsedové strany, generální sekretář,
předseda celostátní revizní komise a předseda smírčího
výboru se mohou účastnit s poradním hlasem jednání
kteréhokoli orgánu strany. Předseda a místopředsedové krajské organizace a předseda krajské revizní
komise se mohou účastnit s poradním hlasem jednání
kteréhokoli orgánu v rámci kraje. Předseda a místopředsedové regionální organizace se mohou účastnit s poradním hlasem jednání kteréhokoli orgánu v rámci regionu. Jejich zastupování upravuje jednací řád.13

Článek 10: Výkonný výbor
(2) Výkonný výbor zejména:
a) schvaluje návrh ročního rozpočtu a výroční finanční
zprávu strany,
b) navrhuje kandidáty pro volby dle příslušné vnitrostranické normy, rozhoduje o kandidátních listinách

pro volby do Poslanecké sněmovny, Evropského parlamentu a kandidátech do Senátu 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, 14
f)e) na návrh předsedy nebo prvního místopředsedy
jmenuje a odvolává generálního sekretáře,
g)f) rozhoduje o ustavení a zrušení regionální organizace
a její územní působnosti.

Článek 11: Předsednictvo strany
(1) Předsednictvo strany je statutárním orgánem strany.
K jednání jménem strany v otázkách finančních a k jednání
navenek vůči orgánům veřejné moci jsou oprávněny jen
osoby uvedené v čl. 8 odst. 8 10 nebo osoby jimi písemně
pověřené. Ustanovení čl. 12 odst. 4 tím není dotčeno.

Článek 12: Čestný předseda, předseda strany,
první místopředseda, generální sekretář a
aparát strany
(1) Čestným předsedou TOP 09 je Karel Schwarzenberg.
Čestný předseda:
a) je oprávněn účastnit se zasedání všech orgánů,15
b)a) formuluje zahraniční politiku strany,
c)b) zastupuje stranu vůči zahraničním subjektům a na
mezinárodních fórech.
(2) Předseda strany stojí v čele strany. Svolává
předsednictvo strany a výkonný výbor a předsedá jim. Je
oprávněn účastnit se zasedání všech orgánů. V případě,
že není obsazena funkce generálního sekretáře, vykonává
jeho pravomoci. Předseda strany schvaluje uzavření,
změnu či rozvázání pracovního poměru se zaměstnanci
či obdobných právních vztahů s třetími osobami. První
místopředseda strany zastupuje předsedu strany a má
právo účastnit se všech zasedání orgánů.16

12
Hlasování o kandidátech pro veřejné volby neprobíhá vždy tajně, jak požadují stanovy, zejména v případě potřeby operativně doplnit či
upravit kandidátku. Vhodnější formou úpravy se jeví zachovat nárok na tajné hlasování na požadavek třetiny členů orgánu. (Analogicky
k možnosti vnitrostranické volby aklamací hlasováním dvou třetin orgánu.)

Možnost účasti hostů – stranických funkcionářů na jednání orgánů strany byla rozptýlena v několika článcích stanov a jednacího řádu.
Pro přehlednost se jeví vhodné sloučit je do jednoho článku. Jednací řád následně pouze upraví možnost, aby výše uvedení za sebe vyslali
na jednání zástupce.

13

14

Jde o duplicitní ustanovení k čl. 17 odst. 3.

15

Nahrazeno čl. 8 odst. 12.

16

Nahrazeno čl. 8 odst. 12.
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(4) Generální sekretář nesmí vykonávat žádnou další
volenou nebo jmenovanou funkci ve straně, ve státní
správě a samosprávě. Generální sekretář v rámci
pověření předsedou či prvním místopředsedou řídí
činnosti aparátu strany, uzavírá a rozvazuje pracovní
poměr se zaměstnanci, zajišťuje realizaci usnesení
celostátního sněmu, výkonného výboru a předsednictva
strany, předkládá předsednictvu strany návrhy
vnitrostranických norem a jedná za stranu v majetkových,
hospodářských, pracovněprávních či obdobných
vztazích. Generální sekretář se může účastnit zasedání
všech orgánů strany.17

Článek 13: Krajské organizace a orgány
(2) Krajský sněm je vrcholným orgánem strany v kraji.
Krajský volební sněm se koná nejméně jednou za dva
roky. Krajský sněm musí být svolán do 90 dnů, požádajíli 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.
Každá regionální organizace má právo být zastoupena
alespoň jedním delegátem. Klíč delegátů platný do doby
stanovení jiného určí výkonný výbor.18
(3) Krajský sněm volí a odvolává předsedu a až tři
místopředsedy krajské organizace, až devět dalších
členů krajského předsednictva a další členy krajského
výboru tak, aby každá regionální organizace měla
v krajském výboru alespoň jednoho zástupce; dále volí
předsedu, nejméně dva členy a nejméně dva náhradníky
krajské revizní komise.19

17

Článek 14: Regionální organizace a orgány
(2) Regionální sněm je vrcholným orgánem strany v regionu. Regionální volební 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. 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. 20
(3) Regionální sněm volí a odvolává předsedu a až
dva místopředsedy regionální organizace a další
členy regionálního výboru až do maximálního počtu
15, volí a odvolává předsedu, dva členy a alespoň dva
náhradníky regionální revizní komise. 21

Článek 15: Místní organizace a orgány
(1) Místní organizace je základní organizační jednotka
strany. Může být založena v obcích, městských obvodech
nebo městských částech, ve kterých o založení
požádá požádají nejméně pět tři členů členové strany.
Místní organizace může působit i na území více obcí
za podmínky příslušnosti v rámci jedné regionální
organizace. Z místní organizace působící na území více
obcí, městských obvodů nebo městských částí se mohou
postupně vyčleňovat další místní organizace.22

Nahrazeno čl. 8 odst. 12.

Návrh směřuje k novele jednacího řádu, podle které by měl být svoláván sněm nejméně jednou do roka. Původní znění navozovalo do 		
jem, že sněmy jsou pouze volební, jednou za dva roky.

18

V návaznosti na zrušení regionálních revizních komisí a tím pádem větší množství práce pro krajské revizní komise poskytuje návrh
možnost, aby si krajské organizace zvolily i více než tříčlenné revizní komise.

19

Doplnění prvé věty směřuje k novele jednacího řádu, podle které by měl být svoláván sněm nejméně jednou do roka. Původní znění navozovalo dojem, že sněmy jsou pouze volební, jednou za dva roky. Odstranění poslední věty je nahrazeno obecným ustanovením čl. 8 odst.
5 a 6.
20

21

Viz zrušení regionálních revizních komisí, pozn. č. 7.

