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ANO: Příležitost pro budoucnost
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NÁVRH PROGRAMU SNĚMU
Předkládá: Předsednictvo politického hnutí ANO 2011
Návrh usnesení: Celostátní sněm schvaluje program Celostátního sněmu hnutí ANO 2011

sObOTa 28. 2. 2015

Registrace delegátů
(příchod od 7.30, registrace do 9.00 – delegát se musí prokázat platným dokladem totožnosti)

BLOK I 9.00 – 11.30*
*předpokládaný časový harmonogram

Zahájení Sněmu 
(volba pracovních orgánů)

 1.  Zahájení Sněmu – přivítání delegátů a hostů předsedou, návrh a schválení předsedajících 
Sněmu

2. Schválení programu Sněmu
3. Schválení jednacího řádu a volebního řádu Sněmu
4.  Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisů, volba členů volební komise, mandátové komise, 

návrhové komise a případných dalších pracovních orgánů Sněmu
5. Zpráva mandátové komise

Úvodní slovo předsedy
Projev předsedy hnutí ANO Andreje Babiše k delegátům a hostům

BLOK II  11.30 – 14.00

Vystoupení hostů: Nové politické trendy v Evropě a ve světě

 1. Guy Verhofstadt (ALDE)
2. Věra Jourová (Evropská komisařka)
3. Margaret Kimbrell (No Labels)
4. Václav Bělohradský (filozof a sociolog)
5. Adriana Krnáčová (IPPS)

14.00 – 15.00 pauza na oběd

KATALOG_210x297_CZ.indd   4 23.02.15   10:45



5
I I I .  C e l o s t á t n í  s n ě m  h n u t í  A n o  2 0 1 1

BLOK III 15.00 – 17.00

Zprávy ústředních orgánů hnutí

 1.  Zpráva Předsednictva o činnosti a hospodaření hnutí (J. Faltýnek, J. Volný) 
 Diskuse
 Schválení zprávy Předsednictva o činnosti a hospodaření hnutí
2. Zpráva o činnosti Rozhodčí a smírčí komise (D. Rubeš)
 Diskuse
 Schválení zprávy o činnosti Rozhodčí a smírčí komise
3. Zpráva o činnosti Kontrolní komise (R. Davídková)
 Diskuse
 Schválení zprávy o činnosti Kontrolní komise

BLOK IV 17.00 - 23.00 

Volby orgánů hnutí

 1. Volba předsedy 
2. Volba 1. místopředsedy 
3. Návrh a schválení počtu místopředsedů – až 4
4. Volba místopředsedů
5. Návrh a schválení počtu členů Předsednictva – až 8
6. Volba členů Předsednictva

18.00 – 20.00 večeře (v průběhu hlasování)

NEDĚLE 1. 3. 2015

Registrace delegátů
(příchod do 8.30)

BLOK V  9.00 – 11.00

Stanovy hnutí

Představení návrhu komplexní změny Stanov (J. Jermanová)
Diskuse k bloku V
Schválení Stanov 
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BLOK VI 11.00 – 13.00 

Volba členů Rozhodčí a smírčí komise a Kontrolní komise

 1. Návrh a schválení počtu členů Rozhodčí a smírčí komise
2. Volba členů Rozhodčí a smírčí komise 
3. Návrh a schválení počtu členů Kontrolní komise
4. Volba členů Kontrolní komise

13.00 – 14.00 pauza na oběd

BLOK VII 14.00 – 16.00

ANO ve sněmovně, v Evropském parlamentu a ve vládě

 1. Jaroslava Jermanová: Práce ve sněmovně
2. Jaroslav Faltýnek: Koaliční spolupráce
3. Pavel Telička: ANO v Evropském parlamentu
 Zprávy ministrů za hnutí ANO
4. Martin Stropnický: Ministr obrany
5. Dan Ťok: Ministr dopravy
6. Karla Šlechtová: Ministryně pro místní rozvoj
7. Richard Brabec: Ministr životního prostředí
8. Helena Válková: Ministryně spravedlnosti
9. Diskuse

Schválení usnesení ze Sněmu

Poděkování a rozloučení (předseda hnutí)
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NÁVRH jEDNAcÍHO řÁDU  
A VOLEbNÍHO řÁDU SNĚMU

jEDNAcÍ řÁD cELOSTÁTNÍHO SNĚMU ANO 2011

konaného 28. února a 1. března 2015 v Praze
(dále jen „jednací řád“)

Předkládá: Předsednictvo politického hnutí ANO 2011. 
Návrh usnesení: Celostátní sněm ANO 2011 schvaluje jednací řád Celostátního sněmu ANO 2011. 

1. Podkladové materiály Sněmu 
Podkladové materiály pro jednání Celostátního sněmu politického hnutí ANO 2011 (dále jen 
„Sněm“ a „hnutí“), zejména návrh programu Sněmu, návrh jednacího řádu, návrh volebního řádu 
Sněmu a návrh Stanov hnutí ve znění změn navržených Předsednictvem a Komisí pro redakci 
stanov, byly předloženy Předsednictvem všem delegátům v tištěné nebo elektronické podobě 
před zahájením jednání Sněmu.

2. Platnost mandátu; účastníci Sněmu
a)  Delegátem Sněmu s hlasem rozhodovacím je každý člen Výboru a delegáti volení Krajskými 

sněmy na základě klíče schváleného na jednání Výboru dne 15. 12. 2014 nebo jejich náhrad-
níci (dále jen „delegát“ či „delegáti“). 

b)  Účastníkem Sněmu s hlasem poradním jsou členové Kontrolní komise a členové Rozhodčí 
a smírčí komise.

c)  Sněmu se dále účastní hosté přizvaní Předsednictvem.

3. Akreditace 
a)  Každý delegát se musí při prezenci prokázat platným dokladem, prokazujícím jeho totožnost. 

Delegát u prezence obdrží akreditaci a hlasovací lístek, které jsou nepřenosné a slouží jako 
identifikace delegáta. Delegát u prezence dále obdrží nominační lístek pro volby do funkcí 
v orgánech hnutí volených Sněmem, přihlášku do diskuse na jednání Sněmu a tiskopis pro 
podání návrhu na usnesení Sněmu. Nominační lístky, přihlášky do diskuse a tiskopisy pro po-
dání návrhu na usnesení Sněmu budou v průběhu celého jednání Sněmu k dispozici taktéž 
u předsedajícího Sněmu.

b)  Každý účastník Sněmu s hlasem poradním a každý host se musí při prezenci prokázat plat-
ným dokladem, prokazujícím jeho totožnost. Obdrží akreditaci, která je nepřenosná a slouží 
jako identifikace účastníka Sněmu s hlasem poradním či hosta.

c)  Delegáti a účastníci Sněmu s hlasem poradním podepisují prezenční listinu Sněmu.

