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Markéta Pekarová Adamová

Dámy a pánové, členky a členové, 

když jsem před dvěma lety kandidovala na předsedkyni  
TOP 09, slibovala jsem, že udělám vše pro to, abychom spo-
jili demokratické síly a přinesli zemi tolik potřebnou změnu. 
Chtěla jsem, aby celá naše strana fungovala jako jeden tým, 
který tento úkol splní. Mám radost, že se to podařilo a společ-
nou řeč jsme našli i spolu s koaličními partnery. Dnes se na 
našem sněmu scházíme ve chvíli, kdy Česká republika sto-
jí před politickou změnou, která může být bezpochyby tou 
nejzásadnější za poslední tři dekády. A naše strana je u toho, 
je zase o něco silnější a je připravena být aktivním a zodpo-
vědným vládním partnerem těch, kteří o tuto změnu usilují 
s námi.

Před dvěma lety mohl málokdo z nás tušit, jak turbulentní 
doba nás čeká. Bezprecedentní zdravotní krizi doprovází kri-
ze ekonomická, prohlubující se krize ekologická a pokračující 
krize hodnot a morálky, kterou do velké míry způsobila doslu-
hující vláda Andreje Babiše záměrným rozdělováním společ-
nosti a ignorováním všech základních standardů demokra-
tického vládnutí. Nečekají nás lehké časy, ale musíme na ně 
být připraveni. I pro-
to před rokem vznikla 
koalice SPOLU. Podob-
ně smýšlející strany 
překonaly všechny 
rozdílnosti a potlači-
ly své vlastní ambice, 
aby vyslyšely poptávku 
společnosti po silné a zodpovědné alternativě, která má šan-
ci změnit poměry v České republice. Již krajské volby v roce 
2020 svým výsledkem velmi jasně ukázaly, že spojení stran 
má smysl na regionální úrovni a nebyl pochyb o tom, že bude 
fungovat i celostátně.   

Koalice SPOLU vyhrála volby do Poslanecké sněmovny a nám 
se jako straně podařilo zdvojnásobit počet získaných mandá-
tů, což překonalo mnohá očekávání a já jsem za tento výsledek 
nesmírně vděčná. Jsem hrdá i na to, jakým způsobem jsme 
společně jako strana kampaň odpracovali a že jsme ve všech 
krajích dokázali nalézt společnou řeč s našimi partnery. Kaž-
dý jeden člen TOP 09, který k tomuto výsledku svojí prací při-
spěl, má mé velké poděkování. 

Následující roky nebudou jednoduché nejen pro naši stranu, 
ale ani pro celou společnost. Stojí před námi velká očekává-
ní a vládní zodpovědnost. Musíme stále vycházet z principů  
a hodnot, na kterých jsme vyrostli a od kterých jsme nikdy 
neustoupili. Musíme naslouchat lidem, mluvit s nimi a ani 
na vteřinu jim nesmíme dát pocit, že jsme je svojí politikou 
a svým chováním opustili. Vládnout v těchto dnech bude ne-
smírně těžké a zavazující. Jsem však přesvědčená, že jsme 
opět o něco silnější a vyzrálejší stranou, která tu vždy byla od 
toho, aby si uměla poradit v těžkých časech. S podporou vás 
všech to dokážeme, o tom jsme přesvědčena.

Rozhodla jsem se kan-
didovat na předsed-
kyni strany i na ná-
sledující dva roky. 
Doufám, že my všich-
ni společně dokážeme 
naši zemi znovu do-
stat mezi nejvyspělejší 

státy Evropy nejenom ekonomicky, ale rovněž  
i z hlediska podpory demokratických principů a vlády práva. 
Děkuji vám všem za to, co pro stranu děláte, že jste její součás-
tí a že i nadále věříte, že do politiky patří slušnost, hodnoty a 
zodpovědnost. Za tím totiž stojíme a pevně věřím, že vždy stát 
budeme.

„Doufám, že my všichni společně 
dokážeme naši zemi znovu dostat 
mezi nejvyspělejší státy Evropy.“

ÚVODNÍK
PŘEDSEDKYNĚ
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1. Zahájení a uvítání

2. Schválení programu, jednacího a volebního řádu celostátního sněmu

3. Jmenování ověřovatelů a volba pracovních komisí celostátního sněmu

4. Vystoupení hostů

5. Vystoupení čestného předsedy TOP 09

6. Volba předsedy

7. Volba 1. místopředsedy

8. Volba místopředsedů

9. Volba členů předsednictva

10. Volba členů výkonného výboru

11. Volba celostátní revizní komise

12. Volba smírčího výboru

13. Projednávání změny stanov

14. Schválení závěrečného usnesení

NÁVRH 
PROGRAMU

PŘEDKLÁDÁ
Výkonný výbor

VYPRACOVALA
Celostátní kancelář

NÁVRH USNESENÍ
Celostátní sněm schvaluje 
program 7. celostátního sněmu.
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PŘEDKLÁDÁ
Výkonný výbor

VYPRACOVALA
Celostátní kancelář

NÁVRH USNESENÍ
Celostátní sněm schvaluje 
jednací řád celostátního sněmu.

JEDNACÍ ŘÁD
CELOSTÁTNÍHO 
SNĚMU

1. SCHOPNOST USNÁŠENÍ,
ROZHODOVÁNÍ , VOLBY

Celostátní sněm TOP 09 (dále jen 
„Sněm“) je usnášeníschopný, je-li 
přítomna třetina 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 zvoleni 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 
průkaz delegáta, který obdrží u 
prezence po prokázání se členským 
průkazem, pokud uhradil účastnický 
poplatek. Průkaz delegáta má zároveň 
úlohu hlasovacího lístku pro veřejné 
hlasování. Každý delegát je povinen 
nosit průkaz delegáta viditelně při 
sobě po celou dobu své účasti na 
zasedání Sněmu.

Členský průkaz, v elektronické či 
tištěné podobě, je nepřenosný  
a funguje jako identifikace 
konkrétního delegáta a pro potřeby 
elektronického zpracování prezence. 
Čárový kód na něm uvedený je 
autentický a nahrazuje podpis 
delegáta při dalších prezencích a 
výdeji hlasovacích lístků, kterými 
jsou v případě elektronické volby 
devítimístné číselné kódy. Delegát 
je při ztrátě vytištěného členského 
průkazu povinen okamžitě 
informovat pracovníky prezence 
Sněmu, kteří mu vydají nový průkaz.

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.
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5. PODKLADOVÉ
MATERIÁLY SNĚMU

Podkladové materiály pro jednání 
Sněmu, včetně návrhu programu 
Sněmu, jsou všem delegátům 
předloženy výkonným výborem 
v písemné formě před zahájením 
jednání Sněmu.

6. JEDNÁNÍ SNĚMU

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

b) Sněm na návrh předsedajícího zvolí 
z řad delegátů mandátovou komisi. 
Ta si ze svého středu zvolí předsedu. 
Zvolen je ten kandidát, který od členů 
mandátové komise obdrží nejvyšší 
počet hlasů. Mandátová komise 
ověří na základě usnesení krajských 
sněmů, 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.

8. HLASOVACÍ PRÁVO 
A ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

Hlasovací právo mají delegáti Sněmu 
dle čl. 2. Hlasování řídí předsedající 
Sněmu.

9. DISKUZE A NÁVRHY  
NA USNESENÍ

a) Diskuze se mohou zúčastnit všichni 
delegáti.

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  
2 minuty (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).

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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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 členů všech celostátních 
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. 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 nejméně jedné třetině 
všech 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.

VOLEBNÍ ŘÁD
CELOSTÁTNÍHO
SNĚMU

PŘEDKLÁDÁ
Výkonný výbor

VYPRACOVALA
Celostátní kancelář

NÁVRH USNESENÍ
Celostátní sněm schvaluje 
volební řád celostátního sněmu.
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10. Pro úpravu hlasovacích lístků 
je určen zvláštní prostor tak, aby 
byla zaručena tajnost hlasování; 
delegáti vstupují do tohoto prostoru 
jednotlivě.

11. Pro sčítání hlasů zřizuje volební 
komise sčítací centrum. Sčítací 
centrum zajistí pro volební komisi 
elektronické zpracování hlasovacích 
lístků. Pracovníci sčítacího centra 
nerozhodují o platnosti či neplatnosti 
hlasů. Zpracují jen předané hlasovací 
lístky, které byly volební komisí 
zkontrolovány a uznány za platné.

12. V místnosti, kde se sčítají hlasy, 
jsou přítomni pouze členové volební 
komise; pracovníci sčítacího centra a 
další osoby mohou být přítomny jen se 
souhlasem předsedy volební komise.

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

14. Volba může proběhnout 
elektronicky. V případě elektronické 
volby se výše uvedené principy použijí 
přiměřeně, s nutností zachovat 
principy rovného a tajného hlasování.

15. V případě elektronické volby 
je předsedající povinen umožnit 
zástupci celostátní kanceláře vysvětlit 
způsob elektronické volby, který 
bude delegátům také doručen v rámci 
materiálů Sněmu.

ČLÁNEK II: VOLBA PŘEDSEDY 
STRANY

1. Delegát volí předsedu strany tak, že 
na hlasovacím lístku vyjádří souhlas  
s jedním z kandidátů zakroužkováním 
pořadového čísla před jeho jménem. 
V případě elektronické volby hlasuje 
na základě unikátního devítimístného 
číselného kódu označením 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 dva 
kandidáti, kteří získali ve druhém kole 
nejvyšší počet hlasů. Je-li na prvém nebo 
na druhém místě více kandidátů, kteří 
získali stejný počet hlasů, postupují do 
třetího kola všichni tito kandidáti.

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.

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

10. Obdrží-li nadpoloviční počet 
hlasů více kandidátů, než je počet 
obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z 
nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. 
Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty 
na volitelných místech a mimo ně, 
opakuje se mezi nimi volba. Není-li ani 
tak rozhodnuto, rozhoduje los.
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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 smírčího 
výboru se postupuje analogicky jako 
při volbě předsedy strany.

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

3. Při volbě náhradníků 
celostátní revizní komise  
a náhradníků smírčího výboru se 
postupuje analogicky jako při volbě 
místopředsedů strany. Sněm na 
návrh předsedajícího stanoví počet 
náhradníků. Pořadí náhradníků 
určuje na prvém místě kolo volby, na 
druhém místě počet získaných hlasů.

ČLÁNEK VII: ZÁZNAM 
VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ

1. O výsledku hlasování každého 
kola tajné 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 
tajné  volby oznámí Sněmu v souladu  
s předchozím odstavcem předseda 
volební komise.
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ZPRÁVA
O POLITICKÉ
A ORGANIZAČNÍ
ČINNOSTI

A) Zpráva o činnosti předsednictva TOP 09
B) Zpráva o činnosti výkonného výboru TOP 09
C) Volby v roce 2020 a 2021
D) Zpráva o hospodaření TOP 09
E) Statistika členské základny

Zpráva o politické a organizační 
činnosti je strukturována podle 
zásadních oblastí činnosti TOP 09. 
První částí je politická zpráva  
o činnosti předsednictva a výkonného 
výboru. Následuje část vyhrazená 
analýze voleb – informace s výsledky 
voleb do zastupitelstev krajů  
2. a 3. října 2020, dále s výsledky voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR, které se konaly 8. a 9. října 2021. 
Organizační část obsahuje informace 
o hospodaření TOP 09 a informace o 
stavu členské základny. 

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 2019 a 2020 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 sedmnáct 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 systémové technické 
a organizační služby na jednotné 
komunikační bázi, včetně služeb 
tiskových a analytických. 

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. 

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 

PŘEDKLÁDÁ
Výkonný výbor

VYPRACOVALA
Celostátní kancelář

NÁVRH USNESENÍ
Celostátní sněm schvaluje zprávu 
o politické a organizační činnosti.
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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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PŘEDSEDNICTVO PODLE  
PLATNÝCH STANOV:

 

a) předkládá výkonnému výboru návrh 
ročního rozpočtu a výroční finanční 
zprávu, 

b) předkládá výkonnému výboru ke 
schválení směrnice, řády a statuty, 

c) schvaluje metodické pokyny, 

d) pozastavuje činnost místního či 
regionálního výboru; kompetence 
příslušného výboru, který má 
pozastavenou činnost, přejímá nejbližší 
vyšší stranický výbor. 

 PŘEDSEDNICTVO DÁLE 
ZEJMÉNA: 

a) projednává zásadní politické otázky, 

b) koordinuje činnost klubu poslanců, 
klubu senátorů, poslanců EP
c) rozhoduje o ustanovení poradních 
orgánů a komisí s celostátní působností, 

d) ukládá úkoly předsedovi, prvnímu 
místopředsedovi, místopředsedům, 
členům předsednictva, členům 
výkonného výboru i dalším 
funkcionářům a orgánům strany, 

e) přejímá kompetence krajského 
výboru, stane-li se krajský výbor 
neusnášeníschopným; v takovém 
případě zároveň neodkladně vyhlásí 
nominace a svolá sněm, 

f) v nutných případech rozhoduje  
o svolání nižších orgánů strany. 

Od minulého Sněmu TOP 09 v roce 2019 
proběhla ještě 3 jednání předsednictva 
TOP 09, v roce 2020 počet jednání 
předsednictva TOP 09 byl 54 (z toho 12 
jednání bylo per rollam) a od počátku 
roku 2021 do 20.10.2021 bylo uskutečněno 
45 jednání předsednictva TOP 09  
(8 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. I přes covidová opatření 
bylo předsednictvo schopno fungovat 
prakticky nepřetržitě díky doplnění 
jednacího řádu o možnost konání 
videokonferencí pro stranické orgány. 
Po sněmu 2019 byla znovu ustanovená 
Programová rada pod vedením prof. 
Vlastimila Válka, kde garanty za dané 
programové oblasti se stali členové 
předsednictva. Expertní komise jako 
takové byly zrušeny. 

Jednání v roce 2020 se zabývalo zejména 
kampaní pro volby do krajských 
zastupitelstvech a části Senátu, prioritou 
strany byla tvorba předvolebních 
koalic jak pro krajské, tak i senátní 
volby. Poté hlavním tématem, které 
bylo diskutováno a projednáváno, byla 
pandemie covidu-19 a její dopady nejen 
na ČR, ale i na celý svět. TOP 09 sama 
navrhla několik opatření k nouzovému 
stavu, které je možno dohledat ve výčtu 
usnesení viz níže. Dalším tématem byla 
ochrana životního prostředí, a to nejen ve 
smyslu projednávání tzv. Green dealu na 
evropské úrovni, ale i výzvou směrem  
k veřejnosti, jak čelit změnám klimatu  
a pomoci chránit životní prostředí. Velmi 
diskutovaným tématem byla a stále je  
i dostavba Dukovan a s tím spojená 
debata ohledně energetického 
mixu České republiky, ke kterým 
předsednictvo zaujalo stanovisko.