22
Zejména pro komunální volby je velmi významné, zda v obci působí místní organizace. Je tedy žádoucí, abychom tomuto vyšli vstříc a
umožnili vznik i malých místních organizací. Doplnění poslední věty je pouze upřesněním výčtu typů místních organizací, které navazuje na
větu druhou.
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(2) Místní organizace vzniká rozhodnutím ustavujícího
místního sněmu konaného na základě předchozího
souhlasu příslušného krajského výboru. Místní organizace
zanikne, poklesne-li počet jejích členů pod čtyřitři. Místní
organizace může též zaniknout rozhodnutím krajského
výboru na návrh místního sněmu, pokud je jedinou místní
organizací v regionální organizaci.23
(3) Místní sněm je nejvyšším orgánem místní organizace.
Místní volební sněm se koná nejméně jednou za dva roky.
Místní sněm musí být svolán do 30 dnů, požádá-li o to
nejméně 1/3 členů místní organizace.24
(4) Pokud má místní organizace 15 a více členů a neníli při stanoveném začátku jednání přítomna většina
členů, je po půl hodině místní sněm usnášeníschopný při
přítomnosti alespoň 1/3 členů místní organizace.25
(5)(4) Místní sněm volí a odvolává předsedu a místopředsedu místní organizace a až 5 členů místního výboru;
v místních organizacích, kde nejsou podmínky pro vytvoření místního výboru, volí a odvolává pouze předsedu
a místopředsedu, kteří plní úlohu místního výboru.
(6)(5) Místní sněm volí a odvolává delegáty a jejich
náhradníky na nejblíže následující regionální sněm.
(7)(6) Místní výbor je výkonným orgánem místní organizace. Místní výbor zejména navrhuje kandidáty pro

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

Článek 16: Revizní komise a smírčí výbor
(1) Strana zřizuje celostátní revizní komisi, a krajské
a regionální revizní komise, které kontrolují finanční,
hospodářskou a správní činnost strany.26

Článek 17: Funkce, funkční období
funkcionářů a kooptace
(2) Funkční období stranických funkcionářů je dvouleté
a končí novou volbou. Pokud poklesne počet sněmem
volených včetně orgánem kooptovaných členů výboru či
předsednictvapodpolovinupočtustanovenéhosněmem,
je orgán neusnášeníschopný. Pokud je místní výbor
tvořen dle čl. 15 odst. 4 jen předsedou a místopředsedou,
je neusnášeníschopný při zániku funkce jednoho z nich.
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.27

Článek 22: Přechodná ustanovení
Funkce předsedů, členů a náhradníků regionálních
revizních komisí zanikají dnem registrace této verze
stanov Ministerstvem vnitra.28

Změna závěru druhé věty navazuje na předchozí návrh. Doplnění třetí věty vychází vstříc žádostem některých menších regionálních
organizací, kde působí jen jedna místní organizace a místní a regionální výbor mají často stejné složení.

23

Návrh směřuje k novele jednacího řádu, podle které by měl být svoláván sněm nejméně jednou do roka. Původní znění navozovalo dojem,
že sněmy jsou pouze volební, jednou za dva roky.

24

25

Odstranění článku je nahrazeno obecným ustanovením čl. 8 odst. 5 a 6.

26

Viz zrušení regionálních revizních komisí, pozn. č. 7.

27
Návrh upřesnění směřuje k případům, kdy po volbě dvoučlenného výboru místní organizace zanikla jednomu ze zvolených funkce. Počet
členů orgánu tím neklesl pod „pod polovinu počtu stanoveného sněmem“ a místní výbor byl takto usnášeníschopný jako jednočlenný.
Stálá komise pro změny stanov řešila, zda takový postup legalizovat i nadále a přiklonila se k názoru, že nikoli.
28

Přechodné ustanovení pro zánik regionálních revizních komisí.
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Nabízíme 343 profesionálů pro volby
14.8.2017
Osmašedesát dní do voleb nabízí TOP 09 voličům kompletní kandidátky pro
sněmovní volby. TOP 09 postavila kandidátky ve všech 13 krajích a v Praze,
nabízí voličům celkem 343 kandidátů. Celkem 258, tedy přes 75 procent z nich,
má vysokoškolské vzdělání. Kandidátky TOP 09 svou osobní účastí podpořilo
35 osobností z jiných politických stran a hnutí a 28 nestraníků.

TOP 09 startuje horkou fázi kampaně
4.9.2017
Hlavní část svojí předvolební kampaně dnes zahájila v Praze TOP 09. Strana
už dříve představila hlavní motiv kampaně - “Neuhneme”, na který nyní
navázala dalšími slogany, kterými chce oslovit voliče. Ve svém programu
TOP 09 zdůrazňuje například podporu podnikání a omezování byrokracie.

Memorandum o ochraně životního prostředí pro TOP 09
7.9.2017
Skupina tří exministrů a další experti, kteří se zabývají ochranou životního
prostředí, předali dnes osobně předsedovi TOP 09 zásadní dokument.
Memorandum o životním prostředí ukazuje směr i konkrétní priority, které
by se měly do budoucna realizovat v ochraně přírody České republiky.
Jeho obsah bude jednou z priorit, které budou zástupci TOP 09 prosazovat
v budoucí vládě či v parlamentu.

TOP 09 je odpovědná strana, která myslí také na ženy
11.10.2017
TOP 09 nenabízí jen reformu vzdělávání nebo efektivní a úsporný stát, ale
v programu má také návrhy cílené na ženy. Jsme odpovědná strana, i proto
myslíme na to, co potřebují k životu a spokojenosti svých rodin právě ženy. Mít
odpovědnost, znamená myslet na budoucnost. My na ni myslíme stejně jako
každá žena a matka, říká místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová,
která už čtyři roky ve sněmovně prosazuje sladění pracovního a rodinného
života. Priority TOP 09 shrnula do balíčku opatření, která pomohou ženám.

Vláda selhala v ochraně ekonomických zájmů
16.10.2017
TOP 09 je přesvědčena, že hysterie, kterou vládní strany rozpoutaly kolem
memoranda o těžbě lithia, je snahou odvést pozornost od zcela zásadního
tématu těchto voleb, kterým je zachování demokracie a prozápadního
směřování České republiky. To však nic nemění na tom, že vláda v otázce
těžby lithia zcela selhala v ochraně ekonomických zájmů České republiky.

Děkujeme všem voličům TOP 09
22.10.2017
Děkujeme! Nejen proto, že se to sluší. Ale i proto, že si toho opravdu vážíme.
Chtěli bychom Vám všem, voličům TOP 09, poděkovat za každý jedinečný
hlas. Za Váš hlas.
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Poslanecký klub TOP 09 má nové vedení
31.10.2017
Poslanecký klub TOP 09 se poprvé od voleb do sněmovny sešel a zvolil
si své vedení. V jeho čele stane předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, který
uspěl jako lídr strany ve Středočeském kraji. Místopředsedy klubu pro další
volební období budou poslankyně Markéta Pekarová Adamová, která je
místopředsedkyní TOP 09 a poslanec František Vácha, děkan Přírodovědecké
fakulty Jihočeské univerzity.

Vytvořili jsme Demokratický blok
15.11.2017
Na společném postupu při zřizování výborů, komisí a vedení Poslanecké
sněmovny se dnes dohodli poslanci TOP 09, ODS, KDU-ČSL a STAN. Nově
vytvořený Demokratický blok, který dohromady zastupuje 1,4 miliónu voličů
(27,61 procent), bude navrhovat společné kandidáty do orgánů sněmovny.