4. Práva a povinnosti delegátů 
a)  Delegát má právo zúčastnit se celého jednání Sněmu. 
b)  Delegát má právo přihlásit se do diskuse, vznést připomínky, návrhy na usnesení a náměty Sněmu, 

navrhovat kandidáty do funkcí v orgánech hnutí volených Sněmem, hlasovat, volit a být volen. 
c)  Delegát je povinen vykonávat svůj mandát osobně.
d)  Delegát je povinen dodržovat tento jednací řád Sněmu.

KATALOG_210x297_CZ.indd   7 23.02.15   10:45



8

5. Usnášeníschopnost, rozhodování Sněmu 
a)  Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech delegátů. 
b)  O přijetí usnesení Sněmu rozhoduje nadpoloviční většina přítomných delegátů s výjimkou 

rozhodnutí o změně Stanov hnutí, k němuž je nutný souhlas tří pětin přítomných delegátů.

6. Jednání Sněmu 
a)  Jednání Sněmu řídí předsedající navržený Předsednictvem a schválený aklamací Sněmem. 

Předsednictvo navrhuje a Sněm schvaluje dva předsedající, kteří se v řízení jednání Sněmu 
mohou dle své dohody a uvážení střídat (dále jen „předsedající“).

b)  Předsedající zahajuje jednání Sněmu, vede jednání Sněmu, uvádí jednotlivé body zařazené 
na  program Sněmu, jakož i  další záležitosti, o  nichž má Sněm rozhodnout, otevírá, vede 
a uzavírá diskusi k  jednotlivým bodům programu, uzavřenou diskusi může znovu zahájit, 
uděluje slovo delegátům, případně jim je odnímá, vydává pokyny k činnosti všech pracov-
ních komisí Sněmu, určuje pořadí diskutujících, rozhoduje o přestávkách v jednání Sněmu, 
vyřizuje připomínky delegátů Sněmu, řídí hlasování o návrzích na usnesení a volby aklamací, 
zajišťuje za pomoci skrutátorů sčítání hlasů při hlasování a při volbách aklamací, vyhlašuje 
výsledky hlasování a voleb aklamací a dbá na dodržování tohoto jednacího řádu. 

c)  Na začátku jednání Sněmu předsedající navrhne zapisovatele a dva ověřovatele zápisu, které 
schvaluje Sněm aklamací. 

d)  Sněm schvaluje aklamací návrh programu Sněmu předložený Předsednictvem a postupně 
projednává jednotlivé body tohoto programu. Pokud někdo z přítomných delegátů požádá 
o změnu nebo doplnění programu Sněmu v jeho průběhu, musí se o jeho návrhu hlasovat. 

e)  Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající ode-
brat slovo.

f)  Ruší-li někdo průběh Sněmu, předsedající ho napomene. Pokud v rušení neustane, může ho 
vykázat nebo i nechat vyvést z jednací místnosti.

g)  Jednání Sněmu je neveřejné. Sněm se však může usnést, že celé jednání Sněmu nebo někte-
rá jeho část či části jsou veřejné.

7. Pracovní komise Sněmu 
a)  Sněm volí z  řad delegátů aklamací členy komise volební, mandátové a  návrhové. Návrh 

na členy volební, mandátové a návrhové komise předkládá Sněmu Předsednictvo. Delegáti 
Sněmu jsou oprávněni navrhovat další kandidáty do těchto komisí písemně k rukám před-
sedajícího. Zvoleni jsou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Podle potřeby může Sněm roz-
hodnout o ustavení dalších pracovních komisí Sněmu a zvolit jejich členy.

b)  Návrhová komise je pětičlenná, mandátová komise je pětičlenná a volební komise je deví-
tičlenná, neusnese-li se Sněm jinak. Každá komise si zvolí ze svého středu předsedu, oznámí 
výsledek volby předsedajícímu a ten jej oznámí delegátům Sněmu. 

c)  Mandátová komise ověří platnost mandátů přítomných delegátů Sněmu a zjistí, zda je Sněm 
usnášeníschopný. V případě sporných mandátů rozhodne o jejich platnosti. Předseda man-
dátové komise pak sdělí výsledek účastníkům jednání Sněmu. V průběhu jednání kontroluje 
usnášeníschopnost Sněmu.

d)  Volební komise v případě volby tajným hlasováním zajišťuje rozdávání volebních lístků a do-
hlíží na řádný průběh tajných voleb. Předseda volební komise řídí tajné volby a vyhlašuje 
výsledky tajných voleb.

e)  Členové volební komise nesmějí kandidovat na  žádnou funkci v  orgánech hnutí volenou 
Sněmem. Stane-li se, že člen volební komise přijme kandidaturu na funkci volenou Sněmem, 
zaniká tím jeho členství v této komisi a Sněm dovolí aklamací chybějícího člena této komise. 

f)  Návrhová komise připravuje návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu, nestanoví-li tento 
jednací řád jinak. Návrhová komise dále shromažďuje návrhy či protinávrhy usnesení od delegátů. 
Tyto předkládá předseda návrhové komise prostřednictvím předsedajícího Sněmu k hlasování.
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8. Volby, hlasovací právo a způsob hlasování 
a)  Hlasovací právo mají delegáti dle čl. 2a) tohoto jednacího řádu. 
b)  Delegáti hlasují zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, nestanoví-li předsedající jinak. 
c)  Hlasování řídí předsedající. Při hlasování dodržuje předsedající následující pořadí otázek: 

„Kdo je pro?“ - „Kdo je proti?“ - „Kdo se zdržel hlasování?“
d)  O návrzích, které nemají povahu volby do  funkcí v orgánech hnutí volených Sněmem, se 

hlasuje aklamací, pokud Sněm nerozhodne jinak. 
e)  Předsedající se může spokojit s konstatováním, že se pro návrh na usnesení vyslovila optická 

většina delegátů. Pokud kterýkoliv delegát nesouhlasí s určením výsledku optickou většinou, 
musí být hlasy přepočítány.

f)  Způsob a průběh voleb upravuje volební řád Sněmu. 