Práce předsednictva i po krajských 
volbách 2020 navázala na trvalou 
opoziční práci ve Sněmovně Parlamentu 
ČR. Klíčovým momentem tohoto roku 
byl návrh usnesení pro schválení koalice 
tří stran – ODS, TOP 09 a KDU-ČSL pro 
sněmovní volby v roce 2021 společně 
se schválením předsedkyně Markéty 
Pekarové Adamové jako celostátního 

lídra TOP 09. Tento projekt byl úspěšný  
a trojkoalice společně získala 71 mandátů 
v Poslanecké sněmovně. 

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.

2019

00-1-191203/02: Předsednictvo  
TOP 09 trvá na zveřejnění auditu 
Evropské komise ve veřejném zájmu 
občanů České republiky a Evropské unie 
a aby též Ministerstvo pro místní rozvoj 
jednalo v jejich zájmu. 

00-1-191203/03: Předsednictvo TOP 09 
pověřuje předsedkyni a 1. místopředsedu 
jednáním se všemi demokratickými 
politickými subjekty tak, aby vznikly 
dohody o spolupráci při volbách do 
zastupitelstev krajů. Předsednictvo 
TOP 09 vyzývá krajské organizace ke 
spolupráci s místními regionálními 
sdruženími a stranami tak, aby TOP 09 
byla v krajských volbách sjednocujícím 
elementem.

2020 

00-1-200107/2: Předsednictvo  
TOP 09 vyzývá vládu České republiky, 
aby projevila svou solidaritu a 
nabídla pomoc Austrálii, která čelí 
nepředstavitelné přírodní katastrofě.

00-1-200312/02: Předsednictvo TOP 09 
schválilo následující prohlášení:

A) Zpráva o činnosti předsednictva TOP 09
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Prohlášení TOP 09 k vyhlášení 
nouzového stavu
Situace není pro nikoho z nás snadná. 
Vládní kroky a zavedení nouzového stavu 
podporujeme. Prosíme všechny občany, 
aby nařízení vlády v žádném případě 
neignorovali, a aby je také respektovali  
v plné míře.

Chceme věřit informacím, které 
pravidelně poskytuje vláda a 
Ministerstvo zdravotnictví ČR. Zároveň 
si však uvědomujeme, že jejich distribuce 
mezi občany, radnice obcí i lékařská 
zařízení trpí na zmatky a nejasnosti. 
Máme informace, že obecní zastupitelstva 
a radnice jednoznačné instrukce 
nedostávají a musí improvizovat. To 
je neudržitelné. Doporučujeme tedy 
všem občanům, aby se v případě 
jakýchkoli nejasností obraceli přímo na 
Ministerstvo zdravotnictví, a to nejlépe 
prostřednictvím zpráv v datových 
schránkách. Zároveň apelujeme na to, aby 
stát posílil kapacitu infolinek.

Trváme na tom, že žádné z nařízených 

opatření nesmí vést k ohrožení ostatních 
běžných pacientů ve všech nemocnicích.

Za zásadní prioritu státu považujeme 
zajištění dostatečného množství 
ochranných prostředků vůči koronaviru, 
a to zejména pro zdravotnický personál. 
Stát musí být schopen zajistit také zásadní 
zvýšení četnosti a dostupnosti testování 
na nákazu koronavirem.

Nemůžeme dovolit nikterak omezit 
výkon profesí, které jsou páteřní pro 
fungování státu. Považovali bychom 
za vhodné, aby vláda pomohla 
zastupitelstvům obcí zřizovat malé 
dětské skupiny, pro děti rodičů, kteří 
vykonávají některou z těchto profesí.

00-1-200420: TOP 09 nepodporuje 
prodloužení nouzového stavu, 
zdůvodnění jeho prodloužení 
považujeme za nedostatečné. Nechceme 
umožňovat další zásahy do práv a svobod 
občanů, které mohou ve výsledku vést ke 
zneužívání moci.

00-1-201027/1: Předsednictvo  
TOP 09 navrhuje výkonnému výboru 
TOP 09 schválit koalici tří stran ODS, 
TOP 09 a KDU-ČSL a Markétu Pekarovou 
Adamovou jako celostátního lídra za  

TOP 09 pro volby do Poslanecké 
sněmovny v roce 2021.

00-1-210424: Předsednictvo TOP 09 
podporuje kroky vedoucí k vyslovení 
nedůvěry vládě Andreje Babiše a  
k následnému vyhlášení předčasných 
voleb.

00-1-210610/1: Předsednictvo  
TOP 09 stanovuje zásady nominací do 
senátních voleb v roce 2022, doporučený 
harmonogram a obecné požadavky na 
kandidáty. 

00-1-211010/1: Předsednictvo TOP 09 
ustanovuje vyjednávací tým TOP 09 
pro povolební vyjednávání v obsazení 
předsedkyně TOP 09 s jedním  
z místopředsedů (T. Czernin, J. Jakob,  
V. Válek).   

00-1-211019/3: Předsednictvo TOP 09 
podporuje poslance a senátory za TOP 09 
v aktivaci článku 66 Ústavy ČR (nemůže-
li prezident republiky svůj úřad ze 
závažných důvodů vykonávat). 
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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 před-
chozího, 

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 6. celostátního sněmu TOP 09 
proběhlo v roce 2019 jedno zasedání 
výkonného výboru, v roce 2020 byl počet 
jednání 23, z toho 17 bylo hlasování per 
rollam. V roce 2021 do 24.10.2021 se 
výkonný výbor sešel na 9 jednáních,  
z nichž 4 byla 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 krajských 
zastupitelstev, senátními volbami  
a volbami do Poslanecké sněmovny, 
stanovil zásady nominací do výše 
zmíněných voleb a rámec možných 
předvolebních a povolebních koalic. 
Výkonný výbor schválil kandidáty za 
jednotlivé obvody pro volby do Senátu 
v roce 2020 a rovněž schválil povolební 
koalice v krajských zastupitelstvech. 

Stejně tak potvrdil koalici ODS, TOP 09  
a KDU-ČSL pro sněmovní volby 2021  
a jako lídra určil předsedkyni  
TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou, 
a schválil kandidátní listiny 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. 

2019

00-2-191212/2: Výkonný výbor  
TOP 09 schvaluje předložený materiál 
Rozpočet 2020 s navrženou změnou od 
předsednictva TOP 09.

00-2-200116/02: Výkonný výbor zvolil 
Miriam Faltovou do pozice generálního 
sekretáře TOP 09.

00-2-200116/03: Výkonný výbor schvaluje 
nový statut programové rady podle 
předloženého materiálu 369-2-200116.

00-2-200210: TOP 09 podporuje v 
doplňovacích senátních volbách v obvodu 
č. 32 – Teplice Zdeňka Bergmana.

00-2-200312/02: Výkonný výbor TOP 09 
schvaluje kandidáta do Senátu Radima 
Baču za obvod č. 69 - Frýdek Místek, Jana 
Grulicha za obvod č. 48 – Rychnov nad 
Kněžnou, Tomáše Třetinu za obvod  
č. 54 – Znojmo, Václava Švendu za obvod 
č. 18 – Příbram, Tomáše Klineckého za 
obvod č. 42 - Kolín. 

00-1-200604/7: Výkonný výbor  
TOP 09 schvaluje podporu následujícím 
kandidátům do Senátu: Cheb – podpora 
Plevný (STAN), Strakonice – podpora 
Peterka (KDU-ČSL), Kladno - podpora 

B) Zpráva o činnosti výkonného výboru TOP 09
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Závodský (KDU-ČSL), Děčín - podpora 
Linhart (STAN, podpoří ODS a KDU-
ČSL), Trutnov - podpora Sobotka (STAN), 
Hradec Králové - podpora Holásek 
(HDK), Žďár nad Sázavou - podpora JUDr. 
Klement (KDU-ČSL), Přerov - podpora 
KDU-ČSL, Olomouc - podpora John 
František (KDU-ČSL).

00-2-201119/1: Výkonný výbor schvaluje 
koalici pro sněmovní volby v roce 2021 ve 
složení ODS, TOP 09, KDU-ČSL.)

00-2-201119/3: 1. Výkonný výbor 
 TOP 09 bere na vědomí předsednictvem 
stanovené zásady pro volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky v 

roce 2021, doporučený harmonogram  
a obecné požadavky na kandidáty. 
2. Výkonný výbor TOP 09 vyhlašuje 
nominace dle předloženého materiálu.
schvaluje termín konání 7. celostátního 
sněmu TOP 09 ve dnech 20.–21. 11. 2021, 
místo konání Praha a klíč počtu delegátů.

2021

00-2-210225/1: Výkonný výbor  
TOP 09 schvaluje koaliční smlouvu SPOLU 
(koalice TOP 09, ODS a KDU-ČSL) do voleb 
do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2021.

00-2-210225/2: Výkonný výbor TOP 09 
ukládá programové radě finální schválení 
programu SPOLU (koalice TOP 09 a ODS 

a KDU-ČSL) do voleb do Poslanecké 
sněmovny PČR v roce 2021.
00-2-210330: Výkonný výbor TOP 09 
schvaluje výroční finanční zprávu  
za rok 2020.

00-2-210624/1: Výkonný výbor vyhlašuje 
nominace do senátních voleb v roce 2022 
dle předloženého materiálu č. 401-2-
210617. 

00-2-210624/2: Výkonný výbor TOP 09 
dle části 3 Nominačního řádu TOP 09 
vyhlašuje nominace do stranických 
orgánů volených celostátním sněmem 
(materiál č. 402-2-210617).
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VOLBY DO KRAJSKÝCH 
ZASTUPITELSTEV A SENÁTU 
2020 ANEB POHNĚME S TÍM. 
SPOLEČNĚ. 

Volby do krajských zastupitelstev České 
republiky 2020 proběhly 2. a 3. října 
2020 současně s prvním kolem voleb do 
Senátu. Byli zvoleni krajští zastupitelé 
ve 13 krajích mimo hlavní město Prahu, 
kde má pravomoci obdobné krajskému 
zastupitelstvu Zastupitelstvo hlavního 
města Prahy. Jednalo se o šesté volby do 
zastupitelstev krajů v České republice. 
Vzhledem k pandemii covidu-19 vláda 
schválila zákon, který umožnil volit 
lidem v karanténě. 

TOP 09 jako jediná nikde nekandidovala 
samostatně – utvořila koalici v kraji 
Středočeském s Hlas a Zelení,  
v Jihočeském a Libereckém s KDU-
ČSL, v Plzeňském, Pardubickém 
a Moravskoslezském s ODS, v 
Karlovarském se STAN, v Ústeckém se 
JsmePRO!, Zelení, LES a SNK-ED,  
v Královéhradeckém s HDK a LES, na 
Vysočině s KAN a Monarchiste.cz, v 
Jihomoravském s Zelení, Idealisté, MZH a 
LES, v Olomouckém s KDU-ČSL, ProOl  
a Zelení; ve Zlínském kraji pak byly pouze 
členové TOP 09 na kandidátní listině 
STAN. Dohromady TOP 09 a koalice 

získaly 9,35 %, 259 078 hlasů; 2,81 %,  
20 mandátů navržených TOP 09.

Dle toho se pak odvíjela i celková 
kampaň, která díky koalicím byla pro 
každý poměrně odlišná. Celostátní 
kancelář vypracovala manuál pro 
strategii k těmto volbám, který byl  
k dispozici i pro senátní volby tak, aby se 
zachovala stranická linka
TOP 09. Hlavním heslem bylo Pohněme 
s tím. Společně. Tato kampaň byla 
doplněna tematickými hesly, která 
odrážela hlavní priority TOP 09 pro 
daný rok – například Připravenost 
místo paniky, Recyklace místo skládek, 
Vzdělávání místo biflování a další. 

TOP 09 v těchto krajských volbách 
posílila, celkově jsme získali 20 
krajských zastupitelů. Naše kandidátky 
uspěly v 11 krajích, v 5 krajích zvítězili. 
Dokázali jsme, že se umíme domluvit a 
spolupracovat už před volbami a voliči to 
ocenili.

TOP 09 zaznamenala historický úspěch  
i v senátních volbách. Zvoleno bylo 
celkem 7 senátorů, kteří kandidovali za 
TOP 09 nebo ve společných koalicích. 
Doposud největším úspěchem  
TOP 09 byl zisk pěti mandátů v roce 
2018 a 2016. Po krajských volbách, které 
ukázaly úspěšnost a důležitost spojování 

středopravicových stran, tento trend 
potvrzují i volby do Senátu.

Seznam nově zvolených senátorů za  
TOP 09 nebo s naší podporou (volby 2020)

Lumír Aschenbrenner (obvod č. 9 Plzeň-
město)
David Smoljak (obvod č. 24. Praha 9)
Miroslava Němcová (obvod č. 27 Praha 1)
Jan Holásek (obvod č. 45 Hradec Králové)
Jan Grulich (obvod č. 48 Rychnov nad 
Kněžnou)
Tomáš Třetina (obvod č. 54 Znojmo)
Roman Kraus (obvod č. 60 Brno-město)

VOLBY DO POSLANECKÉ 
SNĚMOVNY PARLAMENTU 
ČR 2021 ANEB SPOLU DÁME 
ČESKO DOHROMADY 

Volby vyhrála koalice SPOLU  
(27,79 %, 1 493 905 hlasů, 71 mandátů), 
těsně následovaná hnutím ANO (27,12 %,  
1 458 140 hlasů, 72 mandátů). S větším 
odstupem skončila jako třetí koalice 
PirSTAN (15,62 %, 839 776 hlasů,  
37 mandátů) a čtvrté hnutí SPD (9,56 %, 
513 910 hlasů, 20 mandátů).
Žádná další strana se do PSP ČR 
nedostala. K pětiprocentní hranici 
získaných hlasů se přiblížily hnutí 
PŘÍSAHA (4,68 %, 251 562 hlasů) a ČSSD 
(4,65 %, 250 397 hlasů). Ani na čtyři 
procenta nedosáhla KSČM (3,60 %,  

C) Volby v roce 2020 a 2021
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193 817 hlasů) a pod třemi procenty 
skončilo uskupení TSS (2,76 %, 148 463 
hlasů).