TOP 09 si na sněmu zvolila nové vedení
26.11.2017
Nového předsedu i vedení si zvolila TOP 09 na svém dvoudenním 5. celostátním
sněmu, který skončil dnes večer. Předsedou strany se nově stal europoslanec
Jiří Pospíšil, 1. místopředsedkyní je poslankyně Markéta Pekarová Adamová.
TOP 09 si vybrala také další čtyři místopředsedy a členy výkonného výboru.

Europoslanec Luděk Niedermayer vstoupil do TOP 09
30.11.2017
Europoslanec Luděk Niedermayer vstoupil do TOP 09. Bývalý viceguvernér
České národní banky a uznávaný ekonom nově rozšířil řadu osobností, které
se rozhodly pro TOP 09. Od voleb podalo přihlášku do strany více než 260 lidí.
Niedermayer se stal členem regionální organizace TOP 09 v Praze 2 tento
týden.

Píšeme dopisy! TOP 09 podpořila lidská práva a svobody
10.12.2017
Jiří Pospíšil, Karel Schwarzenberg nebo Markéta Pekarová Adamová se dnes
připojili k celosvětové akci Maratonu psaní dopisů. V Den lidských práv ji
každoročně pořádá Amnesty International. Dopisy psané i politiky TOP 09
odejdou jako apel do zemí, které nespravedlivě vězní a perzekuují občany.
Obrana lidské svobody patří mezi základní hodnoty, které TOP 09 prosazuje.

Pomáháme vědě, přidáváme učitelům
a lidem v sociálních službách
12.12.2017
TOP 09 navrhne konkrétní změny ve státním rozpočtu na příští rok. Její
poslanci chtějí například změnit rozdělování peněz na vědu nebo více peněz
pro učitele a pracovníky v sociálních službách. Návrhy k rozpočtu se týkají
také církevních škol, stavu vysokoškolských kolejí či podpory Ústavu pro
studium totalitních režimů.
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TOP 09 má místopředsedy dvou výborů sněmovny
19.12.2017
TOP 09 získala silné zastoupení ve dvou výborech Poslanecké sněmovny.
Exministr zahraničí a čestný předseda strany Karel Schwarzenberg se už na
začátku prosince stal místopředsedou zahraničního výboru, který minulé
čtyři roky vedl. A Markéta Pekarová Adamová, první místopředsedkyně
TOP 09 a expertka strany na sociální věci, se dnes stala místopředsedkyní
výboru pro sociální politiku.

TOP 09 podporuje kandidaturu Jana Sobotky do Senátu
10.1.2018
TOP 09 Královéhradeckého kraje podporuje v doplňujících senátních volbách
v obvodě Trutnov dlouholetého starostu města Vrchlabí Jana Sobotku.
Vyzývá proto své členy, voliče a podporovatele, aby svůj hlas i v druhém kole
dali právě tomuto kandidátovi.

Nepodpoříme menšinovou vládu, je nedůvěryhodná
16.1.2018
Poslanci TOP 09 nemají důvěru ke kabinetu, který vede premiér důvodně
podezřelý z podvodu. Menšinová vláda hnutí ANO je pro TOP 09
nedůvěryhodná i z pohledu programového prohlášení, ve kterém nabízí
občanům změny, jež její politici pomáhali v minulém období zrušit.

Nejvyšší státní zástupce musí být nezávislý na politice
23.1.2018
Základním předpokladem pro to, abychom žili v právním státě, je nezávislá
justice. TOP 09 reaguje na tvrzení premiéra z hnutí ANO, že je možné si
v České republice objednat trestní stíhání. Proto dnes navrhla novelu zákona
o státním zastupitelství, která mění způsob odvolávání vedoucích státních
zástupců na méně závislý na politice. Dnes může nejvyššího státního
zástupce odvolat z funkce kdykoliv a bez důvodu vláda na návrh ministra
spravedlnosti.

Chceme spravedlivější Česko
13.2.2018
Poslanci TOP 09 předloží trojici zákonů, která přinese spravedlivější přístup
státu ke studentům, matkám a dalším občanům. “Stát by měl být férový, ať
už se to týká daní, výhod nebo vztahu svých zaměstnanců vůči občanům. To
se jako TOP 09 snažíme měnit,” říká předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Odmítněte zákon o referendu, vyzvali politici TOP 09
27.2.2018
TOP 09 považuje zákon o obecném referendu za nebezpečný pro demokracii
v zemi. Její poslanci budou proti jeho přijetí a vyzvali, aby sněmovna
navrženou normu odmítla.
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TOP 09: Týrání zvířat musí skončit
20.3.2018
Pachatelé trestného činu týrání zvířat by měli být nově přísněji postihováni.
Novelu trestního zákoníku, která zvyšuje sankce za týrání zvířat, dnes
představila TOP 09. Nově bude možné přísněji stíhat majitele a provozovatele
takzvaných množíren, kteří v nevyhovujících podmínkách rozmnožují pro zisk
větší množství psů nebo koček.

TOP 09: Silné vztahy s USA jsou pro nás klíčové
27.3.2018
Silné transatlantické vztahy garantují směr naší zahraniční politiky. I proto
poslanci TOP 09 oceňují dnešní návštěvu předsedy americké Sněmovny
reprezentantů Paula Ryana v Poslanecké sněmovně PČR. Návštěva šéfa
americké sněmovny je nejvýznamnější návštěvou představitele Spojených
států od cesty Baracka Obamy do Prahy, říká předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

TOP 09 hospodaří odpovědně a bez dluhů
30.3.2018
TOP 09 je rozpočtově odpovědnou stranou. Dokazují to, stejně jako
v předchozích letech, výsledky jejího hospodaření, které strana zveřejnila.
Výroční zpráva za rok 2017 je už přesně podle zákona k dispozici Úřadu pro
dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, ale také
zcela transparentně na webu top09.cz.

Česká republika se musí umět postavit za své spojence
17.4.2018
Postoj premiéra k odvetě za chemické útoky v Sýrii podle TOP 09 zhoršuje
pozici České republiky v zahraničí. Předseda vlády nejdřív akci podpořil, po
schůzce s prezidentem ale otočil a od vlastního stanoviska se distancoval.
TOP 09 proto vyzvala vládu, aby se příště jednoznačně postavila za své
spojence.

Společně za částečné úvazky pro matky s malými dětmi
19.4.2018
Pomoci rodičům malých dětí i zaměstnavatelům má návrh TOP 09, ke kterému
se připojili také poslanci STAN a KDU-ČSL. Novela zákona o pojistném na
veřejné zdravotní pojištění chce změnit odvody zaměstnavatelů tak, že
jim umožní vytvářet daleko více částečných pracovních úvazků. Právě tato
forma zaměstnání vyhovuje matkám, které řeší, jak skloubit práci a péči
o malé děti.