9. Diskuse a návrhy na usnesení 
a)  Ke každému bodu programu Sněmu může být otevřena diskuse. Diskuse se mohou zúčastnit 

všichni delegáti, kteří se do ní přihlašují předložením řádně vyplněné a podepsané přihlášky 
do diskuse předsedajícímu v jím stanoveném termínu. Do diskuse se stejným způsobem mo-
hou přihlásit účastníci Sněmu s hlasem poradním a hosté; nemusí jim však být vyhověno.

b)  Předsedající uděluje slovo přihlášeným diskutujícím. Přednostně může předsedající udělit 
slovo předsedovi hnutí. 

c)  Pokud není určeno jinak, pak diskusní příspěvek je limitován časovým rozsahem nejvýše  
3 minuty. Tatáž osoba může v jednom programovém bloku pronést nejvýše dva příspěvky. 
Diskuse končí, nejsou-li přihlášeni další diskutující. O návrhu na ukončení diskuse v jejím prů-
běhu rozhodují delegáti hlasováním aklamací, a to bez rozpravy. 

d)  V průběhu jednání Sněmu mohou předkládat návrhy na usnesení pouze delegáti, a to v pí-
semné podobě na tiskopise pro podání návrhu na usnesení Sněmu návrhové komisi s tím, že 
návrh musí být formulován tak, aby o něm bylo možné hlasovat. 

10. Postup při hlasování 
a)  Nejprve se hlasuje o návrhu předkladatele. Je-li tento návrh přijat, o dalších protinávrzích 

v téže věci se již nehlasuje. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o případných protinávrzích 
k návrhu, jež byly návrhové komisi doručeny, a to v opačném pořadí než byly doručeny. Před 
zahájením hlasování jsou přečteny návrh předkladatele a všechny protinávrhy.

b)  Vylučuje-li přijatý návrh či protinávrh další protinávrh, o tomto protinávrhu se již nehlasuje.
c)  Návrh na změny Stanov hnutí předkládá Sněmu Předsednictvo společně s Komisí pro re-

dakci Stanov, která byla ustavena Celostátním sněmem konaným dne 2. 3. 2013. Nejprve se 
hlasuje o schválení Stanov hnutí ve znění změn navržených Předsednictvem a Komisí pro 
redakci Stanov. Je-li tento návrh přijat, o případných protinávrzích k tomuto bodu programu 
Sněmu se již nehlasuje. Není-li návrh přijat, hlasuje se o případných protinávrzích, jež byly 
návrhové komisi doručeny, a to v opačném pořadí než jí byly předloženy. Vylučuje-li přijatý 
návrh či protinávrh další protinávrh, o tomto protinávrhu se již nehlasuje.

11. Zvláštní ustanovení 
Nastane-li jakákoliv pochybnost nebo vznikne-li situace, se kterou tento jednací řád nepočítá, 
rozhodne o ní Sněm okamžitým hlasováním bez rozpravy buď přímo, nebo na návrh předseda-
jícího. 

12. Zápis z jednání Sněmu 
a)  Z jednání Sněmu se pořizuje písemný zápis, za jehož následnou distribuci odpovídá Hlavní 

kancelář hnutí. Zápis pořizuje zapisovatel a podepisují zapisovatel a ověřovatelé zápisu.
b)  Z jednání Sněmu je pořizován zvukový a obrazový záznam.
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VOLEbNÍ řÁD cELOSTÁTNÍHO SNĚMU ANO 2011

konaného 28. února a 1. března 2015 v Praze
(dále jen „volební řád“)

Předkládá: Předsednictvo politického hnutí ANO 2011. 
Návrh usnesení: Celostátní sněm ANO 2011 schvaluje volební řád Celostátního sněmu ANO 2011. 

I. Společná ustanovení 
 1.  Tento volební řád závazným způsobem upravuje volbu předsedy, prvního místopředsedy, 

místopředsedů a  členů Předsednictva, členů Kontrolní komise a  členů Rozhodčí a  smírčí 
komise politického hnutí ANO 2011 (dále jen „hnutí“) a související otázky. Delegát je povinen 
dodržovat tento volební řád.

 2.  Volby dle bodu 1. tohoto článku konané Celostátním sněmem hnutí (dále jen „Sněm“) řídí 
volební komise Sněmu (dále jen „volební komise“). 

 3.  Volba předsedy, prvního místopředsedy, místopředsedů a členů Předsednictva, členů Kon-
trolní komise a členů Rozhodčí a smírčí komise hnutí probíhá tajnou volbou, pokud Sněm 
nerozhodne jinak.

 4.  Kandidáty na funkce dle bodu 3 tohoto článku předkládá Sněmu Předsednictvo na základě 
nominací vzešlých z jednotlivých Krajských sněmů hnutí. Jména kandidátů jsou na volebních 
lístcích uváděna v abecedním pořadí a před jménem každého z nich je uvedeno pořadové 
číslo. Jsou připraveny samostatné volební lístky pro každé kolo volby (I) předsedy, (II) první-
ho místopředsedy, (III) místopředsedů, (IV) členů Předsednictva, (V) členů Kontrolní komise 
a (VI) členů Rozhodčí a smírčí komise.

 5.  Delegáti Sněmu jsou oprávněni navrhovat další kandidáty na jednotlivé kandidátky písemně 
na Sněmu na nominačním lístku. Na nominačním lístku musí být vyplněny všechny poža-
dované údaje a  nominační lístek musí být vlastnoručně podepsán ze strany navrhujícího 
delegáta a ze strany navrhovaného kandidáta, který svým podpisem na nominačním lístku 
vyjadřuje souhlas s příslušnou kandidaturou. Volební komise prostřednictvím předsedajícího 
Sněmu určí termín, do kdy je nutné odevzdat řádně vyplněné a podepsané nominační lístky 
k příslušné volbě či kolu volby k rukám předsedy volební komise. 

 6.  Kandidáti na funkci v orgánech hnutí volených Sněmem se představují v časovém rozsahu 
max. 3 minuty s výjimkou kandidátů na předsedu, kteří se představují v časovém rozsahu 
max. 10 minut, a kandidátů na prvního místopředsedu a místopředsedy, kteří se představují 
v časovém rozsahu max. 5 minut.