Žádná další strana se do PSP ČR 
nedostala. K pětiprocentní hranici 
získaných hlasů se přiblížily hnutí 
PŘÍSAHA (4,68 %, 251 562 hlasů) a ČSSD 
(4,65 %, 250 397 hlasů). Ani na čtyři 
procenta nedosáhla KSČM (3,60 %, 193 
817 hlasů) a pod třemi procenty skončilo 
uskupení TSS (2,76 %, 148 463 hlasů).

Koalice SPOLU získala o třetinu více 
hlasů, než je součet zisků ODS, KDU-
ČSL a TOP 09 v minulých sněmovních 
volbách. ANO a SPD mírně oslabily  
a koalice PirSTAN dosáhla téměř 
stejného výsledku, jako je součet zisků 
Pirátů a STAN z roku 2017. O třetinu 
voličů přišla ČSSD a o polovinu KSČM.

Z hlediska rozdílu mandátů oproti roku 
2017 jednoznačně nejvíce posílilo hnutí 
STAN, které v koalici s Piráty získalo díky 
preferenčním hlasům drtivou většinu 
poslanců. Piráti naopak o 80 % mandátů 
přišli. Spojenectví v koalici SPOLU se 
vyplatilo všem třem stranám: klub 
KSU-ČSL posílil na více než dvojnásobek, 
TOP 09 na dvojnásobek a ODS o třetinu 
poslanců. ANO a SPD mírně oslabily.

Úspěšnost koalice SPOLU se  
v jednotlivých krajích liší až o 20 
procentních bodů. Nejlepší výsledek 
koalice zaznamenala v Praze s 40 %, kde 
také suverénně vyhrála, nejhorší pak  
v Ústeckém kraji s necelými 20 %. SPOLU 
zvítězilo celkem v osmi krajích, hnutí 
ANO pak ve zbývajících šesti.
PirSTAN dokázali porazit celkově 
druhé ANO pouze v Praze, ve zbytku 

Česka skončili na třetích místech, 
kromě Moravskoslezského kraje, kde je 
předběhla SPD.  Těžiště podpory SPD je 
na severní a východní Moravě  
a v severozápadních Čechách.

PŘÍSAHA dokázala přesáhnout 5 % 
získaných hlasů jen v Jihomoravském 
kraji a na Vysočině. Ve zbytku republiky 
vyjma Prahy má poměrně vyrovnanou 
podporu. Naopak ČSSD zaznamenala 
zisky hlasů regionálně značně 
nevyrovnané: nejvýrazněji zabodovala 
na Vysočině, Jihočeském  
a Moravskoslezském kraji, 
naopak propadla ve svých dříve 
tradičních baštách Ústeckém  
a Karlovarském kraji. KSČM v žádném 
kraji nedosáhla ani na 
5 % hlasů.

VÝSLEDKY VOLEB DO PSP 2021 A 2017 – ZÍSKANÉ HLASY

Volební strana
2021 2017 rozdíl 2021-2017

abs. % abs. % abs. pr. body %

SPOLU SPOLU– ODS,
KDU-ČSL, TOP 09 1 493 905 27,79 1 135 402 22,43 358 503 5,36 31,57

ANO ANO 2011 1 458 140 27,12 1 500 113 29,64 -41 973 -2,52 -2,80

PirSTAN PIRÁTI a 
STAROSTOVÉ 839 776 15,62 808 550 15,97 31 226 -0,35 3,86

SPD Svoboda a přímá 
demokracie (SPD) 513 910 9,56 538 574 10,64 -24 664 -1,08 -4,58

PŘÍSAHA PŘÍSAHA - občanské 
hnutí Roberta Šlachty 251 562 4,68 - - - - -

ČSSD Česká strana sociálně 
demokratická 250 397 4,65 368 347 7,27 -117 950 -2,62 -32,02

KSČM Komunistická strana 
Čech a Moravy 193 817 3,60 393 100 7,76 -199 283 -4,16 -50,70

TSS Trikolora Svobodní 
Soukromníci 148 463 2,76 - - - - -

Volný blok VOLNÝ blok 71 587 1,33 - - - - -

Zelení Strana zelených 53 343 0,99 74 335 1,46 -20 992 -0,47 -28,24
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VÝSLEDKY KOALICE SPOLU V KRAJÍCH

VÝSLEDKY KOALICE SPOLU V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

Kraj Hlasy V % odchylka od 
celk. výs. v p.b.

podíl na celk.
výs. v %

Hl. m. Praha 251090 40,02 12,23 16,81

Jihomoravský 187497 30,03 2,24 12,55

Jihočeský 97698 29,09 1,30 6,54

Středočeský 203091 28,74 0,95 13,59

Královéhradecký 84166 28,58 0,79 5,63

Pardubický 78163 28,52 0,73 5,23

Vysočina 77631 28,00 0,21 5,20

Zlínský 87019 27,78 -0,01 5,82

Plzeňský 76994 26,57 -1,22 5,15

Olomoucký 79715 24,54 -3,25 5,34

Liberecký 50464 22,77 -5,02 3,38

Moravskoslezský 119457 20,64 -7,15 8,00

Karlovarský 26355 20,22 -7,57 1,76

Ústecký 74565 19,77 -8,02 4,99

Je patrné, že SPOLU má zdaleka 
největší podporu v hlavním 
městě a pak s odstupem v jižní 
části republiky, středních 
a východních Čechách a na 
Vysočině a ve Zlínském kraji. 
Naopak slabší podpora je  
v českých i moravských krajích 
s nižší životní úrovní.
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KANDIDÁTI TOP 09

Koalice SPOLU sestavila ve všech krajích 
kompletní kandidátky, takže vyslala do 
voleb celkem 343 kandidátů.  Z nich 175 
(51%) navrhla ODS (kromě tří bez politické 
příslušnosti byli také všichni členy ODS), 
93 (27 %) navrhla KDU-ČSL (kromě členů 
KDU-ČSL bylo 13 bez politické příslušnosti 
a jeden člen hnutí Nestraníci) a 75 (22 %) 
navrhla TOP 09 (kromě lídra pardubické 
kandidátky, který byl bez politické 

příslušnosti, všichni členové TOP 09).
TOP 09 získala mandáty v devíti krajích – 
nejúspěšnější byla se třemi  
v Praze a Středočeském kraji a dvěma 
v Plzeňském. Naopak v Karlovarském, 
Libereckém Olomouckém, Zlínském 
a Moravskoslezském kraji je TOP 09 
bez poslance. Za povšimnutí stojí zcela 
nerovnoměrné rozdělení mandátů  
v koalici PirSTAN dané drtivou převahou 
přednostních hlasů pro kandidáty STAN.
Průměrný věk kandidátů TOP 09 byl 

44 let (nejmladší 22 let, nejstarší 67 
let) a jednalo se o 62 mužů a 13 žen. 
Vysokoškolské vzdělání mělo 77 % 
kandidátek a kandidátů TOP 09. Pokud 
jde o povolání, na kandidátkách TOP 09 
figurovalo mj. 21 starostů, místostarostů 
a radních, 14 jednatelů  
a ředitelů společností, firem či institucí, 
13 manažerů, 12 pedagogů, 4 lékaři, 
4 právníci, 4 poslanci, 4 studenti, 3 
náměstci hejtmana a radní kraje.

ZVOLENÍ POSLANCI ZA TOP 09

Kraj Mandátů Kandidát
Politická

příslušnost
Přednostní 

hlasy Pořadí

abs. v % na kandidátce výsledné změna

Hl. m. Praha 11 Pekarová Adamová 
Markéta TOP 09 49074 19,54 1 1 0

Královéhradecký 4 Havel Matěj Ondřej TOP 09 10858 12,90 4 1 -3

Hl. m. Praha 11 Kolář Ondřej TOP 09 27259 10,86 4 5 1

Jihomoravský 9 Válek Vlastimil TOP 09 17935 9,57 3 3 0

Plzeňský 4 Ženíšek Marek TOP 09 6375 8,28 2 3 1

Vysočina 4 Lisová Martina TOP 09 5712 7,36 5 4 -1

Pardubický 4 Svoboda Pavel bezpp 5393 6,90 1 4 3

Středočeský 10 Langšádlová Helena TOP 09 12752 6,28 2 3 1

Ústecký 3 Kučera Michal TOP 09 4655 6,24 3 2 -1

Plzeňský 4 Nový Miloš TOP 09 4794 6,23 7 4 -3

Jihočeský 5 Klíma Pavel TOP 09 6006 6,15 4 4 0

Středočeský 10 Jakob Jan TOP 09 6605 3,25 5 5 0

Hl. m. Praha 11 Zuna Michal TOP 09 6946 2,77 9 10 1

Středočeský 10 Slavík Jiří TOP 09 4585 2,26 10 10 0

Voliči hlasovali nakonec pro celkem 342 kandidátů, protože kandidáta č. 16 v Jihomoravském kraji (za ODS) koalice SPOLU odvolala ještě před volbami.

Nejvíc přednostních hlasů (téměř 50 tis. 
a pětinu v rámci krajské kandidátky) 
jich získala lídryně pražské kandidátky 
Markéta Pekarová Adamová. Z hlediska 
absolutního počtu preferenčních 
hlasů se jedná dokonce o druhé místo 
v rámci celé ČR (za lídrem PirSTAN ve 

Středočeském kraji Vítem Rakušanem). 
Druhým nejúspěšnějším kandidátem 
TOP 09 co do podílu přednostních hlasů 
byl lídr TOP 09 v Královéhradeckém kraji 
Matěj Ondřej Havel, který se posunul 
ze čtvrtého místa kandidátky na první. 
Díky preferenčním hlasům se stala 

poslankyní Martina Lisová na Vysočině, 
která se posunula z pátého místa na 
čtvrté, a v Plzeňském kraji se stal 
poslancem Miloš Nový, který dokonce 
poskočil ze sedmého na čtvrté místo.
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KAMPAŇ PRO MLADÉ

Koalice SPOLU byla vůbec první, kdo 
přišel se samostatnou kampaní pro 
mladé prvovoliče a druhovoliče. Cílem 
speciální kampaně bylo ukázat, že 
nám jejich budoucnost není lhostejná 

a budeme řešit otázky, které jsou pro 
mladou generaci důležité.  
V návaznosti na to jsme definovali devět 
programových bodů, které priority 
odráží: dostupné bydlení, moderní 
vzdělávání, prozápadní směřování 

ČR, work-life balance, boj proti 
dezinformacím, nízké daně a smysluplné 
hospodaření státu, rychlý internet po 
celé ČR, digitální komunikace se státem a 
ochrana planety.
S mladými voliči jsme komunikovali 

     @SPOLU_JDEMEVOLIT
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2021 2,1 mil.

Kde se potkáme?
Offline i online!

Jezdíme za vámi po celé ČR
a mluvíme SPOLU nejen
o politice. Obcházíme koupaliště, 
fesťáky, zahrádky, letní kina
a spoustu dalších míst. 

Na našem webu najdeš obecný 
info o volbách: jak to chodí ve 
volební místnosti, jak si vyřídit 
volební průkaz, kam všude se 
vůbec volí, jak volit ze zahraničí, 
co obnáší práce poslance, jak 
funguje Sněmovna a spoustu 
dalších užitečných věcí.

WWW.JDEMEVOLIT.CZ

O politiku se nezajímá 
!!

Dnes 8:10

SPOLU #JdemeVolit

VOLBY  8. a 9. října 2021

Vlastní bydlení i pro mladé. 

i pr
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dohromady!      
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63 58 747

Stáhni si barevný 
filtr, vyfoť se přes 
Instagram a napiš 
vzkaz, proč jdeš 
volit, co bys chtěl 
změnit nebo třeba 
to, co ti vadí na 
současný vládě. 

@spolu_jdemevolit

#jdemevolit

online i offline. V online prostření byl 
hlavním komunikačním kanálem 
Instagram @SPOLU_jdemevolit a web 
www.jdemevolit.cz. Zde jsme se zaměřili 
na sbírání vzkazů, proč 
jít volit. Mladí lidé 
se fotili na barevný 
instagramový filtr 
SPOLU a fotky se vzkazy 
nám posílali přímo přes 
tuto sociální síť. Tím se 
nám podařilo vtáhnout 
stovky mladých lidí přímo 
do kampaně, a navíc si 
díky formulaci vlastního 
vzkazu uvědomili, co vše 
volby ovlivňují a co mohou 
změnit. Kromě vzkazů jsme 
na Instagramu  

a webu zveřejňovali i praktické volební 
návody – např. jak si vyřídit voličský 

průkaz nebo jak volit ze zahraničí. 
Komunikace s mladými lidmi probíhala 
i v offline světě. V průběhu července a 
srpna objížděli mladí kandidáti SPOLU 

jednotlivé kraje ČR, kde se 
potkávali  
s mladými starostkami  
a starosty. Bavili se s nimi  

o důležitých tématech  
z programu pro mladé. 

Cílem této roadshow bylo 
propojit celostátní a lokální 

politiku  
a ukázat, že i mladý člověk 

se může stát starostou. To vše 
provázela kontaktní kampaň,  

v rámci níž jsme rozdávali barevné 
sluneční brýle, trička a brožury.
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PODLE ČLÁNKU 19 STANOV 
PŘEDKLÁDÁ VÝKONNÝ VÝBOR 
CELOSTÁTNÍMU SNĚMU 
ZPRÁVU O HOSPODAŘENÍ.
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
OBSAHUJE ÚDAJE ZA OBDOBÍ 
OD 1. 1. 2019 DO 30. 9. 2021.

Transparentnost financování je pro  
TOP 09 důležitá od svého vzniku. 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 na předních příčkách.

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 2019  
a 2020 byly bez výhrad. Od roku 2017 
bylo odevzdáno 17 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 strany a 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 auditor.

TOP 09 hospodařila v roce 2019 s účetním 
ziskem ve výši 6,45 mil. Kč; v roce 2020 
se ziskem 1,69 mil. Kč a ke konci roku 
2021 se předpokládá účetní zisk 8 mil. Kč. 
Výsledky hospodaření, zisky v letech 2019 
a 2020, byly ponechány v tzv. rezervním 
fondu a využity na volební kampaň do 
Poslanecké sněmovny 2021. TOP 09 
nečerpala úvěr ani na volební kampaň, 
žádné 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 k úhradě volebních 
kampaní, na základě rozhodnutí 
předsednictva a výkonného výboru.