Spojme síly pro Prahu
14.5.2018
Lídři společné kandidátky TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí pro
podzimní volby do pražského zastupitelstva, Jiří Pospíšil a Hana Marvanová,
představili projekt společné kandidátky do podzimních komunálních voleb
v Praze, včetně klíčových osobností a programových priorit.
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Vláda a prezident hazardují s naší bezpečností
22.5.2018
TOP 09 varuje před riskantními kroky, které ohrožují bezpečnost země
a občanů. Poslanci TOP 09 iniciovali, aby se sněmovna na svém jednání
zabývala kauzou Novičok. Usilujeme také o svolání mimořádné schůze. Na
ní by zákonodárci řešili změny v bezpečnostních složkách, které nyní provádí
vláda v demisi.

TOP 09: Ochranu zvířat bereme vážně a předkládáme řešení
25.5.2018
TOP 09 připravila novelu trestního zákoníku, která zpřísňuje sankce za týrání
zvířat a zvyšuje tak úroveň ochrany zvířat v České republice. Novela bude nyní
předložena do Poslanecké sněmovny. Přísnější postihy budou čekat majitele
a provozovatele takzvaných množíren nebo pachatele násilí na zvířatech

Navrhujeme, aby lidé měli možnost volit i na dálku
29.5.2018
TOP 09 znovu navrhuje zavedení korespondenční volby. Zákon, který by
umožnil odeslat svůj hlas a využít tak svoje volební právo také občanům,
kteří se v termínu voleb zdržují v zahraničí, dnes představila poslankyně a 1.
místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Podle současných
zákonů mohou Češi volit v zahraničí pouze na vybraných ambasádách, které
jsou ale mnohdy od sebe vzdáleny i stovky kilometrů.

Stát musí dotace do sportu rozdělovat transparentně
5.6.2018
Stát musí financovat sport jasně, prokazatelně a transparentně. TOP 09
důrazně apeluje na zástupce sportovních svazů a ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, aby všechny dotace pro oddíly a kluby přidělovali
maximálně transparentně a účelně.

BACK2TOP! Postavíme se za vás, nabízíme kvalitní osobnosti
14.6.2018
BACK2TOP – zpátky k Topce, zpátky na vrchol. S tímto heslem dnes zahájila
TOP 09 volební kampaň do Senátu a do zastupitelstev obcí a měst. Strana
dnes představila své zástupce, které nabídne voličům v podzimních senátních
a komunálních volbách, a také témata, která chce prosazovat na celostátní
i místní úrovni. Postavíme se za vás a Postavím se za vás – jsou hlavním
sloganem letošní kampaně.

Změníme zajišťovací příkazy, které likvidují podnikatele
21.6.2018
Poslanci TOP 09 navrhnou změny daňového řádu, které znemožní finanční
správě svévolně likvidovat léta budované podnikání osob a firem. Podle
údajů Finanční správy použil úřad v letech 2015-2016 zajišťovací příkazy
proti více než třem tisícovkám firem. Nově by tak mohl postupovat pouze se
souhlasem soudu.
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TOP 09: Hospodaření v lesích se musí změnit
26.6.2018
TOP 09 je proti privatizaci či pronájmu státních lesů, nutná je však jejich dobrá
správa a celospolečenské využití. Proto její poslanci a senátoři navrhnou
novelu zákona o lesích a navrhnou také změny dalších norem a vyhlášek.
Experti TOP 09, jako politické strany s výrazným ekologickým směřováním,
zveřejnili první pomoc, která zabrání kůrovcovým kalamitám.

TOP 09: Chceme vyšší kvalitu škol už v příštím školním roce
28.6.2018
Různorodost škol, důraz na jazykovou gramotnost, schopnost studentů
komunikovat a učit se, ale také dostatek škol a klasických i alternativních
školek v místě, kde děti a žáci bydlí. To jsou priority, které dnes u příležitosti
konce školního roku představili experti TOP 09.

Krátíme Seznam nesvobody – rušíme šikanující zákony
10.7.2018
Poslanci TOP 09 navrhují změny zákonů, které vrátí občanům část svobod.
Z tzv. Seznamu nesvobody, který strana před dvěma lety zveřejnila, chce
ukončit cenzorskou pravomoc úředníků ministerstva financí a zcela zrušit
zákon o prokazování původu majetku.

TOP 09 a STAN půjdou ve Zlíně společně do komunálních voleb
27.7.2018
Kandidáti TOP 09 budou figurovat na listině hnutí Starostové a nezávislí
(STAN) pro říjnové komunální volby ve Zlíně. TOP 09 a Starostové tak obnovují
úspěšnou spolupráci z let 2010 až 2014.

TOP 09 nabídne voličům v kampani speciální karty
7.8.2018
TOP 09 nebude v letošních podzimních volbách v městech a obcích nabízet
pouze zajímavý program, zkušenosti a osobnosti na radnice. Voličům ve
všech krajích chce už v letních horkých týdnech nabídnout vlastní speciální
edici zábavné karetní hry Prší. Hlavním leitmotivem hry je upozornit na
některé politické problémy až kuriozity, ke kterým chce TOP 09 zvednout
diskuzi.

Pospíšil vyzývá Zemana, aby neignoroval výročí Srpna 68
15.8.2018
Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil dnes poslal prezidentovi Miloši Zemanovi
otevřený dopis. Reagoval tak na prohlášení mluvčího Jiřího Ovčáčka
na Twitteru, že se prezident republiky nechystá přednést žádný projev
k padesátému výročí okupace naší země.
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TOP 09: Jsme pro růst penzí, vláda ale musí připravit reformu
22.8.2018
TOP 09 souhlasí, aby stát přidal více k důchodu lidem, kteří jsou v penzi déle
než 25 let, a neřídil se přitom kritériem věku. Poslanci TOP 09 proto dnes
podpoří senátní návrh novely zákona o důchodovém pojištění. Žádají ale
vládu, aby urychleně připravila reformu penzí.

Běžte volit – ti rudí chodí vždycky,
vyzvala TOP 09 a zahájila kampaň
6.9.2018
Společnou výzvou všem občanům dnes TOP 09 zahájila v Praze horkou
fázi volební kampaně. Součástí apelu byla speciální happeningová
instalace rudých figurín představující voliče, kteří přijdou volit vždy. Strana
v podzimních komunálních volbách nabízí lídry v největších městech České
republiky a osobnosti v mnoha senátních obvodech.

TOP 09 v Karlovarském kraji zahájila horkou fázi kampaně
6.9.2018
TOP 09 zahájila horkou fázi kampaně v Karlovarském kraji. Kampaň si
tvoří naši kandidáti v jednotlivých městech individuálně. Kampaň využívá
outdoorových plochy, ale také samozřejmě tiskové materiály a sociálních
sítích. Stejně jako v minulých letech TOP 09 bude hodně využívat kontaktní
kampaň ať klasické stánky, kde bude možné potkat i naše kandidáty, tak
door-to-door kampaň.

TOP 09: Jsme na straně svobodného podnikání
11.9.2018
Poslanecká sněmovna má na programu své nadcházející schůze 10 návrhů
zákonů z dílny TOP 09. Prvním okruhem jsou návrhy, které mnohem více
otvírají pracovní trh pro matky s dětmi. Je to zejména návrh na snížení odvodů
z částečných úvazků a zvýšení limitů u dohod o pracovní činnosti.