 7.  Volba se koná maximálně ve třech kolech. 
 8.  Volba je platná, jsou-li vydány hlasovací lístky nadpoloviční většině delegátů před každým 

kolem a každou volbou. 
 9.  Není-li ani ve třetím kole zvolen žádný kandidát, koná se nová volba s novými kandidáty. 
10.  Před zahájením volby v každém kole volební komise zkontroluje volební schránky a zapečetí 

je. Zkontroluje též, zda jsou připraveny volební lístky s předtištěnými jmény kandidátů pro 
jednotlivé volby. 

11.  Neplatný je volební lístek odevzdaný na  jiném než vydaném tiskopise, dále volební lístek, 
na kterém je zakroužkován větší počet kandidátů, než který byl pro danou volbu stanoven, 
volební lístek, na němž nejsou pořadová čísla před jmény kandidátů, které delegát nevolí, 
označena křížkem, a ten, který je upraven jiným způsobem, než je stanoveno tímto volebním 
řádem. Dodatečně dopisované jméno kandidáta, který nebyl navržen, způsobuje neplatnost 
volebního lístku. Volební lístek, na kterém je zakroužkován menší počet kandidátů, než kte-
rý byl pro danou volbu stanoven, je považován za platný, jsou-li pořadová čísla před jmény 
ostatních kandidátů, které delegát nevolí, označena křížkem. 
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12.  Vznikne-li pochybnost o platnosti volebního lístku, rozhodne o ní hlasováním volební komi-
se, která to poznamená v zápise o výsledku hlasování. 

II. Volba předsedy 
  1.  Delegát volí předsedu tak, že na volebním lístku vyjádří souhlas s  jedním z kandidátů za-

kroužkováním pořadového čísla před jeho jménem. Delegát označí křížkem pořadová čísla 
před jmény ostatních kandidátů, které nevolí.

 2.  V prvním kole je předsedou zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční počet hlasů z vy-
daných volebních lístků. 

 3.  Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů. Je-li 
více kandidátů na prvém nebo na druhém místě, kteří získali stejný počet hlasů, postupují 
do druhého kola všichni takoví kandidáti.

 4.  V druhém kole je zvolen předsedou ten kandidát, který obdržel nadpoloviční počet hlasů 
z vydaných volebních lístků. 

 5.  Do třetího kola postupují maximálně dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Je-li více kan-
didátů se shodným nejvyšším počtem hlasů, rozhoduje los. 

 6.  Ve třetím kole je zvolen předsedou ten kandidát, který získal nadpoloviční počet hlasů z vy-
daných volebních lístků. 

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

III. Volba prvního místopředsedy
  1.  Delegát volí prvního místopředsedu tak, že na  volebním lístku vyjádří souhlas s  jedním 

z kandidátů zakroužkováním pořadového čísla před jeho jménem. Delegát označí křížkem 
pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů, které nevolí.

 2.  V prvním kole je prvním místopředsedou zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční po-
čet hlasů z vydaných volebních lístků. 

 3.  Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů. Je-li 
více kandidátů na prvém nebo na druhém místě, kteří získali stejný počet hlasů, postupují 
do druhého kola všichni takoví kandidáti. 

 4.  V druhém kole je zvolen prvním místopředsedou ten kandidát, který obdržel nadpoloviční 
počet hlasů z vydaných volebních lístků. 

 5.  Do třetího kola postupují maximálně dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Je-li více kan-
didátů se shodným nejvyšším počtem hlasů, rozhoduje los. 

 6.  Ve třetím kole je zvolen prvním místopředsedou ten kandidát, který získal nadpoloviční po-
čet hlasů z vydaných volebních lístků. 

 7.  Není-li ani ve třetím kole zvolen prvním místopředsedou žádný z kandidátů, koná se nová 
volba podle tohoto článku volebního řádu.

IV. Volba místopředsedů 
  1.  Sněm rozhodne hlasováním aklamací o počtu obsazovaných míst místopředsedů, který dle 

Stanov hnutí činí nejvíce 4. Návrh na počet obsazovaných míst místopředsedů předkládá 
Sněmu Předsednictvo. Delegát pak volí místopředsedy tak, že na volebním lístku vyjádří 
souhlas s kandidáty zakroužkováním pořadového čísla před jejich jmény. Delegát může za-
kroužkovat nejvíce tolik kandidátů, kolik bylo schváleno obsazovaných míst místopředsedů. 
Delegát označí křížkem pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů, které nevolí.

 2.  V prvním kole jsou zvoleni místopředsedy ti kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční počet 
hlasů z vydaných volebních lístků. 

 3.  Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů tolik kandidátů, aby byl obsazen stanovený počet míst 
místopředsedů, koná se na neobsazená místa druhé kolo volby. 

 4.  Obdrží-li nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni 
ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na voli-
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telných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. Není-li ani tak rozhodnuto, rozhodu-
je 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 vo-
lebních lístků. 

 7.  Obdrží-li nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni 
ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na voli-
telných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. Není-li ani tak rozhodnuto, rozhodu-
je 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 vo-
lebních lístků. 

10.  Obdrží-li nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni 
ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na voli-
telných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. Není-li ani tak rozhodnuto, rozhodu-
je los. 

 11.  Nejsou-li ani po  třetím kole obsazena všechna místa místopředsedů, koná se nová volba 
s novými kandidáty podle tohoto článku volebního řádu. 

V. Volba členů Předsednictva 
  1.  Sněm rozhodne hlasováním aklamací o počtu obsazovaných míst členů Předsednictva, kte-

rý dle Stanov hnutí činí nejvíce 8. Návrh na počet obsazovaných míst členů Předsednictva 
předkládá Sněmu Předsednictvo.

 2.  Při volbě členů Předsednictva se postupuje analogicky jako u volby místopředsedů dle čl. IV. 
tohoto volebního řádu. 

VI. Volba členů Kontrolní komise 
  1.  Sněm rozhodne hlasováním aklamací o počtu členů Kontrolní komise, který dle Stanov hnutí 

činí nejméně 3 a nejvíce 5. Návrh na počet obsazovaných míst členů Kontrolní komise před-
kládá Sněmu Předsednictvo.