Plánovaný rozpočet provozních nákladů 
celostátní kanceláře pro rok 2019 (22,11 
mil. Kč) nebyl zcela vyčerpán – 6,7 % 
(1,49 mil. Kč) bylo uspořeno a využito pro 
volební kampaně v roce 2020. Obdobně 
platí i pro rozpočet provozních nákladů 
celostátní kanceláře pro rok 2020, kdy 
nebylo vyčerpáno 2,1 % z rozpočtu 20,75 
mil. Kč, nevyčerpaná část 0,43 mil. Kč 
byla převedena k použití pro volební 
kampaň 2021. Pro rok 2021 je naplánován 
o 9,8 % vyšší rozpočet proti roku 2020  
s tím, že rozpočet 2021 musí počítat  
s uspořádáním celostátního sněmu.
Rozpočet na centrálně vynaložené 
náklady na volební kampaň do 
Evropského parlamentu v roce 2019 ve 
výši 15 mil. Kč nebyl zcela vyčerpán 

a zbylé prostředky ve výši 0,8 mil. Kč
 (5,3 %) byly ponechány v tzv. rezervním 
fondu. Volby byly organizované  
TOP 09 za koalici s hnutím STAN. STAN 
se podílel vkladem 5,81 mil. Kč. Dále se 
TOP 09 v roce 2019 účastnila opakovaných 
voleb ve Strakonicích a doplňovacích 
senátních voleb obvodu 24. Za výsledek 
voleb do Evropského parlamentu vznikl 
TOP 09 nárok na jednorázový příspěvek 
„za hlasy“ ve výši 4,14 mil. Kč a posloužil 
k doplnění tzv. rezervního fondu po 
čerpání na kampaň před volbami do EP.

V roce 2020 počítal plán s náklady 
kampaní pro volby do zastupitelstev 
krajů a do Senátu celkem 7,5 mil. Kč, 
nevyčerpáno zůstalo 0,02 mil. Kč (0,3 
%). Velkou část centrálního rozpočtu 
tvořily příspěvky na kampaň pro krajské 
organizace a kandidáty na senátory. Další 
náklady na kampaně realizovali krajské 
kanceláře a kandidáti na senátory.

V roce 2021 pro volby do Poslanecké 
sněmovny byl rozpočet společné 
koaliční kampaně s ODS a KDU-ČSL 
omezen limitem 90 mil. Kč, financování 
probíhalo přes ODS a vklad TOP 09 do 
společné kampaně byl 20,89 mil. Kč. 
Vyúčtování kampaně nebylo v době psaní 
zprávy uzavřeno. Za výsledek voleb do 
Poslanecké sněmovny náleží TOP 09 
jednorázový příspěvek „za hlasy“ 29,88 
mil. Kč, ten bude použit na kampaně  
v dalších letech.

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.

D) Zpráva o hospodaření TOP O9
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Pro volby byly uzavírány 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 nákladů jsou 
zahrnuty v poskytnutých darech. Stejně 
tak obdržený státní příspěvek na politický 

institut TOPAZ je poskytnut institutu 
formou daru.

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 2019 
byl 6,42 mil. Kč; na konci roku 2020 byl 
zůstatek celkem 4,31 mil. Kč a plánovaný 
zůstatek na konci roku 2021 pak 1,01 mil. 
Kč, po čerpání na volby do Poslanecké 
sněmovny.

* údaje do 30.9.2021 

Přehled nákladů a výnosů                                                                                                     [tis. Kč]

rok 2019 2020 2021*

výnosy 48 790 51 218 34 408

náklady 42 342 49 526 39 463

výsledek hospodaření 6 448 1 692 -5 055

Výnosy                                                                                                                                                                               [tis. Kč]

rok 2019 2020 2021*

dary přijaté celkem 8 254 14 971 6 552

z toho:                                                    dary finanční od fyzických osob 6 404 8 030 2 210

                                                                  dary finanční od právnických osob 1 249 4 821 4 342

                                                                  dary nepeněžní 601 2 120 0

členské příspěvky 1 898 1 921 1 261

z toho:                                                    členské příspěvky běžné 977 1 096 1 110

                                                                  členské příspěvky zvláštní 921 825 151

státní příspěvek na úhradu volebních nákladů 4 143 0 0

státní příspěvek na činnost 28 600 29 095 22 311

vklad koaličního partnera do kampaně, ostatní výnosy 5 895 5 231 1

Náklady                                                                                                                                                                               [tis. Kč]

rok 2019 2020 2021*

náklady na činnost 23 048 22 287 15 552

z toho:                                                    provoz CK 14 495 14 375 9 789

                                                                  provoz KK hrazený CK 5 627 5 574 3 557

                                                                  provoz KK 2 926 2 338 2 206

poskytnuté dary 4 105 6 934 3 026

snáklady na volby 15 189 20 305 20 885

volební náklady splňující definici podle zákona 15 972 23 081 1 096
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náklady na volby
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Náklady na volby - detail 2019 2020  2021*  [tis. Kč]

volby do Poslanecké sněmovny 0 0 0 0 0 0 20 885 0 0

volby do Senátu 0 0 410 1 066 178 6 261 0 0 0

volby do obecních zastupitelstev 12 21 0 0 0 0 0 0 0

volby do zastupitelstev krajů 0 0 0 982 11 818 0 0 0 0

volby do zastupitelstva hl. m. Prahy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

volby do Evropského parlamentu 14199 547 0 0 0 0 0 0 0

volba prezidenta republiky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Srovnání výnosů a nákladů

* údaje do 30.9.2021

26



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

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 86

Členové podle věku

0

10

20

30

40

50

60

Praha

Jih
oč

esk
ý

Stře
doč

esk
ý

Plze
ňsk

ý

Vys
oč

ina

Králov
éhra

dec
ký

Jih
om

ora
vs

ký

Olomou
ck

ý

Pard
ubic

ký

Karl
ov

arsk
ý

Úste
ck

ý

Libe
reck

ý

Zlín
sk

ý

Moravs
ko

sle
zs

ký

Počet členů na 100 tis. obyvatel v krajích

Neuvedeno Základní
Střední odborné

Středoškolské s 
maturitou

Vyšší odborné

Vysokoškolské

Postgraduální

Členové podle dosaženého vzdělání

Neuvedeno

Základní

Střední odborné

Středoškolské s  maturitou

Vyšší odborné

Vysokoškolské

Pos tgraduální

Členové podle pohlaví

žen

mužů

Pracovní zařazení členů

Zaměstnanec

Podnikatel / Živnostník

Student

Státní zaměstnanec

Volený zastupitel

Důchodce

Svobodné povolání

Rodičovská dovolená

Hledajíc í zaměstnání

0

2

4

6

8

10

12

Pr
ah
a

Stř
ed
oč
es
ký

Vy
so
čin
a

Kr
álo
vé
hra
de
ck
ý

Jih
oč
es
ký

Jih
om
ora
vs
ký

Plz
eň
sk
ý

Pa
rdu
bic
ký

Mo
rav
sk
os
lez
sk
ý

Ol
om
ou
ck
ý

Zlí
ns
ký

Lib
ere
ck
ý

Ús
tec
ký

Ka
rlo
va
rsk
ý

Počet nových členů za poslední dva roky na 100 tisíc obyvatel v 
kraji

Počet členů na 100 tis. obyvatel v krajích Počet nových členů za poslední dva roky na 100 tisíc 
obyvatel v kraji

Členové podle věku

Členové podle dosaženého vzdělání Členové dle pohlaví Pracovní zařazení členů

E) Statistika členské základny

27



V průběhu posledních dvou let 
vzešlo z Celostátní kanceláře několik 
nápadů, jak oživit komunikaci 
navenek a představit politiky z jiného 
úhlu. Začali jsme například nahrávat 
TOPcast, podcast TOP 09, který nabízí 
rozhovory s osobnostmi TOP 09, které 
mají co říct. Pro naše členy a širokou 
veřejnost vydáváme vlastní časopis 
TOPlife. Nebo jsme zveřejnili projekt 
„Jsem v TOPu“, který měl inspirovat 
lidi napříč generacemi ke vstupu do 
strany. 

Během koronavirové krize jsme 
se snažili co nejlépe informovat 
nejen veřejnost, ale i naše členy 
o průběhu pandemie. Na našich 
webových stránkách vznikla záložka 
“Covid-19”, kde jsme se snažili 
sepisovat všechna aktuální opatření 
v různých oblastech, která navrhli 
a prosazovali politici TOP 09. Ať 
se jednalo o ekonomické návrhy, 
zdravotnické priority nebo záchranu 

kulturního prostředí. Také jsme 
spustili projekt „Musíme to zastavit“, 
který v první fázi sloužil k propojení 
dobrovolníků z celé země a jehož web 
spojoval dobrovolníky s lidmi, kteří 
potřebovali okamžitou pomoc. Web 
odkazoval na místa, na kterých bylo 
možné zakoupit si roušky, ale  
i kontakty na dobrovolníky, kteří 
byli ochotni pomoci s nákupem nebo 
venčením domácích mazlíčků. Do 
projektu se také zapojila řada starostů 
a radních za TOP 09, za což jim  
patří poděkování. Vzhledem  
k vývoji situace a rychle se šířícím 
fake news jsme se později rozhodli 
web transformovat. Aktuálně slouží  
k vysvětlování hoaxů, a to nejen  
o koronaviru, ale i v dalších tématech, 
jako je Evropská unie, NATO a další.  

K informování členů o tom, co se 
ve straně děje, slouží primárně 
newsletter předsedkyně TOP 09 
Markéty Pekarová Adamové s názvem 

#MarkétaJede. Ten Markéta odesílá 
každých čtrnáct dní a sepisuje 
veškeré uplynulé události. Odkazuje 
zde například na rozhovory, debaty, 
průběh a hlasování v Poslanecké 
sněmovně, ale také o výsledcích 
jednání na různých úrovních. 
Nezapomíná také dávat vědět, do 
jakého regionu se chystá na výjezd.
 
Během dvou let jsme také pracovali 
na mnoha volebních kampaních. Ale 
kromě těch jsme se rozhodli dát Vám, 
členům, podporovatelům, ale i všem 
ostatním, vědět, že je „Nejvyšší čas 
na změnu“. Vytvořili jsme dokument 
se vším, co změnu potřebuje a čemu 
se musíme konkrétně věnovat. 
Napsali jsme, jak konkrétně si 
změnu představujeme a co vše pro ni 
uděláme. A právě teď je nejvyšší čas to 
dokončit a zvolit si vedení, které bude 
změnu další roky prosazovat. 

ČLENSKÁ
SEKCE 
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TOPCAST

V červnu roku 2020 jsme vydali první díl našeho podcastu s názvem TOPcast, 
ve kterém nabízíme rozhovory s politiky TOP 09 (ale nejen s nimi) o různých 
tématech. Od té doby ho vydáváme pravidelně každých 14 dní na podcastových 
platformách, ve kterých jsme se několikrát umístili na předních příčkách 
žebříčku nejposlouchanějších podcastů. Stejně tak několik webových stránek 
hodnotících podcasty v České republice označilo TOPcast za nejlepší politický 
podcast dnešní doby. Je nám tedy ctí, že můžeme do toho prostoru přinést něco, co 
tu ještě nebylo. Na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast si můžete poslechnout 
díl s čestným předsedou TOP 09 Karlem Schwarzenbergem, předsedkyní TOP 09 
Markétou Pekarovou Adamovou, prvním místopředsedou a senátorem Tomášem 
Czerninem, s místopředsedy Vlastimilem Válkem, Lukášem Otysem a s dalšími 
politiky a osobnostmi TOP 09. 

TOPlife
N E WS L E T T E R  N E J E N  P RO  Č L E N Y  TO P  0 9   /  1 .  RO Č N Í K  /  Č Í S LO  2

Ondrej
Oxfordským výkladovým slovníkem 
až do srdce Karla Schwarzenberga

TOPLIFE_No2..indd   1 03.06.2021   11:09

TOPLIFE

Když jsme přemýšleli, jak ještě lépe ukázat politiky „trochu jinak“, napadl nás 
lifestylový časopis, ve kterém by redaktory byli samotní politici a mohli psát,  
o čemkoliv chtějí. To se nám podařilo a vznikl tak náš stranický časopis s názvem 
„TOPlife“. V něm dáváme politikům a osobnostem absolutní volnost v tom, o čem 
chtějí psát a jak se chtějí členům, podporovatelům, voličům nebo komukoliv 
jinému představit. Najdete tam jak zážitky, recepty, úspěchy, tak i zajímavé záliby 
a příběhy, které možná ještě nikdo nikdy neslyšel. TOPlife vydáme každého čtvrt 
roku a přečíst si ho můžete online na našich stránkách. 

JSEM V TOPU

Naše strana byla vždy aktraktivní pro mladé lidi a pro lidi, kteří se zajímali 
o politické dění. To vše jsme chtěli znovu nastartovat a proto jsme spustili kampaň 
pro nabírání nových členů s názvem „Jsem v TOPu“. Na webových stránkách 
www.jsemvtopu.cz mohou zájemci o členství najít odpovědi na vše, co je zajímá, 
přihlášku k vyplnění, ale také, otázky na odpovědi na vše, co je zajímá, ale také 
důvody, proč vstoupit právě k nám. Každý nový člen pak od nás obdržel uvítací 
balíček a dopis napsaný předsedkyní strany. 
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ZPRÁVA 
O ČINNOSTI
POSLANECKÉHO
KLUBU

Předkládaná zpráva o činnosti 
Poslaneckého klubu TOP 09 zahrnuje 
období od ustavující schůze VIII. 
volebního období Poslanecké 
sněmovny až do 117. schůze 
Poslanecké sněmovny dne 13. srpna 
2021.

Poslanecký klub TOP 09 v období 
říjen 2017–září 2021

Výsledek voleb do Poslanecké 
sněmovny 20. - 21. října 2017 přiřadil 
straně TOP 09 celkem 7 mandátů. Na 
ustavujícím 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.

V průběhu volebního období v rámci 
klubu rezignoval na svůj mandát 
poslanec Miroslav Kalousek, jemuž 
mandát skončil k 19. lednu 2021  
a byl nahrazen téhož dne poslancem 

Janem Jakobem. Mandátu se vzdal 
rovněž poslanec Dominik Feri k 31. 
květnu 2021 a byl nahrazen téhož 
dne poslankyní Olgou Sommerovou. 
Výše uvedené změny se následně 
promítly i do složení předsednictva 
poslaneckého klubu:

Složení k 9. září 2021
Předseda klubu: Vlastimil Válek
Místopředsedové klubu: Jan Jakob, 
František Vácha 
Ostatní členové klubu: Helena 
Langšádlová, Karel Schwarzenberg, 
Markéta Pekarová Adamová a Olga 
Sommerová.