TOP 09: Nejsme cyničtí sobci, přijmout sirotky je správné
18.9.2018
Předsednictvo TOP 09 dnes oficiálně vyzvalo premiéra a vládu k přijetí
syrských sirotků. Strana je proti kvótám a vždy prosazovala důslednou
ochranu vnějších hranic Evropské unie, prověřování žadatelů o azyl a pomoc
v zemích, odkud přichází migranti. Situace dětí, které jsou v uprchlických
táborech bez rodičů, však vyžaduje velkorysý a milosrdný přístup.

TOP 09 má nové senátory
13.10.2018
TOP 09 v senátních volbách uspěla. Mezi nově zvolenými senátory je hned pět
kandidátů, které podporovala či nominovala. Nově má v horní komoře svého
zástupce – starostu Bolatic a exposlance Herberta Paveru za obvod Opava.
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TOP 09: Navrhujeme systémový růst příspěvku na péči
23.10.2018
TOP 09 souhlasí, aby stát navýšil příspěvek na péči ve IV. stupni závislosti
u osob v domácí péči, jak navrhuje senátní verze zákona o sociálních službách.

TOP 09: Zdanění církevních restitucí je loupež podruhé
30.10.2018
Zákon o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi byl schválen v roce
2013 za vlády Petra Nečase. Počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý
majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle
zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard, navyšovaných
o inflaci a během této doby má dojít k úplně odluce církve od státu. Současná
vládní koalice však navrhuje, aby došlo ke zdanění těchto peněžitých náhrad.
Pro TOP 09 je taková zákonná úprava naprosto nepřípustná.

Na půdě Sněmovny vznikla Evropská platforma
1.11.2018
Poslanci demokratických stran, kteří zastupují různé názorové proudy, založili
v Poslanecké sněmovně Evropskou platformu. Chtějí tak českou veřejnost
objektivně informovat o evropské politice a aktivně se na ní podílet.

TOP 09 se bude v Jihlavě poprvé podílet na vedení města
1.11.2018
TOP 09 se před volbami do jihlavského zastupitelstva spojila s Piráty
a Zelenými a vytvořili koalici Žijeme Jihlavou. Volební úspěch přinesl účast na
vyjednávání nové rady jihlavského magistrátu a posledního října byla nová
vláda na magistrátu za účasti uskupení Žijeme Jihlavou stvrzena podpisem
na koaliční smlouvě.

Marek Sovka (TOP 09) patří k nejmladším starostům na Moravě
7.11.2018
Ustavující schůze zastupitelstva Branišovic na Brněnsku stvrdila Marka Sovku
ve funkci starosty obce. Čtyřiadvacetiletý Marek Sovka tak patří k nejmladším
starostům na Moravě. V komunální politice ale není Sovka nováčkem.
Poslední čtyři roky pečlivě pracoval pro obec ve funkci místostarosty a do
politiky vstoupil už ve svých osmnácti letech, kdy se stal členem TOP 09.

Adamová: Chceme zvýšit rodičovský
příspěvek už od poloviny roku 2019
8.11.2018
Poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová navrhuje, aby se rodičovský
příspěvek zvýšil na 300 tisíc korun, a to už od poloviny příštího roku. Odklad
na rok 2020, který navrhuje vláda, je podle ní zbytečný.
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Noví senátoři složili slib, v Senátu zasedne i „topácký“
starosta Bolatic Pavera
14.11.2018
Nově zvolení senátoři, mezi kterými je hned pět kandidátů, které nominovala
či podporovala TOP 09, dnes složili svůj slib.

TOP 09 chce důvěryhodnou vládu
22.11.2018
Výkonný výbor konstatuje, že Andrej Babiš dosud věrohodně nevysvětlil
kauzu uklizení svého syna do zahraničí. Naopak zde zůstávají alarmující
okolnosti, které poukazují na to, že Andrej Babiš maří vyšetřování své vlastní
trestní kauzy.

TOP 09 navrhne, aby šlo příští rok
na obranu o 13 miliard korun více
28.11.2018
Vláda dlouhodobě zanedbává výdaje na obranu a bezpečnost. Poslanci
TOP 09 proto předloží návrh, který by v rozpočtu na příští rok výdaje na
bezpečnost země zvýšil, a to o necelých 13 miliard korun.

TOP 09 navrhuje více peněz na vzdělání mladých lékařů
4.12.2018
Až o sto milionů korun více na vzdělání mladých lékařů navrhne TOP 09 při
projednávání státního rozpočtu na příští rok. Smyslem pozměňovacího
návrhu je nově podpořit výzkumné projekty mladých lékařů a zdravotníků, a
to mimo jiné na úkor výdajů prezidenta nebo Úřadu vlády.

Poslanci TOP 09 navrhují více peněz do školství
4.12.2018
Poslanci TOP 09 František Vácha a Dominik Feri navrhují, aby šlo v příštím
roce do školství více peněz, než s kolika počítá současná vláda. Navrhují větší
podporu vědy a výzkumu i regionálního školství, část toho ze zbytečné slevy
na jízdném.

Evropská platforma se rozrůstá, zástupci
debatovali o evropském rozpočtu
6.12.2018
V prosinci sněmovna projednává státní rozpočet. Zástupci Evropské
platformy se proto dnes sešli, aby s odborníky diskutovali i rozpočet Evropské
unie, jeho priority a také dopady, které bude mít na Česko.
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Senátor Pavera otevřel kancelář, lidem v ní
poskytne bezplatné právní poradenství
11.12.2018
Nově zvolený senátor Herbert Pavera otevřel v Opavě na Dolním náměstí
veřejnosti svoji regionální kancelář. Kromě možnosti sjednat si se senátorem
schůzku bude lidem poskytovat bezplatné právní poradenství. Chce tak
přispět k informovanosti o práci v Senátu i pomáhat lidem řešit jejich
každodenní problémy.

Czernin: Popírání holokaustu nemá chránit
imunita, o Roznerovi má rozhodovat soud
18.12.2018
Dnes bude Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny jednat
o vydání poslance Roznera ke stíhání ve věci schvalování a ospravedlňování
genocidy, jíž se dopustil svým výrokem o „neexistujícím pseudokoncentráku“
v Letech. Senátor a místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin na poslance
Roznera podal v únoru tohoto roku trestní oznámení, policie jej však odložila.
Do případu nicméně zasáhl žalobce a vrátil věc policii k přešetření. Policie už
pořádala sněmovnu o vydání poslance Roznera ke stíhání.

Hvězdná tour ve Středočeském kraji
9.1.2019
Místní organizace TOP 09 ve Středočeském kraji spojily síly a zahajují
edukativní projekt o Evropské unii. Obsah projektu vznikal za spolupráce
s europoslancem Luďkem Niedermayerem. Diskusními večery bude
provádět Vojtěch Vais, právník, zakladatel středočeské mládeženické
organizace Toptým a zastupitel Kosmonos.