 2.  Při volbě členů Kontrolní komise se postupuje analogicky jako u volby dle čl. IV. tohoto vo-
lebního řádu. 

VII. Volba členů Rozhodčí a smírčí komise 
  1.   Sněm rozhodne hlasováním aklamací o  počtu členů Rozhodčí a  smírčí komise, který dle 

stávajícího znění Stanov hnutí činí nejméně 3 a nejvíce 5 a dle návrhu na změny Stanov hnu-
tí předkládaného Předsednictvem a Komisí pro redakci Stanov nejvíce 14. Nejvyšší možný 
počet volených členů Rozhodčí a smírčí komise se tak bude odvíjet od výsledku hlasování 
o schválení návrhu na změny Stanov hnutí. Návrh na počet obsazovaných míst členů Roz-
hodčí a smírčí komise předkládá Sněmu Předsednictvo. Bude-li Sněm volit více než 5 členů 
Rozhodčí a smírčí komise, bude 5 kandidátů zvolených do funkce člena Rozhodčí a smírčí 
komise s nejvyšším počtem hlasů zvoleno do funkce s okamžitou účinností, zatímco ostatní 
kandidáti zvolení do funkce člena Rozhodčí a smírčí komise budou do funkce zvoleni pod-
míněně s účinností ke dni registrace změny Stanov hnutí Ministerstvem vnitra ČR.

 2.  Při volbě členů Rozhodčí a smírčí komise se postupuje analogicky jako u volby dle čl. IV. to-
hoto volebního řádu. 
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VIII. Záznam výsledků hlasování 
  1.  O výsledku hlasování každého kola tajné volby bude sepsán zápis, který podepíší všichni 

členové volební komise; v zápise o hlasování se uvede: 
 a) počet vydaných volebních lístků, 
 b) počet odevzdaných platných i neplatných volebních lístků, 
 c) počet neodevzdaných volebních lístků, 
 d) počet platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty, 
 e) konstatování o zvolení nebo nezvolení kandidáta. 
 2.   Výsledky hlasování oznámí Sněmu v souladu s předchozím ustanovením předseda volební 

komise. 

IX. Zvláštní ustanovení 
Nastane-li jakákoliv pochybnost nebo vznikne-li situace, se kterou tento volební řád nepočítá, 
rozhodne o ní Sněm okamžitým hlasováním bez rozpravy buď přímo, nebo na návrh předseda-
jícího.
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Vážené delegátky, vážení delegáti, milí hosté,

dovolte mi, abych Vás přivítal na III. celostátním sněmu hnutí ANO. Přes-
to, že je tento sněm volební, nebude samotné hlasování o členech vedení 
hnutí tím jediným a zásadním, co nás zde čeká. 

Scházíme se tu také proto, abychom si připomněli, na  jakých idejích 
a myšlenkách ANO stojí, abychom veřejnosti potvrdili, že jsme dlouho-
dobým projektem, který má budoucnost. Budeme mluvit také o  tom, 
jaké jsou naše další plány a co pro lidi hodláme v následujícím období 
udělat.

Prostor chceme dát ovšem také diskusi o zásadních globálních a evrop-
ských problémech naší doby i o nejnovějších politických trendech, které 
nám představí naši vystupující hosté.

Tímto chci poděkovat všem velvyslancům, diplomatům, zahraničním 
i domácím hostům, že naše pozvání přijali. Doufám, že pro ně sněm hnutí 
ANO bude příjemným zážitkem a že s námi budou v kontaktu i nadále. 

Těším se na společnou debatu a přeji příjemný, i když pracovní víkend.

 
S úctou,

 Andrej Babiš 
 předseda hnutí ANO
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VySTUPUjÍcÍ HOSTé

NOVé POLiTicKé TRENDy V EVROPĚ A VE SVĚTĚ

Guy Verhofstadt – předseda evropské frakce Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), 
bývalý belgický premiér (1999–2008). V Evropském parlamentu působí od roku 2009. Ve svém 
příspěvku bude hovořit na téma „palčivé problémy Evropy dnešní doby a jejich řešení“.

Věra Jourová – členka Evropské komise. Jako eurokomisařka má ve svém portfoliu spravedl-
nost, ochranu spotřebitele a rovnost pohlaví. Před nominací českou vládou do Evropské komise 
byla 1. místopředsedkyní hnutí ANO a ministryní pro místní rozvoj. Hovořit bude o postavení 
České republiky v EU a případných změnách Ústavy.

Margaret A. Kimbrell – výkonná ředitelka a jedna ze zakladatelek americké politické organizace 
No Labels (založena v roce 2010). No Labels nabízí nový pohled na politiku: má řešit problémy 
společnosti a země bez ohledu na pravicovou či levicovou ideologii. Je tento pohled totožný 
s pohledem ANO?

Václav Bělohradský – filosof a sociolog, od roku 1970 žil v exilu v Itálii, je profesorem politické 
sociologie na univerzitě v Terstu, pravidelně publikuje v  literární příloze Salon deníku Právo. 
Ve svém příspěvku bude hledat odpověď na otázku „Co je postdemokracie?“.

Adriana Krnáčová – primátorka hlavního města Prahy, členka správní rady Institutu pro politiku 
a společnost (IPPS), bývalá ředitelka Transparency International. Ve svém projevu shrne činnost 
Institutu a promluví o hodnotách a idejích dnešní doby a hnutí ANO.

Hosty na sněm hnutí ANO pozval Institut pro politiku a společnost (IPPS)

Institut pro politiku a společnost si klade za cíl podporovat osobní a ekonomické svobody jedin-
ce, spolupodílet se na vytváření vitální společnosti, napomáhat jasné formulaci dobrých politic-
kých rozhodnutí a vytvářet prostor pro politiky nové generace.

Více na: www.politicsandsociety.cz
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ZPRÁVy ÚSTřEDNÍcH ORGÁNů

ZPRÁVA PřEDSEDNicTVA O čiNNOSTi A HOSPODAřENÍ HNUTÍ ANO

Předkládá: Předsednictvo hnutí ANO
Návrh usnesení: Celostátní sněm hnutí ANO 2011 schvaluje zprávu předsednictva  
o činnosti a hospodaření Hnutí