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

HLASOVÁNÍ O NEDŮVĚŘE 
VLÁDĚ 

V průběhu volebního období 
z iniciativy opozice hlasovala 
Poslanecká sněmovna o nedůvěře 
vládě již třikrát. Prvním podnětem 

pro hlasování o vyslovení nedůvěry 
vládě byly nejasnosti okolo syna 
Andreje Babiše, jeho cestě do Moskvy 
a na ukrajinský Krym. Podruhé byl 
předmětem jednání přetrvávající 
střet zájmů premiéra Andreje Babiše 
a také občanské demonstrace za 
nezávislost justice. V obou případech 
vláda Andreje Babiše hlasování 
ustála.

Třetí a zatím poslední hlasování  
o vyslovení nedůvěry vládě iniciovala 
opozice ve chvíli, kdy KSČM 
vypověděla vládě toleranci  
a ta tak ztratila většinu v Poslanecké 
sněmovně. Schůze k tomuto bodu 
se uskutečnila 3. června 2021 jako 
106. schůze Poslanecké sněmovny. 
Rozhodujícím faktorem byl odchod 
poslanců KSČM z jednacího sálu, díky 
čemuž se nepodařilo najít potřebných 
101 hlasů pro vyslovení nedůvěry. 
Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo 89 
poslanců a poslankyň. Proti návrhu 
se vyslovilo 82 poslanců a poslankyň. 
Hlasy nepřítomných poslanců KSČM 
tak vládu opět udržely u moci.

PŘEDKLÁDÁ
Vlastimil Válek, předseda PK

VYPRACOVALI
Radek Lojda (tajemník PK),
Adam Kubný (analytik) 

NÁVRH USNESENÍ
Celostátní sněm schvaluje zprávu 
o činnosti poslaneckého klubu.
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AKTIVITA ČLENŮ 
POSLANECKÉHO KLUBU

Fungování poslaneckého klubu  
i celé Poslanecké sněmovny bylo do 
velké míry ovlivněno  
v průběhu roku 2020 a 2021 pandemií 
koronaviru. Poslanecká sněmovna 
v rámci protiepidemiologických 
opatření zasedala většinu času 
pouze v omezeném počtu, kdy každý 
poslanecký klub mohl na jednání 
delegoval pouze polovinu členů,  
v případě klubu TOP 09 to byli 
4 poslanci. Ti se tak střídali dle 
projednávaných témat, aby byl 
přítomen na jednání především garant 
za danou oblast. Poslanci podpořili 
vládu v nezbytných opatřeních a sehráli 
tak důležitou úlohu konstruktivní 
opozice. Nutno však podotknout, že  
v mnoha případech vláda návrhy 
opozice přehlížela a pomocnou ruku od 
opozice přijmout nechtěla. Hned  
v několika konkrétních případech 
vláda návrhy opozice zamítla, aby  
s nimi o několik měsíců později sama 
přišla a prezentovala je jako svůj nápad.

Z pozice opozičního poslaneckého 
klubu jsme připravili odškodňovací 
zákon, který poškozeným 
podnikatelům poskytne pomocnou 
ruku podobně, jako se to v minulosti 
stalo v případě povodní. Návrh 
zákona jasně definuje způsob státní 

pomoci při mimořádných opatřeních 
vyhlašovaných v souvislosti s epidemií 
koronaviru. Poslanci byli přesvědčeni, 
že dosavadní vládní opatření na 
pomoc ekonomice byla nedostatečná 
a její vyřízení doprovázela složitá 
byrokracie. Nehledě na to, že se  
k mnoha potřebným adekvátní 
pomoc vůbec nedostala. V neposlední 
řadě jednorázové příspěvky většině 
živnostníků a podnikatelů na 
krytí fixních nákladů (zejména 
nájmů) nestačily. Zákon však zůstal 
nedoprojednán ve 2.čtení.

Jako poslanecký klub jsme v průběhu 
opakujících se vln koronaviru a s tím 
spojeným opakovaným uzavřením 
některých provozoven a zavedení 
protiepidemických opatření 
navrhovali mimo jiné:

Odložení splatnosti či odpuštění 
odvodů, zejména sociálního  
a zdravotního pojištění pro OSVČ

Možnost kombinace podpor pro 
podnikatele

Odložení startu dalších vln EET
Zlepšení a zpřehlednění komunikace  
s veřejností

Zvýšení kompenzačního bonusu

Zajištění transparentnosti nákupů 
ochranných pomůcek a dalšího 
zdravotnického materiálu

V rámci ekonomického balíčku pro 
zasažené pandemií koronaviru jsme 
prosadili:

Navýšení nemocenské při nařízené 
karanténě o mimořádný příspěvek 370 
korun po dobu 14 dní.

Možnost čerpat kompenzační bonus 
i těm OSVČ, kteří se zároveň na malý 
úvazek věnují pedagogické činnosti.

Pozměňovací návrh zákona, 
který rozšiřoval ošetřovné pro 
hendikepované děti starší 13 let.

Povinnost informovat srozumitelně 
klienty cestovních kanceláří o jejich 
právech, které nově vyplývají ze zákona 
týkající se zmírnění dopadů epidemie 
koronaviru na odvětví cestovního 
ruchu.

Povinné poučení zákazníka 
pořadatelem kulturní akce o jeho 
právech (přesun kulturní akce, vrácení 
peněz).

Prodloužení moratoria na provádění 
výkonu rozhodnutí (a exekucí) 
prodejem movitých a nemovitých věcí.

Klub Poslanců Ano Ne Nepřihlášen Zdržel se Omluven

ANO 78 0 72 2 0 4

ODS 23 23 0 0 0 0

Piráti 22 21 0 0 0 1

SPD 19 18 0 0 0 1

ČSSD 14 0 10 1 0 3

KSČM 15 0 0 14 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

Nezařaz 6 4 0 2 0 0

Celkem 200 89 82 19 0 10

Zdroj: https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=76631
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Podmínění pracovní povinnosti 
studentů souhlasem ministra školství.

Prodloužení prodeje cigaret se starší 
spotřební daní o jeden měsíc, díky 
čemuž jsme podpořili malé trafiky.

Návrhy TOP 09, které vláda odmítla  
a následně přijala za své:
Odložení 3. a 4. vlny EET 

Zvýšení ošetřovného ze 60 % na 80 % 
mzdy

Opatření o kompenzaci nájmů 
podnikatelům

Společné návrhy opozice:
Společně s dalšími opozičními 
poslaneckými kluby jsme navrhli 
několik opatření, která například 
rozšiřovala kompenzační bonus na 
OSVČ pracující na DPP nebo DPČ nebo 
navyšovala podporu pro OSVČ a malá 
s.r.o. Další návrhy se týkaly pomoci 
pendlerům a mnoha dalších oblastí.

AKTIVITA PK V RÁMCI 
LEGISLATIVNÍHO PROCESU 

Poslankyně a poslanci klubu předložili 
celkově 252 pozměňovacích návrhů 
v rámci 2. čtení a další byly podány 
skrze výbory. Téměř tři desítky 
pozměňovacích návrhů byly přijaty. 
Velké množství pozměňovacích návrhů 
však doposud nebylo projednáno 
nebo bylo vládou rovnou zamítnuto. 
Konkrétně bylo navrženo:
Zákon o lesích – regulace přemnožené 
spárkaté zvěře. (přijato)

Zákon na ochranu zvířat proti týrání – 
úplný zákaz klecového chovu. (přijato)

Zákon o realitním zprostředkování 
– regulace úschovy kupních cen u 
makléřů. (přijato)

Zákon o soudech – zjednodušení kontrol 
advokátů při vstupu na soud. (přijato)

Zákon o potravinách – povinnost uvádět 
složení potraviny a obsažené alergeny  
u nebalených potravin. (přijato)

Zákon o ochraně veřejného zdraví – 
výjimka z očkování u dětí v případě 
trvalé kontraindikace. (přijato)

 Zákon o státní sociální podpoře – péče o 
dítě prarodičem. (nepřijato)

Zákon o odpadech – ponechává zákaz 
skládkování využitelných odpadů. 
(nepřijato)

Zákon o zaměstnanosti – snížení odvodů 
pro firmy za dny, kdy zaměstnanci 
nepracují či výpočet kurzarbeitu  
z hrubé mzdy. (nepřijato)

Občanský soudní řád – návrh k marným 
exekucím či nepravé teritorialitě. 
(nepřijato)

Horní zákon – vyšší výnosy pro kraje  
a obce zasažené těžbou. (nepřijato)

Zákon o prodejní době – návrh na 
zrušení celého zákona a s tím spojeného 
omezení prodeje o svátcích. (nepřijato)

Zákon o lobbingu – zařazení prezidenta 
republiky mezi lobbované se všemi 
povinnostmi, které se k tomu pojí. 
(neprojednáno)

Členové poslaneckého klubu v rámci 
vlastní poslanecké iniciativy předložili 
novely zákonů:
Energetický zákon – regulace činnosti 
zprostředkovatelů energií, tzv. 
energošmejdů. (neprojednáno, vláda 
předložila později vlastní návrh)

Daňový řád – fyzickým osobám 
přidělování DIČ bez částí rodného čísla. 
(neprojednáno)

Návrh zákona o odškodnění obětí 
potlačení demonstrací – odškodnění 
újmy spáchané na občanech v období 
prvního výročí okupace. (přijato)

Odškodňovací zákon – pomoc 
podnikatelům v době krizí. 
(neprojednáno)
Zákon o státních svátcích – připomínka 
odchodu vojsk Varšavské smlouvy. 
(neprojednáno)

Členové poslaneckého klubu dále 
připodepsali novely zákonů:
Trestní řád – úprava výkonu trestu  
u těhotných žen. (přijato)

Zákon o nakládání se zbraněmi –
regulace fungování paramilitárních 
skupin. (přijato)

Zákon o EET – odložení 3. a 4. vlny EET.
(neprojednáno, vláda předložila později 
vlastní návrh)

Novela zákona o poskytování náhrad 
škod – sanace škod způsobených 
kormoránem na rybnících. (přijato)

Zákon o zdravotních službách – zrušení 
dětských domovů pro děti do 3 let věku 
jako zvláštního zdravotnického zařízení. 
(neprojednáno)

 Zákon o odškodnění subjektů v areálu 
Vlachovice-Vrbětice – odškodnění 
obcím, kraji a fyzickým osobám za 
škody způsobené při výbuchu  
v muničních skladech. (přijato)

Práce v opozici není jen o tvorbě zákonů, 
ale také o kontrole současné vlády. 
Proto členové klubu podali celkově 
255 ústních interpelací na členy vlády. 
Další interpelace byly rovněž podány 
poslankyněmi a poslanci písemnou 
formou, těch bylo předloženo celkem 
139.

STATISTIKA LEGISLATIVNÍ 
ČINNOSTI POSLANECKÉ 
SNĚMOVNY 

Mezi 1. a 117. schůzí Poslanecké 
sněmovny je evidováno 3723 tisků, 
z nichž bylo 758 návrhů zákonů, 87 
mezinárodních smluv a 234 zpráv.  
Z celkového počtu návrhů zákonů: 

353 vládních návrhů 
17 senátních návrhů 
371 poslaneckých návrhů 
17 návrhů podaných vyššími územními 
samosprávnými celky
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Zpravoda-
jem tisků + 
Dokumentů 

EU

Předkla-
datelem 
návrhů 
zákonů

Poz-
měňovací 

návrhy

Podané 
ústní inter-

pelace

Podané 
písemné 

interpelace

Nespokojen 
s odpovědí 
na písem-
nou inter-

pelaci

Hlasoval

Markéta Pekarová Adamová 2+0 57 58 50 11 1 6539

Dominik Feri 
(poslanec do 31. 5. 2021) 19+0 67 119 103 62 0 6860

Jan Jakob 
(poslanec od 19. 1. 2021) 0+0 6 8 2 2 2 1645

Miroslav Kalousek 
(poslanec do 19. 1. 2021) 2+0 42 21 14 1 0 5218

Helena Langšádlová 3+29 65 11 58 92 0 6724

František Vácha 4+0 55 11 3 17 0 6244

Vlastimil Válek 6+0 58 24 25 33 0 6837

Karel Schwarzenberg 0 32 0 0 0 0 2245

Olga Sommerová 
(poslankyně od 31. 5. 2021) 0 1 0 0 0 0 374

(k 9. září 2021)
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ZPRÁVA  
O ČINNOSTI 
SENÁTORŮ

Senátoři, kteří jsou členy TOP 09, 
pracují ve společném senátorském 
klubu ODS a TOP 09. Celkově v Senátu 
pracuje 17 senátorů a senátorek, kteří 
byli zvoleni v koalici či za podpory  
TOP 09. 

Období od posledního sněmu TOP 09 
v roce 2019 je v Senátu rozděleno mezi 
dvanácté a třinácté funkční období. 
Hranici tvoří říjen 2020, kdy proběhly 
volby ve 27 volebních obvodech. 

Zvoleno v těchto volbách bylo celkem 7 
senátorů, kteří kandidovali za TOP 09 
nebo ve společných koalicích. Jedná se 
o nejúspěšnější senátní volby v historii 
TOP 09. Do té doby byl největším 
úspěchem TOP 09 v senátních volbách 
zisk pěti mandátů  
v roce 2018 a 2016. Ze členů TOP 09 byli 
zvoleni Jan Grulich a Tomáš Třetina.

Senátoři, kteří jsou členy TOP 09 
vytvořili po volbách společný senátní 
klub s ODS. Spojením vznikl nejsilnější 
klub v horní komoře Parlamentu. 
Předsedou Senátu byl zvolen nominant 
klubu ODS a TOP 09 Miloš Vystrčil, 
prvním místopředsedou Senátu se 
pak stal Jiří Růžička, který byl do 
Senátu zvolen jako nezávislý kandidát 
navržený TOP 09.