TOP 09 si připomněla 50. výročí upálení Jana Palacha
16.1.2019
Politici TOP 09 si připomněli památku oběti Jana Palacha, od jehož upálení
uplynulo 50. let. K jeho hrobu na Olšanských hřbitovech se přišel poklonit
předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, první místopředsedkyně strany Markéta
Pekarová Adamová, místopředseda TOP 09 a senátor Tomáš Czernin,
předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek a další politici TOP 09.

TOP 09 představila novelu stavebního zákona
22.1.2019
TOP 09 v loňském roce připravila novelu stavebního zákona, jejímž cílem je
výrazně zkrátit délku stavebního řízení. Novela obsahuje několik změn. Za
nejdůležitější TOP 09 považuje dvě změny: tzv. fikci souhlasu a jeden úřad.

TOP 09 povede do eurovoleb Jiří Pospíšil
25.1.2019
Lídrem kandidátky byl zvolen předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil.
Vyjednávací tým TOP 09 tak dostal jednoznačný mandát pro vyjednávání
s potenciálními koaličními partnery o finální podobě společné kandidátky
do Evropských voleb.
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TOP 09: Stát trestá aktivní matky.
Navrhujeme spravedlivější mateřskou
29.1.2019
Spravedlivější mateřskou pro matky s průměrnými a nadprůměrnými mzdami
navrhuje první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Na
současný systém totiž podle ní doplácí aktivní ženy. Návrh, který by pomohl
tisícům rodin, projedná sněmovna ve druhém čtení tuto středu.

Senátoři TOP 09 zmírňují GDPR pro obce
30.1.2019
Senátoři TOP 09 během posledního týdne jednání v Senátu podpořili úpravy
v zákonech týkajících se GDPR. Zabývali se také situací ve strukturálně
postižených regionech a bojem s dezinformacemi na internetu. Také prosadili
uspořádání semináře, který upozorní na zločiny komunismu.

Pospíšil: Zakažme klecové chovy, trpí v nich stamilióny zvířat
30.1.2019
Zákaz klecových chovů se v Bruselu snaží prosadit pracovní skupina dvaceti
europoslanců. Jiří Pospíšil v ní jako jediný hájí české barvy. Jejím cílem je mimo
jiné i podpora evropské občanské iniciativy Konec doby klecové, kterou loni
představila organizace Compassion in World Farming. Součástí iniciativy je
petice za zákaz klecových chovů.

Senátor Růžička se zúčastní blokády Pražského hradu
1.2.2019
Senátor za TOP 09 a STAN a zastupitel na Praze 6 Jiří Růžička se zúčastní
akce s názvem „Blokáda hlavního vstupu Pražského hradu,“ která se
uskuteční v neděli 3. února 2019 od 10:00 hodin. Chce upozornit na nehorázné
bezpečnostní kontroly na Pražském hradě a vyvolat diskuzi nad úpravou
bezpečnostních opatření tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, ale zároveň
tolik neomezovala život občanů a návštěvníků.

Czernin: Senát nesmí schválit Gerlocha ústavním soudcem
6.2.2019
Senátor a místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin považuje za nepřijatelné,
aby se soudcem Ústavního soudu stal profesor Aleš Gerloch, kterého do této
funkce navrhuje prezident Miloš Zeman. Vyzývá proto ostatní senátory, aby
nepodpořili profesora Gerlocha, a prezident tak musel předložit jinou nominaci.

TOP 09 opět žádá o předřazení novely
zpřísňující tresty za týrání zvířat
12.2.2019
Již loni v červnu předložila TOP 09 novelu trestního zákona, která výrazně
zpřísňuje tresty za týrání zvířat. Od té doby proběhly tři pokusy o pevné
zařazení tohoto bodu na program jednání sněmovny. Ani v jednom případě
vládní koalice tento návrh nepodpořila. Dnes bude první místopředsedkyně
TOP 09 a poslankyně Markéta Pekarová Adamová opět navrhovat zařazení
projednání této novely na probíhající schůzi.
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Kybernetickou bezpečností a kauzou „Huawei“
se bude zabývat Evropský parlament
12.2.2019
Z iniciativy europoslance TOP 09 Luďka Niedermayera v Evropském
parlamentu ve středu proběhne rozprava a poté na březnové schůzi
hlasování o usnesení k “technologickým bezpečnostním rizikům”. Debata se
tím dostává z úrovně jednotlivých států, které nekoordinovaně na zjištěná
rizika reagují, na úroveň Evropské unie. Niedermayer navrhuje přijetí obecně
závazných standardů kybernetické bezpečnosti v Evropské unii.

“Krajská organizace TOP 09 si volila nové vedení,
předsedou se stal Martin Chroust“
20.2.2019
Na dvouleté období byl krajským předsedou TOP 09 Liberec zvolen Martin
Chroust. O jeho zvolení rozhodlo včera večer 32 z 37 delegátů krajské organizace
Libereckého kraje, kteří se sešli v jabloneckém Eurocentru. Krajskými
místopředsedy se stali Viktor Liška, Miloslav Václav a Dana Lapáčková.

TOP 09 na oběti komunistického režimu nezapomíná
26.2.2019
V Pardubicích si TOP 09 připomněla 71. výročí uchvácení moci komunisty
spontánní pietní akcí. V Chrudimi zastupitelstvo odebralo čestná občanství
města Stalinovi a Gottwaldovi.

TOP 09: Navrhujeme férový a udržitelný
systém zdravotního pojištění
5.3.2019
Současný systém veřejného zdravotního pojištění v České republice je
nespravedlivý a dlouhodobě neudržitelný. Zaměstnanec s průměrným
platem odvede se svým zaměstnavatelem zdravotní pojišťovně 4 500
Kč měsíčně. Živnostník musí odvést minimálně 2 208 Kč měsíčně, i když
nemá žádné výdělky. Stát za své pojištěnce (důchodce, děti, studenty,
nezaměstnané) odvádí 1 018 Kč měsíčně.

TOP 09: Lidská práva nám nejsou lhostejná,
tibetské vlajky vyvěsí desítky radnic a úřadů
8.3.2019
Stejně jako každý rok se politici TOP 09 rozhodli podpořit ochranu lidských
práv. Tibetská vlajka, jako symbol ochrany lidských práv, ode dneška visí
z oken poslaneckého klubu TOP 09 ve Sněmovně. K akci Vlajka pro Tibet se
připojí také desítky radnic, na kterých má TOP 09 zastupitele, radní či starosty.

TOP 09 navrhuje na státní vyznamenání generála Petra Pavla
12.3.2019
V den 20. výročí vstupu České republiky do NATO se TOP 09 rozhodla
navrhnout na státní vyznamenání generála a bývalého předsedu vojenského
výboru NATO Petra Pavla. Poslanecká sněmovna by návrh na udělení Řádu
Bílého lva měla projednat již v dubnu.