Zpráva o činnosti hnutí ANO

Zpravodaj: Ing. Jaroslav Faltýnek

Hnutí ANO bylo registrováno na ministerstvu vnitra 11. května 2012, poslední řádný sněm pro-
běhl 2. března 2013. 
Na jaře 2013 začala kampaň, v níž se hnutí ANO vyprofilovalo jako středopravé hnutí, které nechce 
dopustit vládu ČSSD s komunisty a zároveň chce napravit škody po pseudopravicových vládách 
pana Topolánka, Nečase a Kalouska. Po vládách, které voličům něco slibovaly, ale činily úplný opak.
Rostla a dodnes roste naše členská základna. Na zasedání předsednictva v polovině letošní-
ho ledna jsme přijímali 275 nových členů a schválili založení 40 nových místních organizací. 
Na začátku února jsme tedy v České republice měli 14 krajských, 91 oblastních a 229 místních 
organizací. 
Členská základna se rozrostla na 2560 členů, což je úctyhodné číslo na to, že během dvou let 
proběhly v podstatě čtvery volby, kvůli nimž jsme nábor členů museli zastavovat.
Největším naším úspěchem roku 2013 byly bezesporu předčasné parlamentní volby. Měli jsme 
vlastně i určité štěstí v tom, že naše kampaň, která měla původně trvat více než dva roky do řád-
ných sněmovních voleb, začala už v půlce roku, získali jsme tak náskok před ostatními, kteří 
nečekali ostudný pád Nečasovy vlády.
Z výchozího bodu necelého jednoho procenta důvěry jsme se díky intenzivní práci, za kterou 
je potřeba poděkovat všem aktivním členům hnutí, přes léto probojovali na pět procent, před 
volbami jsme sami – a to jsme si mysleli, že optimisticky – odhadovali, že se bude naše podpora 
pohybovat kolem 10 procent.
Samotné volby proběhly 25. a 26. října 2013 a ANO v nich skončilo těsně druhé za ČSSD se 
ziskem 18,65 procenta hlasů, získali jsme 47 poslaneckých mandátů a hned jako nováčci jsme 
byli postaveni před hotovou věc – museli jsme začít vyjednávat o koaliční vládě, ač jsme před 
volbami říkali, že zamíříme do opozice. Jediné možné a odpovědné řešení ovšem pro ANO bylo 
sestavit vládu s ČSSD a KDU-ČSL.
Samotná vyjednávání o vládě nebyla jednoduchá, museli jsme dělat ústupky z programu, který 
jsme slíbili našim voličům, ale i z dnešního pohledu jsem přesvědčen, že lepší řešení pro tuto 
zemi, než je současná vláda, neexistovalo.
Po volbách jsme si schválili etický kodex poslance a naši poslanci taky jako jediní zveřejnili už při 
nástupu do funkcí své majetkové poměry. Museli jsme se také vyrovnat s problémy kandidátů 
na Vysočině, kde dva úspěšní kandidáti zalhali při sestavování kandidátek, věc jsme nezametli 
pod koberec, ale ihned a nekompromisně jsme ji řešili. 
Na  základě koaličního vyjednávání, které vyvrcholilo podepsáním koaliční smlouvy 6. ledna 
2014, jsme ve vládě získali šest postů, post vicepremiéra a ministra financí, dále resorty obrany, 
místního rozvoje, životního prostředí, spravedlnosti a dopravy.
Přesto, že jsme byli ve vyjednávání nováčky, prosadili jsme řadu zásadních a pro naše občany 
životně důležitých věcí. Daří se nám napravovat nespravedlnosti minulých vlád, vracíme lidem 
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to, co jim pravicové vlády sebraly a zároveň na rozdíl od těchto vlád nezvyšujeme daně, to je 
alespoň podle mého soudu hlavní poslání hnutí ANO v současné koalici – napravovat škody 
po minulých vládách, stabilizovat státní správu, hospodářství, ekonomiku a zabránit plýtvání 
a rozkrádání. 
Vstup do vlády nebyl jediným pro ANO zásadním krokem v české politice v loňském roce. Už 
na jaře nás čekala další kampaň, naše hnutí poprvé kandidovalo do voleb do Evropského par-
lamentu. Přesto, že účast v evropských volbách byla rekordně nízká, podařilo se hnutí ANO 
s lídrem kandidátky Pavlem Teličkou zvítězit a získat čtyři mandáty. V listopadu letošního roku 
se pak hnutí ANO stalo součástí Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE). 
Premiérové pro nás byly i říjnové komunální volby, které byly spojené s volbou do třetiny Se-
nátu. A volby to pro nás byly opět úspěšné. Hnutí ANO získalo procentuálně nejvíc zastupitelů 
ze všech stran, má devět primátorů a uzavřelo více než 200 koalic ve městech a obcích. Díky 
úspěchu čtyř kandidátů do Senátu má naše hnutí také nově senátorský klub, který spolupracuje 
s našimi poslanci.
Za zmínku určitě stojí i založení think-tanku nazvaného Institut pro politiku a společnost, jehož 
hosté zde před polednem vystoupili. Letos by se jeho činnost, z níž by měli těžit nejen politici 
našeho hnutí, měla rozběhnout naplno.
Cílů v letošním roce má hnutí ANO několik. Kromě III. celostátního sněmu, který se jistě stane 
pro ANO dalším milníkem, chceme do konce roku 2015 mít hotový program pro krajské volby 
a současně chceme vybrat kandidáty na krajské hejtmany.

Zpráva o hospodaření hnutí ANO

Zpravodaj: Ing. Jan Volný

Roky 2013 a 2014 byly pro rozpočet hnutí velice náročné a napjaté především proto, že šlo 
o roky volební. V roce 2013 jsme museli zvládnout naše první volby do Poslanecké sněmovny 
a v roce 2014 dokonce troje volby, a to do Evropského parlamentu, do Senátu a konečně i nej-
nákladnější a nejnáročnější volby komunální. 
Oproti roku 2012 se nám také výrazně zvýšily v roce 2013 provozní náklady, a to z 25,8 mil. Kč 
v roce 2012 na 46 mil. Kč za rok 2013. Mzdové náklady pak narostly z 1,25 mil. Kč v roce 2012 
na 6,6 mil. Kč za  rok 2013. Zvýšení těchto nákladů je důsledkem dobudování sítě oblastních 
organizací a obsazení všech krajů krajskými manažery. Tyto náklady zahrnují převážně nájmy 
kanceláří, cestovní náhrady a režie krajských manažerů.
Výrazně se zvýšily i samotné výdaje na volby, i když jejich povaha a rozsah jsou nesrovnatelné. 
V roce 2012 jsme vydali na senátní volby 12,2 mil. Kč, v roce 2013 na volby do Poslanecké sně-
movny už 119 mil. Kč. To je ovšem částečně dáno i tím, že naše kampaň začala dřív než kampaň 
ostatních stran.
Na straně příjmů jsme za úspěšné volby do Poslanecké sněmovny obdrželi příspěvek ze státní-
ho rozpočtu na úhradu volebních nákladů ve výši 92 mil. Kč. Z členských příspěvků jsme v roce 
2013 získali 381 tis. Kč oproti 76 tis. Kč v roce 2012. Na druhou stranu jsme v roce 2013 oproti 
roku 2012 získali jen zlomek na účet sponzorských darů. V roce 2012 jsme na darech obdrželi 64 
mil. Kč., ale v roce 2013 to bylo pouhých pouze 7,9 mil. Kč. 
I přes úspěch ve volbách do Poslanecké sněmovny, který nám přinesl příjmy z rozpočtu státu, 
jsme rok 2013 zakončili ztrátou 29 mil. Kč, kterou jsme museli řešit půjčkou, aby se nezastavilo 
financování našich základních potřeb a provozních nákladů.
Vývoj a stav financování v roce 2013 a 2014 bude delegátům poskytnut v souhrnné prezenta-
ci v rámci programu celostátního sněmu, kdy budou již kompletně zpracována a zauditována 
i data za rok 2014.
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Zpráva o činnosti Rozhodčí a smírčí komise hnutí ANO 2011