SENÁTORSKÝ KLUB ODS 
A TOP 09

Předseda
Zdeněk Nytra
1. místopředseda
Tomáš Czernin
2. místopředseda 
Raduan Nwelati

Členové
Lumír Aschenbrenner, Martin 
Červíček, Ladislav Faktor, Tomáš 
Fiala, Tomáš Goláň, Jan Grulich, 
Hynek Hanza, Jitka Chalánková, 
Jaroslav Chalupský, Ladislav Chlupáč, 
Tomáš Jirsa, Pavel Karpíšek, Michal 
Kortyš, Rostislav Koštial, Roman 
Kraus, Miroslava Němcová, Jiří 
Oberfalzer, Herbert Pavera, Ondřej 
Šimetka, Jan Tecl, Tomáš Třetina, 
Vladislav Vilímec, Miloš Vystrčil, 
Jaroslav Zeman

PŘEDKLÁDÁ
Tomáš Czernin

VYPRACOVALI
Senátoři za TOP 09

NÁVRH USNESENÍ
Celostátní sněm schvaluje zprávu 
o činnosti senátorů.
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Tomáš Czernin
Senátor
První místopředseda Senátorského 
klubu ODS a TOP 09
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 žijících v zahraničí
Člen Výboru pro zahraniční věci, 
obranu a bezpečnost
Člen podvýboru pro zemědělství 
Výboru pro hospodářství, zemědělství 
Výboru pro hospodářství, zemědělství 
a dopravu

Člen stálé delegace Parlamentu ČR do 
Parlamentního shromáždění NATO

ZAHRANIČNÍ CESTY A PŘIJETÍ

Ve funkci člena Výboru pro zahraniční 
věci, obranu a bezpečnost navštívil  
v letošním roce na pozvání litevského 
parlamentu Litvu, kde se setkal  
s ministrem zahraničních věcí, 
hlavním tématem byla bezpečnost 
hranic s Běloruskem a nelegální 
migrace.   

Byl členem delegace, která jednala 
s prezidentkou Moldávie Maiou 
Sanduovou a členy vlády. Moldávie 
je jako jedna z bývalých sovětských 
republik dlouhodobě vystavenu tlaku 
Ruska, hlavním tématem byl tedy vliv 
RF, stálé problémy v Podněstří, boj 
proti korupci a užší spolupráce s EU.

Jako předseda Stálé komise Senátu pro 
krajany žijících v zahraničí zavítal na 
setkání českých škol ve Velké Británii, 
kde navštívil i krajanské spolky. 
Také navštívil české školy v Madridu, 
Seville, Barceloně. Součástí těchto cest 
jsou vždy setkání krajanských spolků 
a jejich podpora. Rovněž byl hlavním 

účastníkem Vídeňského diskusního 
večeru s krajany v Rakousku. 

AKCE A PROJEKTY 

Každoročně pořádá pro studenty 
středních a vysokých škol seminář 
„ZLOČINY KOMUNISMU“, a to v rámci 
připomínky únorového převratu v 
roce 1948. Tradičně jako každý podzim 
zaštiťuje seminář „Simulace EP“ pro 
studenty středních škol, díky kterému 
se studenti stávají na dva dny poslanci, 
a mohou tak lépe poznat poslaneckou 
práci.  
   
Velice důležitým úkolem v letošním 
roce bylo uspořádání Kulatého stolu 
na téma „Úloha a místo zahraničních 
Čechů v bilaterálních vztazích a 
aktuální potřeby české diaspory”. 
Kulatý stůl a následně velká konference 
pro krajany z celého světa byla komisí 
pořádána za odborné spolupráce 

s Akademií věd, zastoupenou 
Etnologickým ústavem AV ČR a MZV. 
Na říjnové konferenci bylo zastoupeno 
téměř 150 krajanů a jednání bylo 
vysíláno on-line do celého světa. 
Podařilo se uspořádat zajímavou 
zahraniční konferenci  
o českém původu brazilského 
prezidenta Juscelina Kubitscheka.

V létě 2020 zaštítil a spolupracoval 
na realizaci výstavy ve Valdštejnské 
zahradě „Valdštejnové – lvi ve službách 
císařů“ ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem. V srpnu 
letošního roku, díky projektu Kulturní 
léto v Senátu, mohl zprostředkovat 
koncert Veroniky Vildmanové pro 
širokou veřejnost a tím podpořit 
kulturu.

Na začátku doby koronavirové se 
zapojil do podpory a pomoci pro 
potřebné. Nákup, distribuce roušek  
i dezinfekce. 

V letošním roce díky spolupráci  
a podpoře Tchaj-wanu mohl pomoci 
značným množstvím respirátorů (např. 
nemocnice, domy pro seniory atd.).
  
Legislativní aktivita a aktivita na půdě 
Senátu PČR: 
senátní návrh volebního zákona – 
zařazení Korespondenčního hlasování
Usnesení – Návrh vládě na dvojnásobné 
navýšení do Programu podpory 
českého kulturního dědictví  
v zahraničí na léta 2021-2025
Ústavní stížnost proti zákonu  
o nájemném
Podpora ústavní stížnosti – církevní 
restituce
Výzva k omluvě – premiéra A. Babiše  
v rámci TK vlády na adresu 
předsedkyně výboru EP pro 
rozpočtovou kontrolu Moniku 
Hohlmeyer, kdy AB pronesl ostrá slova 
a označil ji za pomatenou.
Dopis pro Moniku Hohlmeyer 
vyjadřující jí podporu 
Dopis na Ministerstvo spravedlnosti 
– žádost o změnu v praxi spolupráce 
soudů a nápravných zařízení, 
konkrétně eskorty a nástupy vězňů. 
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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 regiony v transformaci 
Výboru pro územní rozvoj, veřejnou 
správu a životní prostředí
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

AKCE A PROJEKTY

Ačkoli se na aktivitě posledního roku 
a půl významně podepsala pandemie 
koronaviru a s ní spojené omezení 
fungování úřadů, pokračoval v řešení 
svých dlouhodobých, především 
komunálních témat. V této souvislosti 
poslal na jednotlivá ministerstva  
a další státní úřady celkem 35 
písemných interpelací, ačkoli Jednací 
řád Senátu tento institut nezmiňuje. 
Fakticky tak pokračuje ve své práci 
započaté v Poslanecké sněmovně. 

AKTIVITA V REGIONU A NA 
PŮDĚ SENÁTU PČR

Ve volebním obvodu fungovalo 
i přes pandemii bezplatné 
právní poradenství, které lidem 
zprostředkovává rady zkušených 
právníků. Díky on-line přístupu  
k právní poradně a narůstajícímu počtu 
problémů způsobených i pandemií 
využilo pomoci výrazně více občanů, 
jednalo se o desítky osob měsíčně. 
Řešenými problémy byla v největší 
míře témata jako možnost oddlužení, 
rozvodová řízení či komunikaci s úřady 
a soudy.

Nejen pro spoluobčany v regionu 
připravil na svém webu speciální 
sekci „Společně proti koronaviru“, 
kde průběžně informoval o platných 
nařízeních, nově schválených zákonech 
či kompenzacích pro podnikatele. 
Snahou bylo především zajistit 
dostatečnou informovanost veřejnosti, 
kterou vláda po celou dobu pandemii 
ignorovala.

V průběhu posledních dvou let sehrál 
Senát a jeho členové významnou roli při 
schvalování zákonů, které pomohly  
v boji s pandemií. Horní komora 
zasedala po většinu času v plném počtu. 
Podílel se na přípravě řady věcných 
i čistě technických pozměňovacích 
návrhů, které byly následně v 
Poslanecké sněmovně přijaty. Jedná 
se například o spolupředložení novely 
volebního zákona, která by umožnila 
korespondenční hlasování občanům 

ČR pobývajícím v zahraničí při volbách 
do Poslanecké sněmovny a při volbě 
prezidenta republiky či novelu horního 
zákona, která upravuje rozdělení 
poplatků za těžbu nerostných surovin 
tak, aby větší část zůstala v regionu, 
kde k těžbě dochází. 

 V rámci projednávání zákona o dani 
z přidané hodnoty navrhl zachování 
daňového odpočtu pro veřejnoprávní 
média. V případě České televize se 
jednalo o zhruba 300 mil. korun 
a Českého rozhlasu okolo 120 mil. 
korun. Po vrácení Senátem tuto změnu 
schválila i Poslanecká sněmovna. 
Zároveň byl určen u 11 novel zákonů 
a dalších senátních tisků jako 
zpravodaj, a tak dohlížel na správnost 
legislativního procesu.

V rámci Výboru pro hospodářství, 
zemědělství a dopravu dlouhodobě 
kritizoval zamýšlený návrh na povinné 
kvóty pro české potraviny v obchodech. 
Na toto téma vydal v senátním časopisu 
rovněž článek a jednal o problematice  
s odborníky. Návrh nakonec neprošel.
Stal se místopředsedou nově vzniklého 
Podvýboru pro regiony v transformaci, 
jehož úkolem je zajistit dostatečnou 
pozornost řešení problémů v 
postižených oblastech republiky, mezi 
které spadá i Moravskoslezský kraj.

Senátor Pavera se rovněž dlouhodobě 
angažuje ve věci umístění Slovanské 
epopeje do Moravského Krumlova. Po 
zvolení starosty Moravského Krumlova 
Tomáše Třetiny do Senátu pokračovala 
společná aktivita, která vyústila až v 
samotný přesun tohoto významného 
díla zpět na zámek v Moravském 
Krumlově, kde byla nedávno oficiálně 
otevřena výstava a podepsáno 
memorandum o spolupráci všech 
dotčených stran.
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Tomáš Třetina
Senátor
Funkční období 2020–2026
Obvod č. 54 Znojmo

Volební výsledky
1.kolo: 9 172 hlasů (30,37 %)
2.kolo: 10 478 hlasů (54,57 %) 

Členství ve výborech a komisích:
Člen Výboru pro územní rozvoj, 
veřejnou správu a životní prostředí
Člen Podvýboru pro sport Výboru pro 
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva 
a petice

Člen Stálé komise Senátu VODA – 
SUCHO
Člen Stálé delegace Parlamentu 
České republiky pro Středoevropské 
iniciativy

ZAHRANIČNÍ CESTY A PŘIJETÍ

Omezení způsobená pandemií covid-19 
významným způsobem limitovala 
zahraniční cesty pořádané výbory 
a komisemi Senátu Parlamentu ČR. 
Vzhledem k hranici svého volebního 
obvodu s Rakouskem navštívil senátor 
Třetina Velvyslanectví ČR ve Vídni, kde 
se setkal s velvyslankyní, paní JUD. 
Ivanou Červenkovou. Tématem diskuse 
byly možnosti přeshraniční spolupráce 
a otevření expozice Slovanské Epopeje  
v Moravském Krumlově.

Recipročně pak senátor přijal pozvání 
na velvyslankyně Rakouské republiky  
v Praze, paní Bettiny Kimbauer,  
v rámci slavnostního setkání na počest 
předsedy Senátu Miloše Vystrčila. 
Na setkání byly předmětem jednání 
možnosti přeshraniční spolupráce 
regionů Oberösterreich a Jihomoravský 
kraj, respektive Znojemsko. 

PRÁCE V SENÁTU

Politickou zásluhou kritického postupu 
Senátního podvýboru pro sport 
odstoupil po kause účasti na ilegálním 
společenské setkání v době covidu-19 
tehdejší ředitel NSA Milan Hnilička.  
V Podvýboru pro sport se senátor 
Třetina zasadil o větší podporu 
amatérského, zejména dětského 
sportu na venkovních i vnitřních 
sportovištích.

Spolupodepsal s kolegy senátory dopis 
ministru školství s výzvou k návratu 
žáků do škol a zavedení systému  
v distančním vzdělání.

Inicioval jednání s ministryní pro 
místní rozvoj Klárou Dostálovou 
k možnosti získání evropských 
dotací do regionu, např. na podporu 
rekonstrukce kláštera v Louce.

Spolupodepsal podání k Ústavnímu 
soudu ve věci oprávněnosti vyhlášení 
nouzového stavu vládou na výzvu 
hejtmanů.

V rámci jednání Výboru pro územní 
rozvoj, veřejnou správu a životní 
prostředí se zasadil o vrácení 
předloženého Národního plánu obnovy 
k dopracování s tím, že je příliš obecný 
a neodpovídá prioritám obnovení 
ekonomického i vzdělanostního rozvoje 
po pandemii covidu-19.

Sjednal neformální jednání  
s ministryní financí Schillerovou  
k omezení činnosti FÚ na Znojemsku  
a obecně v menších regionech. 

Prosadil usnesení Senátu, v němž 
Senát Parlamentu ČR oficiálně 
děkuje učitelům za jejich mimořádné 
nasazení v době distančního vyučování 
zavedeného při pandemických 
omezeních.
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Jan Grulich 
Senátor
Funkční období 2020–2026
Obvod č. 48 Rychnov n. Kněžnou

Volební výsledky
1. kolo: 9472 hlasů (24,37 %)
2. kolo: 11 432 hlasů (59,65 %) 
Členství ve výborech a komisích:
Místopředseda Výboru pro vzdělávání, 
vědu, kulturu, lidská práva a petice
Ověřovatel Senátu

ZAHRANIČNÍ CESTY A PŘIJETÍ

Vzhledem k pandemii covid-19 čeká na 
svou první senátní zahraniční cestu, 
ovšem za hranice svého volebního 
obvodu vyjíždí opakovaně. Naposledy 
diskutoval se zástupci místních 
škol v Litomyšli v rámci výjezdního 
zasedání senátního Výboru pro 
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva 
a petice. Je prvním a zatím jediným 
českým zástupcem mezinárodní 
meziparlamentní sítě pro vzdělávání 
IPNEd (ipned.org).

AKCE A PROJEKTY

Spolu s dalšími sedmi senátory  
z přilehlých regionů inicioval výzvu 
místopředsedovi vlády K. Havlíčkovi 
na podporu projektu dobudování 
kampusu Lékařské a Farmaceutické 
fakulty UK v Hradci Králové. V Senátu 
pomohl zorganizovat vyhlášení 
ankety Ředitel roku, která každoročně 
oceňuje úspěšné ředitele mateřských, 
základních a středních škol.

Vystoupil na řadě fór a konferencí 
k tematice školství a vzdělávání, ve 
spolupráci s MAS Pohoda venkova 
organizuje stáž učitelů z jeho senátního 
obvodu do Estonska. Zahájil spolupráci 
s programem Mezinárodní ceny 
vévody s Edinburghu, jehož smyslem je 
motivovat mladou generaci k osobnímu 
rozvoji, cílevědomosti a zodpovědnosti 
za druhé.

Organizací výstavy fotografií Domácího 
hospice Setkání z Rychnova nad 
Kněžnou v prostorách Senátu otevřel 
mezi zákonodárci debatu o postavení 
mobilních domácích hospiců na poli 

paliativní péče. Jde o první krok  
v dlouhodobém cíli – zrovnoprávnit 
stávající legislativu tak, aby i domácí 
hospice mohly za své služby získat 
peníze z veřejného zdravotního 
pojištění.