STRANA 68 / 6. CELOSTÁTNÍ SNĚM TOP 09

Koalice STAN a TOP 09 zahájila eurokampaň
výjezdem na Evropskou
18.3.2019
Koalice STAN, regionálních hnutí a TOP 09 dnes v Praze odstartovala kampaň
pro volby do Evropského parlamentu. Kandidáti nejprve společně odevzdali
kandidátní listinu na Ministerstvu vnitra, poté se vydali tramvají T3 Coupé
z Pražského povstání na Evropskou třídu. Nakonec zastavili na Vítězném
náměstí, kde nabízeli kávu a debatovali s občany.

Myslíme na budoucnost, chráníme
klima a podporujeme rodiny s dětmi
26.3.2019
TOP 09 myslí na budoucnost, proto dlouhodobě prosazuje odpovědnou
politiku umožňující udržitelný rozvoj. TOP 09 podporuje rodiny s dětmi
a v Poslanecké sněmovně předkládá návrhy, které pomohou zlepšit situaci
rodičů. TOP 09 také bojuje s klimatickou změnou, aby i příští generace mohly
žít ve světě, jak jej známe.

České Budějovice nebudou dotovat
Český svaz bojovníků za svobodu
2.4.2019
Rada města České Budějovice odmítla dotovat Český svaz bojovníků za
svobodu. Vzhledem ke kontroverzím, které jsou se spolkem spojené, zamítla
na návrh náměstka primátora Tomáše Bouzka (TOP 09) žádost Okresního
výboru svazu o dotaci na celoroční provoz. České Budějovice se tak připojí
k dalším krajským městům, která se zachovala podobně.

TOP 09 podporuje Davida Smoljaka do Senátu
8.4.2019
Předsednictvo TOP 09 rozhodlo, že strana podpoří ve druhém kole
mimořádných doplňovacích voleb do Senátu scénáristu, publicistu a radního
městské části Praha-Vinoř Davida Smoljaka, který kandiduje za hnutí
Starostové a nezávislí ve volebním obvodě Praha 9.

TOP 09 navrhuje zrušit EET pro ambulantní lékaře
16.4.2019
TOP 09 navrhuje, aby soukromí lékaři, kteří mají smlouvy s pojišťovnami,
jejichž hotovostní příjmy nepřesahují 10 % obratu, neměli povinnost evidovat
tržby pomocí elektronické evidence tržeb (EET). Pozměňovací návrh TOP 09
by Poslanecká sněmovna měla projednat tento týden.

Dvojí kvalitu potravin nelze tolerovat. Česká vláda selhala
17.4.2019
Evropský parlament ve Štrasburku bude dnes po poledni rozhodovat
o zákazu dvojí kvality potravin. Jedinou šancí, jak šizené potraviny skutečně
dostat z pultů českých obchodů, je přijetí pozměňovacího návrhu skupiny
europoslanců, který spolupodepsal i europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09/EPP).
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Spojenci pro Evropu odhalili společný
program a kampaň pro evropské volby
24.4.2019
Spojenci pro Evropu, koalice Starostů s regionálními partnery a TOP 09, ve
středu odhalili společné programové priority a kampaň pro evropské volby.
Stalo se tak v rámci programové konference v Café restaurant na Střeleckém
ostrově v Praze.

Spojenci na 1. máj vysadili strom,
věnovali ho Evropance Medě Mládkové
1.5.2019
Spojenci pro Evropu, koalice Starostů s regionálními partnery a TOP 09, ve
středu při příležitosti oslav 15 let od vstupu České republiky do Evropské unie,
vysadili jabloň, kterou věnovali Evropance a mecenášce umění Medě Mládkové.

Senátoři TOP 09 podpoří ústavní stížnost
kvůli zdanění církevních restitucí
2.5.2019
Senátoři TOP 09 se připojí ke stížnosti k Ústavnímu soudu kvůli zákonu
o zdanění církevních restitucí, která vzniká na půdě Senátu. Během dnešního
jednání senátoři TOP 09 nepodpoří vznik Národní sportovní agentury, Senát
také projedná novelu zákona o vnitrozemské plavbě.

Rozšířil se nám tady takový nešvar… Holubová
a Hrušínský natočili volební klip na motivy Pelíšků
7.5.2019
Společná kandidátka Starostů, regionálních hnutí a TOP 09 vstoupila do
poslední fáze volební kampaně spotem, který už pár hodin po zveřejnění
rozvířil sociální sítě. Od neděle, kdy ho koalice představila svým fanouškům
na sociálních sítích, video sdílely už desítky tisíc lidí.

TOP 09: Deficit státního rozpočtu musí být dodržen
9.5.2019
Příští týden se sejde rozpočtový výbor Sněmovny, který bude mít na programu
mj. i informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1.
čtvrtletí 2019. Státní rozpočet hospodařil v uvedeném období letošního roku
se schodkem ve výši 9,2 miliard korun, což je proti stejnému období roku 2018
výsledek horší o 25,5 miliard korun.

Nejvyšší státní zástupce musí být nezávislý na
politické moci. TOP 09 předložila novelu zákona
9.5.2019
Základem právního státu je nezávislá justice. TOP 09 reaguje na nedávnou
výměnu na postu ministra spravedlnosti, a proto opět předkládá novelu
zákona o státním zastupitelství, která mění způsob odvolávání vedoucích
státních zástupců. Novela by měla posílit ochranu a nezávislost vedoucích
státních zástupců a změnit současnou právní úpravu, kdy vláda může
na návrh ministryně spravedlnosti odvolat z funkce nejvyššího státního
zástupce kdykoliv a bez udání důvodu.
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TOP 09: Plzeň představila program pro příští čtyři roky.
Chce zlepšit dopravu i životní prostředí
23.5.2019
Priority TOP 09 pro Plzeň se podařilo prosadit do programového prohlášení pro
období 2018–2022, které dnes představili členové koalice zastoupené ve vedení
města Plzně. V něm TOP 09 společně s ODS, ANO 2011 a ČSSD avizuje, že chce
Plzeň jako úspěšnou, moderní a hrdou metropoli, která reaguje na aktuální
výzvy, využívá moderní a chytré nástroje a je otevřena svým občanům.

Děkujeme voličům, kteří přišli k eurovolbám
27.5.2019
TOP 09 s koalicí „Spojenci pro Evropu“, ve které bylo zastoupeno hnutí STAN,
ale také Liberálně ekologické strana, Strana zelených a další regionální
strany a hnutí, dosáhla 11,65 %, tedy 276 220 hlasů. Mandát europoslance
tak získal předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, lídr za STAN Stanislav Polčák
a europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer, který se stal se ziskem 67 430
hlasů nejúspěšnějším kandidátem celých voleb. Za důvěru všem voličům
velice děkujeme.

Požadujeme zveřejnění auditu a okamžité
zastavení vyplácení dotací Agrofertu
31.5.2019
Předsedové opozičních stran zastoupených v Poslanecké sněmovně se
po zveřejnění nových informací o střetu zájmů Andreje Babiše usnesli na
společném postupu. Andrej Babiš je podle auditu Evropské komise ve střetu
zájmů a Česká republika bude velmi pravděpodobně muset vracet všechny
evropské dotace, které získal Agrofert.