Předkládá: JUDr. Milan Hulík – předseda RASK
Zpravodaj: Ing. Daniel Rubeš – člen RASK

Návrh usnesení
Celostátní sněm ANO 2011 schvaluje zprávu o činnosti Rozhodčí a smírčí komise.

Rozhodčí a smírčí komise (dále jen RASK) vykonává svou činnost na základě článku 16, stanov 
hnutí ANO 2011.

V souladu se stanovami podává předseda RASK zprávu o činnosti RASK na Celostátním sněmu 
hnutí ANO 2011.

Za dobu funkčního období RASK došlo ke změnám v  jeho složení. Původní složení vzešlo 
z volby na Celostátním sněmu ANO 2011, který se konal 2. 3. 2013 a bylo:
JUDr. Milan Hulík 
Zdeněk Prachař 
Štefan Podprocký 
MUDr. Eva Sito 
Mgr. Josef Buriánek 

Na ustavující schůzi, která se konala 2. 3. 2013, členové RASK zvolili předsedou JUDr. Milana 
Hulíka. 

Ke dni 25. 3. 2013 rezignovala na své členství v RASK i členství v hnutí ANO 2011 Eva Sito, ná-
sledně rezignoval ke dni 4. 4. 2013 Štefan Podprocký.

Dne 9. 10. 2014 rozhodl RASK dle článku 20, odstavec 3 stanov hnutí ANO 2011 kooptovat 
za členy RASK Ing. Daniela Rubeše a Ing. Jiřího Haspekla.

Od 10. 10. 2014 pracovala RASK ve složení:
JUDr. Milan Hulík – předseda RASK
Zděnek Prachař – člen RASK
Mgr. Josef Buriánek – člen RASK
Ing. Daniel Rubeš – člen RASK
Ing. Jiří Haspeklo – člen RASK

RASK během svého dvouletého funkčního období řešila 22 podání.
KO Jihomoravský kraj 8 podání
KO Ústecký kraj 3 podání
KO Karlovarský kraj 2 podání
KO Praha 2 podání
KO Středočeský kraj 2 podání
KO Moravskoslezský kraj 2 podání
KO Vysočina  1 podání
KO Zlínský kraj 1 podání
KO Plzeňský kraj 1 podání
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Převážná většina podání a vedených řízení se týkala odvolání proti vyloučení z hnutí ANO 2011. 
V mnoha případech vyloučení došlo k procesnímu pochybení nebo nedostatečnému konkrétní-
mu odůvodnění daného vyloučení. Případy, které vykazovaly tyto nedostatky, tak byly vraceny 
k novému projednání na příslušnou krajskou a oblastní úroveň.

Další část podání se týkala sporů mezi členy, resp. sporů mezi členy a vedením příslušné organi-
zace. V těchto případech byla rozhodnutí a doporučení RASK předána Předsednictvu a Výboru 
hnutí ANO, které zaujalo k danému podání své stanovisko a rozhodlo.

Během svého funkčního období řešila RASK rovněž řadu neformálních podání, která se týkala 
zejména výkladu stanov.

V souvislosti se svou činností předala RASK Předsednictvu hnutí ANO 2011 a Komisi pro úpravu 
stanov řadu připomínek a podnětů pro úpravu stanov, zejména pak podněty k článku 16 stanov 
hnutí ANO 2011, který upravuje činnost RASK. 

RASK o své činnosti průběžně informovala Předsednictvo a Výbor hnutí. Veškeré strany, kterých 
se dané podání týkalo, byly vyrozuměny písemně formou usnesení RASK.

Zpráva o činnosti Kontrolní komise hnutí ANO

Návrh usnesení: Celostátní sněm hnutí ANO 2011 schvaluje zprávu Kontrolní komise hnutí ANO
Předkládá: Ing. Regina Davídková, předsedkyně Kontrolní komise hnutí ANO

Kontrolní komise zahájila svoji činnost krátce po zvolení na celorepublikovém sněmu v březnu 
2013 ve složení Jiří Dolejš, Jan Bubka, Ing. Jaroslav Černý, Ing. Josef Bonaventura a Ing. Regina 
Davídková volbou předsedy, kterým se stala Ing. Regina Davídková. 

Vzhledem k tomu, že předcházející volební období nebylo pro Kontrolní komisi jednoduché, pr-
votním skutkem bylo naplnění požadavku Stanov hnutí zpracováním statutu Kontrolní komise. 

Základní předpoklad jakékoliv kontroly prováděné Kontrolní komisí bylo stanovení rozpočtova-
ných prostředků, to ovšem nebylo kvůli volbám a kvůli tomu, že hnutí teprve vznikalo (nebylo 
jasné, kolik prostředků bude potřeba pro zajištění všech náležitostí), úplně možné. 

Také v roce 2014 bylo rozpočtování prováděné především na základě voleb (volby do Evropské-
ho parlamentu, senátní a komunální volby). 

Od vzniku hnutí ANO jsou roční účetní výsledky auditovány společností Ernst & Young a nebyla 
shledána žádná pochybení. 

Kontrolní komise ve svých zprávách přesto opakovaně požadovala doplnění vnitřních pravidel 
rozpočtování hnutí tak, aby byla co nejtransparentnější.