LEGISLATIVNÍ AKTIVITA A 
AKTIVITA NA PŮDĚ SENÁTU PČR

Jako neformální autorita v četných 
diskusích s kolegy zákonodárci pomohl 
prosadit schválení novely zákona  
o pedagogických pracovnících nejprve 
v Poslanecké sněmovně, a následně  
i v Senátu. Senátní vratka žel zůstala 
kvůli obstrukcím poslanců z ANO viset 
v PS. Jeho první (nováčkovský) zářez na 
poli zákonodárném tak stále čeká na 
své vyústění.
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ZPRÁVA  
O ČINNOSTI
EUROPOSLANCŮ

PŘEDKLÁDÁ
Luděk Niedermayer

VYPRACOVALI
Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil

NÁVRH USNESENÍ
Celostátní sněm schvaluje zprávu 
o činnosti europoslanců.

Luděk 
Niedermayer 
předseda České národní delegace ve 
frakci ELS
místopředseda Hospodářského  
a měnového výboru
člen Podvýboru pro daňové záležitosti 
člen Delegace pro vztahy se 
Spojenými státy
náhradník ve Výboru pro průmysl, 
výzkum a energetiku
náhradník ve Výboru pro dopravu  
a cestovní ruch 
náhradník v Delegaci pro vztahy  
s Běloruskem
náhradník v Delegaci pro vztahy  
s Korejským poloostrovem

ZPRAVODAJ

ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady, 
kterým se mění nařízení (EU) 
2017/2454, pokud jde o data 
použitelnosti v důsledku vypuknutí 
krize COVID-19
   

Zpráva se týká nového systému DPH  
v oblasti elektronického obchodování, 
který usnadní zákazníkům  
a podnikům, zejména začínajícím 
podnikům a malým  
a středním podnikům, on-line nákup 
a prodej zboží přes hranice. Pomůže 
také členským státům získat zpět 
každoroční ztrátu na DPH z on-line 
prodeje, jejíž výše se odhaduje na 
5 miliard EUR, a to tím, že zajistí, 
aby se podnikům ze zemí mimo EU 
nedostávalo preferenčního zacházení 
při prodeji spotřebitelům v EU, bez 
ohledu na to, zda tak činí přímo, nebo 
prostřednictvím internetových tržišť.

ZPRÁVA obsahující doporučení 
týkající se spravedlivého  
a jednoduššího zdanění 
podporujícího strategii obnovy 
(navazující zpráva EP na červencový 
akční plán Komise a jejích 25 iniciativ 
v oblasti DPH, zdanění podniků  
a jednotlivců)

Cílem balíčku Komise z července 
2020 je posílení boje proti vyhýbání se 
daňové povinnosti, pomoc daňovým 
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správám držet krok s neustále se 
vyvíjející ekonomikou a usnadnění 
administrativní zátěže občanům a 
podnikům. Pro členské státy je v této 
době důležitější než kdy jindy mít 
zajištěné daňové příjmy, aby mohly 
investovat do lidí a podniků, kteří 
to nejvíce potřebují. Proto je třeba 
napomoci zajištění spravedlivého, 
účinného a udržitelného zdanění.

STÍNOVÝ ZPRAVODAJ 

ZPRÁVA o revizi makroekonomického 
legislativního rámce v zájmu lepšího 
dopadu na evropskou reálnou 
ekonomiku, větší transparentnosti 
rozhodovacího procesu a zvýšení 
demokratické odpovědnosti
 
Zpráva se zabývá hledáním cesty  
k udržitelnému a inkluzivnímu oživení 
po pandemii covid-19, potřebou nového 
fiskálního rámec odpovídajícího 
daným potřebám, provázaností 
fiskálních a měnových politik, širší 
analýzou udržitelnosti dluhu a správou 
ekonomických záležitostí. Stínový 
zpravodaj věří, že zpráva může přispět 

k lepšímu nastavení fiskálních a 
makroekonomických pravidel v EU. 
Ta by měla podle jeho názoru stát na 
stanovení stropů pro tempo růstu 
výdajové části rozpočtu, což by již samo 
o sobě umožňovalo proticyklickou 
politiku. Kromě toho by mělo být možné 
v případě vážné krize tato pravidla 
dočasně „vypnout“. Naopak v případě 
nárůstu dluhu stejně jako pomalejšího 
než očekávaného růstu by byla výdajové 
stránce rozpočtu „přistřižena křídla“.

ZPRÁVA o návrhu směrnice Rady, kterou 
se mění směrnice 2006/112/ES, pokud 
jde o svěření prováděcích pravomocí 
Komisi k vymezení významu pojmů 
použitých v určitých ustanoveních dané 
směrnice

Rozdíly ve výkladu směrnice o DPH ze 
strany jednotlivých členských států 
pravděpodobně povedou k případům 
dvojího zdanění a budou znamenat 
právní nejistotu a dodatečné náklady 
pro podniky, což obvykle po uplynutí 
značné doby vyřeší až rozsudek 
Soudního dvora Evropské unie, jenž 
někdy vede k výkladu, který předtím 

většina členských států nesdílela.
Aby byla výše uvedená situace vyřešena 
a bylo umožněno přijetí výkladu 
určitého počtu ustanovení o DPH, který 
bude závazný pro všechny členské 
státy, navrhla Komise změnu směrnice 
o DPH za účelem zřízení výboru, který 
bude dohlížet na přijímání prováděcích 
aktů Komisí v určitých oblastech DPH. 
Zpráva EP zřízení výboru podpořila.

CELKOVÝ PŘEHLED ČINNOSTI:

77 spolupodepsaných návrhů usnesení 
na obranu lidských práv ve světě

10 vystoupení na plenárním zasedání

206 písemných vysvětlení hlasování ke 
zprávám a usnesením hlasovaným na 
plénu EP

15 položených parlamentních otázek,  
teré se týkaly mimo jiné právní úpravy 
střetu zájmů, podpory běloruských 
studentů, ochrany osobních údajů či 
boje proti dezinformacím.
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Jiří Pospíšil 
člen Výboru pro právní záležitosti
člen Delegace pro vztahy s Íránem
náhradník ve Výboru pro vnitřní trh  
a ochranu spotřebitelů
náhradník v Podvýboru pro lidská 
práva
náhradník v Delegaci v Parlamentním 
výboru pro stabilizaci a přidružení 
EU-Srbsko

ZPRAVODAJ

ZPRÁVA k 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 přijatá v červnu 2021 znamená 
rozhodující krok ke zřízení nástroje 

pro finanční podporu vybavení pro 
celní kontroly, který budou moci 
využívat i české celní orgány, a to  
i zpětně pro výdaje realizované po  
1. lednu 2021. EP přijal svůj postoj  
v prvním čtení 16. dubna 2019  
a 26. listopadu 2019 byla zahájena 
interinstitucionální jednání  
s nově zvoleným EP vedená v rámci 
prvního neformálního trialogu s 
cílem dosáhnout dohody na začátku 
druhého čtení. Jednání byla úspěšně 
završena 16. března 2021. 

ZPRÁVA k návrhu nařízení o právu 
rozhodném pro účinky postoupení 
pohledávek na třetí strany

Obecným cílem návrhu je podpořit 
přeshraniční investice v EU, a tím 
usnadnit přístup podniků, včetně 
malých a středních podniků, 
i spotřebitelů k finančním 
prostředkům. Specifickým cílem je 
pomoci zvýšit přeshraniční transakce 
s pohledávkami prostřednictvím 
právní jistoty, která bude nastolena 
přijetím jednotných kolizních norem 
na úrovni Unie. Právní nejistota, 
pokud jde o to, podle kterého 
vnitrostátního práva se určí, kdo je po 
uskutečnění přeshraniční transakce 
vlastníkem určitého aktiva, má za 
následek, že to, zda přeshraniční 
transakce zakládá předpokládaný 
právní nárok, či nikoli, závisí na 
tom, ve kterém členském státě 
budou soudy či orgány spor týkající 
se vlastnictví pohledávky nebo 
cenného papíru posuzovat. V případě 
platební neschopnosti, kdy jsou 
otázky vlastnictví a vymahatelnosti 
práv vyplývajících z přeshraničních 
transakcí podrobeny soudnímu 
přezkumu, mohou právní rizika 
způsobená právní nejistotou vést  
k neočekávaným ztrátám.

STÍNOVÝ ZPRAVODAJ 

ZPRÁVA k návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady, 
kterou se mění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/103/ES 
ze dne 16. září 2009 o pojištění 

občanskoprávní odpovědnosti  
z provozu motorových vozidel  
a kontrole povinnosti uzavřít pro 
případ takové odpovědnosti pojištění

Revize směrnice má za cíl vyjasnit 
oblast působnosti směrnice (EP 
prosadil vynětí elektrokol apod.  
a motoristických soutěží)  
a harmonizovat minimální úrovně 
povinného krytí škod na zdraví 
a majetku tak, aby byla zajištěna 
dostatečná úroveň minimální 
ochrany obětí nehod motorových 
vozidel v členských státech EU, kde 
v současné době existují rozdíly. 
Revize řeší také ochranu obětí 
dopravních nehod v případě platební 
neschopnosti pojišťovny.  

ZPRÁVA o Statutu evropských 
přeshraničních sdružení 
 a neziskových organizací

Zpráva z vlastní iniciativy, na které 
se právě začíná pracovat, by měla 
navázat na návrh nařízení z r. 2012, 
který Komise nakonec v r. 2015 stáhla 
z důvodu diametrálně odlišných 
postojů členských států v Radě. Cílem 
bylo vytvořit celoevropskou nadaci 
působící přeshraničně  
a odstranit požadavek, aby nadace 
působící v různých jurisdikcích 
zřizovaly v každé zemi samostatné 
právní subjekty. V centru pozornosti 
této navazující zprávy by měla být 
evropská nezisková organizace jako 
důležitá složka občanské společnosti 
a Evropy občanů.

CELKOVÝ PŘEHLED ČINNOSTI:

85 spolupodepsaných návrhů 
usnesení na obranu lidských práv  
ve světě

57 vystoupení na plenárním zasedání

5 položených parlamentních otázek, 
které se týkaly dvojí kvality potravin, 
očkování proti covid-19, autorského 
práva, ochrany zvířat a boje proti 
dezinformacím.
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PŘEDKLÁDÁ
Michaela Bartošková, 
předsedkyně smírčího výboru

VYPRACOVALA
Michaela Bartošková, 
předsedkyně smírčího výboru

NÁVRH USNESENÍ
Celostátní sněm schvaluje zprávu 
o činnosti smírčího výboru.

ZPRÁVA  
O ČINNOSTI 
SMÍRČÍHO
VÝBORU

Smírčí výbor TOP 09 (dále jen „SV  
TOP 09“) vykonává svou činnost na 
základě čl. 16 odst. 3 Stanov TOP 09  
a v souladu s nimi a Statutem SV TOP 09 
a Rozhodčím řádem SV  
TOP 09. 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 rozhodnutí o stranickém trestu 
a o pozastavení členství. 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 s poradním hlasem 
zasedání kteréhokoliv orgánu 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. Dnem 4.8.2021 zaniklo členství 
ve smírčím výboru jeho dosavadnímu 
předsedovi Pavlu Jandovi, od tohoto 
data je složení SV TOP 09 Michaela 
Bartošková – předseda, Marcel Peter  
a Filip Vácha – členové.

 SV TOP 09 se podle svého statutu 
schází nejméně dvakrát ročně. Během 
uplynulého dvouletého funkčního 
období toto SV TOP 09 dodržel, když se 
sešel desetkrát. 

Smírčí výbor ke dni sepisu této zprávy 
v tomto funkčním období obdržel šest 
oficiálních podnětů k zahájení řízení. 
Každý člen rovněž 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 TOP 09

VYPRACOVALI
Karel Korba, Jana Valentová, Aleš 
Koutný, členové celostátní revizní 
komise TOP 09

NÁVRH USNESENÍ
Celostátní sněm schvaluje Zprávu 
o činnosti celostátní revizní komise 
TOP 09. 

Celostátní revizní komise zvolená na 
6. Celostátním sněmu  
TOP 09 v listopadu 2019 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 2019 a 2020,
- kontrola výročních finančních zpráv 
politické strany TOP 09 za roky 2019 
a 2020 a jejich zpracování v rozsahu 
podle § 19h zákona č. 424/1991 Sb.,  
o politických stranách,
-  kontrola deseti zpráv o financování 
volební kampaně,
- kontrola plnění rozpočtů,
- kontrola postupů a termínů v oblasti 
přijímání členů, výběru členských 
příspěvků a archivace dokumentů,
- kontrola četnosti jednání 
stranických orgánů.

Celostátní revizní komise se 
opakovaně zabývala kontrolou 
plnění rozpočtu za roky 2019 a 2020, 
také návrhem rozpočtu na rok 2021, 

sledovala statistické údaje o úhradách 
členských příspěvků a procesu 
přijímání nových členů. Několikrát 
se komise zabývala četností zasedání 
stranických orgánů na úrovni 
krajské a regionální, včetně revizních 
komisí. Celostátní revizní komise 
se snažila některé orgány vybízet k 
vyšší aktivitě, např. také účastí člena 
celostátní revizní komise na jednání 
orgánu.

Dále se komise opakovaně zabývala 
archivací dokumentů – usnesení 
z jednání orgánů, vyjadřovala 
nespokojenost s fungováním orgánů 
na nižších úrovních a zjišťovala 
příčiny. Komise se zabývala i 
mimořádnými podněty ohledně sporů 
členů v Jihomoravském kraji a kraji 
Vysočina a dalšími drobnými tématy.

Doporučení navržená komisí byla  
s příslušnými pracovníky 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 oddělením 

strany. S komisí komunikoval ekonom 
Lukáš Tito. Na zasedáních komise se, 
byť alespoň částečně, zúčastňovala 
Miriam Faltová, generální sekretář 
strany.

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 Jana Valentová 
ze Středočeského kraje. Komise se 
v průběhu funkčního období sešla 
šestkrát na osobním jednání a také 
několikrát projednávala témata 
vzdáleně, s ohledem na epidemická 
omezení. 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 dobré 
součinnosti. Předseda CRK děkuje 
všem členům komise za jejich práci.
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PŘEDKLÁDÁ
Výkonný výbor

VYPRACOVALA
Stálá komise pro změny stanov

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

ZMĚNA
STANOV

Stálá komise pro změny stanov od 
počátku roku 2021 projednávala 
návrhy na změny stanov, které 
jí předložili členové, organizace 
a celostátní kancelář TOP 09. 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: 
komplexní reforma stranických 
trestů; navýšení celostátní revizní 
komise a smírčího výboru na celkem 
pět členů; možnost odvolání se proti 
stanoveným klíčům delegátů sněmů; 
přenesení ustanovení směrnice  
o Pražské krajské organizaci přímo 
do stanov (bez faktické změny); zánik 
místní organizace, pokud nemá déle 
než rok usnášeníschopný výbor.