Senátoři TOP 09 podporují nezávislá média
12.6.2019
Senátoři TOP 09 podporují výzvu petice s názvem „Braňme média veřejné
služby“, kterou zítra projedná Senát. Senátoři TOP 09 pokládají nezávislá
veřejnoprávní média za jeden ze základních pilířů demokratické společnosti
a odsuzují útoky politiků na nezávislost médií.

Navrhujeme zavedení korespondenční volby
19.6.2019
TOP 09 spolu s kluby Pirátů, ODS, KDU-ČSL a STAN znovu navrhuje zavedení
korespondenční volby. Zákon, který by umožnil odeslat svůj hlas a využít tak
volební právo také občanům v zahraničí, kterých je podle odhadů 300 až 700
tisíc, dnes představila poslankyně a 1. místopředsedkyně TOP 09 Markéta
Pekarová Adamová.

Sněmovna schválila změnu zákona o státním
občanství, pomůže krajanům v zahraničí
19.6.2019
Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení novelu zákona o státním
občanství, která umožní získat občanství dětem českých emigrantů, kterým
ho komunisté před rokem 1989 vzali. Tento návrh iniciovala komise Senátu
pro krajany žijící v zahraničí, které předsedá senátor a místopředseda
TOP 09 Tomáš Czernin.
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TOP 09 dnes vysloví vládě nedůvěru
26.6.2019
Na dnešní mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, která byla svolána
pěticí opozičních stran (TOP 09, ODS, Piráti, KDU-ČSL a STAN), budou poslanci
hlasovat o nedůvěře vládě. Vzhledem k opakovaným kauzám premiéra
Andreje Babiše poslanci TOP 09 vysloví vládě nedůvěru.

TOP 09 oslavila 10. narozeniny
28.6.2019
TOP 09 včera odpoledne oslavila v prostorách Břevnovského kláštera 10 let
své existence na české politické scéně. Zahradní slavnosti se zúčastnil
čestný předseda Karel Schwarzenberg, bývalý předseda a nynější předseda
poslaneckého klubu Miroslav Kalousek, současný předseda Jiří Pospíšil,
první místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová a další politici
a členové TOP 09.

Peníze z těžby musí zůstat v obcích a krajích, kde těžba probíhá
9.7.2019
Poslanecká sněmovna tento týden projedná novelu horního zákona. Poslanci
TOP 09 při projednávání tohoto zákona předloží pozměňovací návrh, který
upraví systém rozdělování peněz z těžby ve prospěch krajů a obcí, kde těžba
probíhá.

TOP 09: Na silnicích prvních tříd má zůstat nulové mýtné
11.7.2019
Bývalý ministr dopravy Daniel Ťok v minulosti přislíbil, že na silnicích prvních
tříd nebude zavedeno mýto. Nový ministr dopravy Vladimír Kremlík se
nechystá tuto dohodu dodržet a chce zavést mýto na některých silnicích
první třídy. Politici TOP 09 trvají na dodržení dohody, protože v opačném
případě dojde k výraznému nárůstu dopravy na některých nezpoplatněných
hlavních tazích a s tím budou spojeny další komplikace.

Adamová: Za promlčení daňového podvodu
musí někdo nést odpovědnost
23.7.2019
Včera podala první místopředsedkyně a poslankyně TOP 09 Markéta
Pekarová Adamová písemnou interpelaci na ministryni financí Alenu
Schillerovou ve věci podezření z krácení daně koncernem Agrofert. Jedná
se o téměř 280 milionů korun, které firmy z holdingu Agrofert v letech 20102013 vyplatily Farmě Čapí hnízdo za fiktivní reklamy a díky těmto nákladům
si měly firmy z holdingu Agrofert snižovat daňový základ, respektive daně
odváděné státu.

Czernin: Povolení plošného trávení hrabošů
je dalším ze zločinů na naší zemi
8.8.2019
Ministerstvo zemědělství povolilo od pondělí 5. srpna plošně rozmístit volně
po povrchu, nikoliv do nor, jed Stutox II, který v kombinaci s žaludeční kyselinou
zabíjí živočichy do několika hodin. TOP 09 je přesvědčena, že rozhodnutí
rozmisťovat jed plošně je krátkozraké, nebezpečné a nesystémové.
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TOP 09 nesouhlasí s rozhodnutím bývalého ministra Staňka
o zrušení památkové ochrany teplických lázní
9.8.2019
Bývalý ministr kultury Antonín Staněk stihl ještě před svým odchodem
navzdory památkářům a rozkladové komisi ministerstva změnit rozhodnutí
o památkové ochraně Hadích lázní v Teplicích. Kontroverzní rozhodnutí
Antonína Staňka způsobilo, že Hadí lázně po 61 letech opět nejsou kulturní
památkou a hrozí jim demolice.

Usnesení předsednictva TOP 09 k ústavní žalobě
na prezidenta republiky
20.8.2019
Poslední měsíce jsme svědky zjevné zvůle a porušování ústavního pořádku
ze strany prezidenta republiky. Předseda vlády i vládní strany jsou vůči
tomu zcela pasivní a bezbranné. Předsednictvo TOP 09 proto žádá všechny
poslance Poslanecké sněmovny, aby v nejbližším možném termínu žalobu
na prezidenta republiky projednali a schválili. TOP 09 je přesvědčena, že pro
každého poslance je to otázkou dodržení jeho ústavního slibu.

Pospíšil: Vybírat daň z nabytí nemovitosti je nemravné
10.9.2019
Na právě probíhající schůzi bude Sněmovna projednávat návrh Senátu zrušit
daň z nabytí nemovitosti, která prodražuje již tak předražené ceny bydlení.
TOP 09 tento návrh jednoznačně podporuje a pokud nebude schválen, je
připravena využít zákonodárnou iniciativu hlavního města Prahy a předložit
svůj vlastní návrh.

Společné prohlášení představitelů
opozičních parlamentních stran
24.9.2019
Představitelé ODS, České pirátské strany, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN se
v souvislosti s trestním stíháním vedeným vůči předsedovi vlády České
republiky dohodli na této společné veřejné výzvě prezidentovi republiky
Miloši Zemanovi a předsedovi vlády Andreji Babišovi.

Pospíšil „griloval“ Jourovou, ptal se na objednávání
trestního řízení v členských státech
7.10.2019
Jiří Pospíšil, předseda TOP 09, dnes jako jediný český poslanec Evropského
parlamentu položil při slyšení otázku Věře Jourové, české kandidátce na
evropskou komisařku. Ta se dnes podrobila „grilování“ v příslušných výborech
Evropského parlamentu.

Usnesení předsednictva TOP 09 k turecké ofenzivě do Sýrie
15.10.2019
Předsednictvo TOP 09 odsuzuje chování Turecka na severu Sýrie. TOP 09 je
přesvědčena, že pouze formulace výzev na okamžité ukončení bojů a stažení
tureckých vojsk z území je nedostatečná. Žádá vládu České republiky, aby na
Evropské radě prosazovala jednoznačné stanovisko na okamžité zastavení bojů
s využitím veškerého politického a ekonomického potenciálu Evropské unie.
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