ČLÁNEK 3: VZNIK, EVIDENCE, 
POZASTAVENÍ A ZÁNIK 
ČLENSTVÍ

(1) Členem strany může být občan 
České republiky starší 18 let, který 
je plně způsobilý k právním úkonům 
a není členem jiné politické strany 
nebo politického hnutí.2

(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. Pokud 
příslušný výbor nerozhodne o přestupu 
ve stanovené lhůtě, je tento přestup 
považován za schválený. Při neschválení 
tohoto přestupu je možné odvolání ke 
krajskému výboru, které staví běh lhůty 
podle odstavce 6 písm. h).3

ČLÁNEK 6: STRANICKÉ 
TRESTY4

(1) Stranickými tresty jsou 
napomenutí, zbavení stranické 
funkce, zbavení způsobilosti 
vykonávat stranickou funkci  
a vyloučení ze strany. Trest musí být 
přiměřený.
(2) O stranickém trestu rozhoduje 
krajský nebo výkonný výbor. K 
rozhodnutí o stranickém trestu 
pro člena stranického orgánu 
vykonávajícího stranickou funkci na 
krajské či celostátní úrovni úrovně je 
příslušným výhradně výkonný výbor, 
stejně tak k rozhodnutí o trestu zbavení 
způsobilosti vykonávat stranickou 
funkci na krajské či celostátní úrovni.
(3) Trest zbavení stranické funkce, 
zbavení způsobilosti vykonávat 
stranickou funkci a vyloučení ze strany 
musí schválit většina všech členů 
krajského nebo výkonného výboru.

 2 Po změně budou stanovy kopírovat ustanovení zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Pokud ten umožní členství např. občanům EU s pobytem v ČR, 
nebude třeba další změny stanov.
3 Fikce souhlasu u schvalování přestupů členů, kteří se musejí zařadit do MO nebo RO bez MO. V současné době není neobvyklé, že příslušný výbor o přestupu nerozhodne po dobu 
mnoha měsíců a takový člen pak nemůže uplatnit některá svá základní práva vyplývající z členství v MO.
4 Komplexní změna v systému stranických trestů. Zavedeno více druhů trestů. Závažnější tresty musí schválit většina všech členů KV nebo VV. Nově jsou specifikovány důvody pro 
udělení jakéhokoli trestu, nikoli pouze pro vyloučení (s předchozím doplněním o nutné přiměřenosti). Jazykové úpravy. Přehození odst. 5 a odst. 7, aby v celém článku byla logičtější 
návaznost jednotlivých ustanovení: druhy trestů; kdo rozhoduje; podrobnosti k některým trestům; důvody pro udělení; náležitosti rozhodnutí.

44



(4) Trest zbavení stranické funkce 
a zbavení způsobilosti vykonávat 
stranickou funkci lze udělit i současně. 
Rozhodnutí o trestu zbavení způsobilosti 
vykonávat stranickou funkci musí 
stanovit funkce, kterých se týká,  
a dobu, po kterou trvá a která může být 
maximálně tři roky.
(3)(5) Rozhodnutí o stranickém trestu 
s odůvodněním musí být vydáno 
písemně a členu doručeno. Proti 
rozhodnutí se lze do 15 dnů od doručení 
odvolat k smírčímu výboru. Odvolání 
nemá odkladný účinek. Vyloučení 
je překážkou opětovného vzniku 
členství po dobu tří let od konečného 
rozhodnutí příslušného orgánu, 
nerozhodne-li jinak předsednictvo 
strany.
(4)(6) Vyloučit člena ze strany Udělit 
trest lze jen pro:
a) zvlášť hrubé či opakované porušení 
stanov,
b) soustavné zanedbávání základních 
členských povinností,
c) hrubé porušení povinností při 
hospodaření s majetkem strany,
d) spáchání úmyslného trestného 
činu, pro který byl člen pravomocně 
odsouzen,
e) zneužití stranické nebo veřejné 
funkce,
f) jednání, které poškozuje stranu,
g) uvedení nepravdivých údajů nebo 
zamlčení povinných údajů v přihlášce 
do strany.
(5)(7) Vyloučení je překážkou 
opětovného vzniku členství po dobu 
tří let od konečného rozhodnutí 
příslušného orgánu, nerozhodne-li 
jinak předsednictvo strany. Rozhodnutí 
o stranickém trestu s odůvodněním 
musí být vydáno písemně a členu 
doručeno. Proti rozhodnutí se lze do 15 
dnů od doručení odvolat k smírčímu 
výboru. Odvolání nemá odkladný 
účinek.

ČLÁNEK 8: JEDNÁNÍ ORGÁNŮ

(4) Orgány strany jsou usnášeníschopné 
za přítomnosti většiny všech svých 
členů nebo delegátů, pokud není 
stanovami upraveno jinak. K přijetí 
usnesení je třeba souhlasu většiny 
přítomných členů nebo delegátů, 
pokud stanovami není upraveno jinak. 
Vnitrostranická norma může pro některá 
hlasování stanovit i vyšší kvórum.5

(5) Sněmy všech úrovní jsou 
usnášeníschopné za přítomnosti třetiny 
svých členů či delegátů, nejméně však 
dvou členů nebo delegátů. Je-li přítomna 
méně než polovina členů či delegátů, 
nesmí sněm zařazovat nové body 
programu.6

ČLÁNEK 9: CELOSTÁTNÍ SNĚM

(2) Delegáty celostátního sněmu  
s hlasem rozhodovacím jsou zástupci 
krajských organizací, kteří jsou voleni 
na krajských sněmech strany. Členové 
výkonného výboru z dané krajské 
organizace ke dni volby delegátů 
celostátního sněmu se automaticky 
stávají delegáty tohoto sněmu. Klíč 
delegátů stanoví výkonný výbor, proti 
klíči je možné odvolání ke smírčímu 
výboru; klíč je platný do doby, než 
výkonný výbor stanoví klíč nový.7

(3) Celostátní sněm volí a odvolává:
a) předsedu, prvního místopředsedu  
a až čtyři místopředsedy strany,
b) až devět členů předsednictva strany 
a patnáct členů výkonného výboru,
c) předsedu, čtyři členy a nejméně dva 
náhradníky celostátní revizní komise  
a smírčího výboru.8

ČLÁNEK 13: KRAJSKÉ 
ORGANIZACE A ORGÁNY

(1) Krajské organizace působí  
v hranicích kraje, resp. V hl. m. 

Praze Prahy je ustavena celoměstská 
organizace strany, která má postavení 
krajské organizace; podrobnosti, 
včetně složení předsednictva a výboru, 
upravuje směrnice.9

(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, požádají-li o to místní 
organizace reprezentující minimálně 
1/3 členské základny příslušné krajské 
organizace. Delegáty krajského sněmu 
s hlasem rozhodovacím jsou zástupci 
regionálních organizací, kteří jsou 
voleni na regionálních sněmech strany. 
Členové krajského výboru  
z dané regionální organizace ke dni 
volby delegátů krajského sněmu se 
automaticky stávají delegáty tohoto 
sněmu. Každá regionální organizace 
má právo být zastoupena alespoň 
jedním delegátem. Klíč delegátů platný 
do doby stanovení jiného určístanoví 
výkonný výbor, proti klíči je možné 
odvolání ke smírčímu výboru; klíč je 
platný do doby, než výkonný výbor 
stanoví klíč nový.10

(5) Krajský výbor je tvořen předsednict-
vem krajské organizace, členy volenými 
krajským sněmem a krajskými zastu-
piteli, pokud jsou členy strany. Pražský 
krajský výbor je tvořen předsednict-
vem pražské krajské organizace, členy 
volenými pražským krajským sněmem, 
jedním členem, kterého volí zastupitelé 
hl. m. Prahy, kteří jsou členové TOP 09, 
ze svého středu, a primátorem hl. m. 
Prahy, pokud je členem strany.11

(7) Předsednictvo krajské organizace 
je výkonným orgánem krajské or-
ganizace. Skládá se z předsedy, až tří 
místopředsedů, až devíti členů vo-
lených krajským sněmem a předsedy 
klubu členů zastupitelstva kraje, pokud 
je členem strany. Předsednictvo pražské 
krajské organizace se skládá z předsedy, 

5 Např. vyšší kvórum pro schválení online jednání sněmu. 
6 Opatření, aby i u tříčlenné MO se museli na sněmu sejít alespoň dva členové.
7 Zakotvení, kdo stanovuje klíč (nyní pouze v jednacím řádu). Nově i možnost odvolání se proti stanovenému klíči.
8 Ze současného SV i CRK vyšel podnět na rozšíření těchto orgánů na celkem pět členů. Počty je lépe definovat přímo ve stanovách podobně jako u jiných orgánů.
9 Samostatná směrnice o Pražské krajské organizaci v současné době definuje pouze složení krajského předsednictva a výboru odlišné od ostatních krajů. Tím vzniká určitá „legislativní 
nerovnost“, kdy ostatní kraje mají orgány definovány přímo ve stanovách, ale Praha pouze ve vnitrostranické normě. Odkaz na směrnici je zde tedy odstraněn a níže jsou pražské orgány 
definovány přímo zde ve stanovách ve zcela totožném znění, jako byly dosud ve směrnici.
10 Jazyková úprava a doplnění možnosti odvolání se proti stanovenému klíči.
11 Doplnění odlišného složení pražského krajského výboru, tak jak je dnes v samostatné směrnici. Viz pozn. č. 9.
12 Doplnění odlišného složení pražského krajského předsednictva, tak jak je dnes v samostatné směrnici. Viz pozn. č. 9.
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až tří místopředsedů, až jedenácti členů 
volených pražským krajským sněmem 
a jednoho člena, kterého volí zastupitelé 
hl. m. Prahy, kteří jsou členové TOP 09, 
ze svého středu.12

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 re-
gionální organizace. Delegáty regionál-
ního 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 auto-
maticky stávají delegáty tohoto sněmu. 
Každá místní organizace má právo být 
zastoupena alespoň jedním delegátem. 
Klíč delegátů platný do doby stanovení 
jiného určístanoví krajský výbor, proti 
klíči je možné odvolání k výkonnému 
výboru; klíč je platný do doby, než kra-
jský výbor stanoví klíč nový.13

ČLÁNEK 15: MÍSTNÍ 
ORGANIZACE A ORGÁNY

(2) Místní organizace vzniká rozhod-
nutím ustavujícího místního sněmu 
konaného na základě předchozího sou-
hlasu příslušného krajského výboru. 
Místní organizace zanikne, poklesne-li 
počet jejích členů pod tři nebo pokud 
nemá déle než rok usnášeníschopný 
výbor dle čl. 17 odst. 2. Místní organ-
izace může též zaniknout rozhodnutím 
krajského výboru na návrh místního 
sněmu, pokud je jedinou místní organ-
izací v regionální organizaci.14

ČLÁNEK 17: FUNKCE,
FUNKČNÍ OBDOBÍ FUNK-
CIONÁŘŮ A KOOPTACE

(2) Funkční období stranických funk-
cionářů je dvouleté a končí novou vol-
bou. Pokud poklesne počet sněmem vo-
lených včetně orgánem kooptovaných 
členů výboru či předsednictva pod 
polovinu počtu stanoveného sněmem, 
je orgán neusnášeníschopný. Pokud je 
místní výbor tvořen dle čl. 15 odst. 4 jen 
předsedou a místopředsedou, je neus-
nášeníschopný při zániku funkce jed-
noho z nich. Pokud poklesne počet členů 

revizní komise pod dva, je revizní komise 
neusnášeníschopná. 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.15

(3) Kooptovat lze nejvýše jednu pětinu 
sněmem zvolených členů výboru. 
Uvolněné funkce předsedy, místopřed-
sedy a členů předsednictva může výbor 
doplnit volbou z vlastního středu. Uvol-
něnou funkci předsedy revizní komise 
může komise doplnit volbou z vlastního 
středu. Podrobnosti upravuje jednací 
řád, v případě celostátní revizní komise  
a smírčího výboru jejich statuty.16

ČLÁNEK 22: PŘECHODNÁ 
USTANOVENÍ

Funkce předsedů, členů a náhradníků 
regionálních revizních komisí zanikají 
dnem registrace této verze stanov 
Ministerstvem vnitra. 17

13 Jazyková úprava a doplnění možnosti odvolání se proti stanovenému klíči.
14 Doplněn automatický zánik MO, pokud její výbor je trvale neusnášeníschopný déle než jeden rok.
15 Doplněno ustanovení o trvalé neusnášeníschopnosti revizních komisí (dnes pouze v jednacím řádu). Hranice ponechána na dvou členech, byť revizní komise mohou být v původním    
počtu více než tříčlenné, aby nedošlo k paralyzování jejich práce i po vyčerpání náhradníků.
16 Doplněno ustanovení o možnosti zvolit předsedu revizní komise z vlastního středu (dnes pouze v jednacím řádu) a odkaz na statuty CRK a SV.
17 Ustanovení již bylo konzumováno.
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KRONIKA TOP 09
1. Best of Facebook
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2. Best of Instagram 
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3. Best of Twitter
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4. Best of tiskovky

25. srpen 2021
Přinášíme ZMĚNU, které mohou 

lidé věřit

3. srpen 2021
Koalice SPOLU odevzdala finální 

verzi kandidátek 

21. duben 2021
SPOLU jsme prosadili vznik 

vyšetřovací komise kauzy Bečva

5. květen 2021
Koalice SPOLU představila plány pro 

evropské předsednictví

4. srpen 2021
ODS, KDU-ČSL a TOP 09 startují 
kampaň pro prvovoliče a mladé
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27. říjen 2020 
TOP 09, ODS a KDU-ČSL 

podepsaly memorandum 
o spolupráci

10. říjen 2020
Sedm nových senátorů, 

historický úspěch pro TOP 09

11. duben 2021
SPOLU dáme Česko dohromady. 
Lídři koalice SPOLU podepsali 

koaliční smlouvu

14. říjen 2020
Senátoři TOP 09 vytvořili 

společný senátní klub s ODS

14. září 2020
Nenechte se uplatit! TOP 09 

zahájila horkou fázi kampaně
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