Během období, na které byla Kontrolní komise zvolena, byla Kontrolní komise funkční, jednotná 
v názorech a spolupracující. Všechny prověrky byly provedeny formou skupinového šetření zá-
stupců Kontrolní komise a následně projednány na řádném zasedání KK. 
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VOLby ORGÁNů HNUTÍ

PROfiLy KANDiDÁTů

Nominace na předsedu

Ing. Andrej Babiš (1954, Bratislava) 
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě, v roce 1993 založil společnost Agrofert,  
která zaměstnává více než 34 tisíc lidí, a  je tak největší soukromou čistě českou firmou.  
Na podzim 2011 založil Iniciativu ANO, která se postupem času stala politickým hnutím, jehož 
je předsedou. V současné době je ministrem financí a 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku. 
S partnerkou Monikou má dvě děti, další dvě má z předchozího manželství.
Nominaci na post předsedy získal ze všech 14 krajů. 
 

Nominace na 1. místopředsedu/místopředsedkyni

Ing. Jaroslav Faltýnek (1962, Prostějov)
Vystudoval Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Celý život pracoval v ze-
mědělství a potravinářství. Přes různé pracovní pozice se v  roce 2001 dostal do společnosti 
Agrofert, kde působil nejdříve jako ředitel zemědělské divize a od roku 2007 jako člen předsta-
venstva. Je jedním ze zakládajících členů ANO. Od října 2013 je poslancem a předsedou posla-
neckého klubu hnutí, zároveň je dlouholetým zastupitelem města Prostějova. Jaroslav Faltýnek 
je rozvedený a má dva syny.
Nominaci na post 1. místopředsedy získal z Pardubického, Olomouckého, Zlínského, Plzeňského, 
Ústeckého, Jihomoravského a Královéhradeckého kraje a Vysočiny. 

Ing. Jaroslava Jermanová (1970, Karlovy Vary)
Vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Praze. Prošla řadou pozic v oblasti personalistiky, 
pracovala i v rodinné nábytkářské firmě. Působila jako starostka ve středočeských Krhanicích, 
později se stala předsedkyní Středočeského kraje. Za politické hnutí ANO 2011 byla v předčas-
ných volbách na podzim 2013 zvolena poslankyní a následně se stala 1. místopředsedkyní sně-
movny. Je rovněž členkou zastupitelstva města Benešov. Má 14letého syna.
Nominaci na post 1. místopředsedkyně získala ze Středočeského a Karlovarského kraje.

JUDr. Radmila Kleslová (1963, Vysoké Mýto)
Vystudovala gymnázium a  Právnickou fakultu UJEP v  Brně, doktorát získala na  Právnické  
fakultě UK v  Praze. Pracovala například v  PZO Centrotex, na  Federálním ministerstvu vnitra  
a nástupnických organizacích. Od roku 1997 je zapsaná v České advokátní komoře. V roce 2010 
se stala místostarostkou městské části Praha 10. Po loňských komunálních volbách, ve kterých 
hnutí ANO v Praze 10 zvítězilo, byla zvolena starostkou této městské části. Na krajském sněmu 
ANO obhájila pozici pražské předsedkyně hnutí. Je vdova, má dceru Kateřinu, která je studentka 
VŠE a volejbalistka. 
Nominaci na post 1. místopředsedkyně získala v Praze.
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Ing. Radka Maxová (1968, Pardubice)
Absolventka Fakulty potravinářské a  biochemické technologie Vysoké školy chemicko-
technologické v  Praze. Působila jako inspektorka České zemědělské a  potravinářské in-
spekce, dále jako manažerka jakosti a výroby v potravinářském a kosmetickém průmyslu. 
Poslankyně, která dříve zastávala i post místopředsedkyně hnutí, je současně předsedkyní 
krajské organizace Jihočeského kraje a radní města Tábora. Radka Maxová je vdaná a má 
dva syny.
Nominaci na post 1. místopředsedkyně získala v Jihočeském kraji.

Blanka Kotrlová (1966, Hlučín)
Vystudovala střední zemědělskou školu, v oboru však pracovala pouze dva roky. Postupně 
působila na pozicích vedoucí obchodního centra, regionální manažer a naposledy jako ředi-
telka hypermarketu Interspar. V roce 2013 se stala členkou politického hnutí ANO 2011 a jeho 
krajskou manažerkou pro Moravskoslezský kraj. V komunálních volbách byla zvolena do za-
stupitelstva města Hlučín, následně se stala místostarostkou. Blanka Kotrlová je vdaná a má 
jednoho syna.  
Nominaci na post 1. místopředsedkyně získala v Moravskoslezském kraji.

Nominace na místopředsedu

MgA. Martin Stropnický (1956, Praha)
Je absolventem DAMU a Diplomatické akademie ve Vídni. Pracoval jako herec, později se 
stal uměleckým šéfem a režisérem Divadla na Vinohradech. V roce 2003 obdržel cenu Thálie 
za nejlepší herecký výkon roku. V letech 1990 až 2002 působil v diplomacii. Byl velvyslan-
cem ČR v Portugalsku, Itálii a ve Vatikánu. Do hnutí ANO vstoupil v červenci 2013, do  té 
doby nebyl členem žádné strany. V parlamentních volbách úspěšně vedl jihomoravskou kan-
didátku. Po volbách se stal poslancem a ministrem obrany za ANO. Je podruhé ženatý a má 
čtyři děti.
Nominaci na post místopředsedy získal v Královéhradeckém a Karlovarském kraji.

PhDr. Martin Komárek (1961, Praha) 
Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, následně nastoupil do redakce dení-
ku Mladá fronta. Ta se po roce 1989 přeměnila na Mladou frontu DNES, kde působil až do roku 
2013 jako hlavní komentátor. V témže roce vstoupil do hnutí ANO, za které byl zvolen poslan-
cem. Je ženatý a má pět dětí.
Nominaci na post místopředsedy získal z Libereckého kraje.

Bc. Josef Bělica (1978, Havířov)
Absolvent Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, studoval i na Fakultě tělesné 
výchovy a  sportu Univerzity Karlovy v  Praze. Deset let byl reprezentantem v  karate v  těžké 
váze. Nyní pracuje jako výkonný ředitel společnosti COMDIS, jejíž je i menšinovým vlastníkem. 
V komunálních volbách 2014 byl lídrem kandidátky v Havířově, podílel se na vytvoření koalice  
a zastává post radního. Je předsedou oblastní organizace Karvinsko. S manželkou Janou vycho-
vávají tři děti.
Nominaci na post místopředsedy získal v Moravskoslezském kraji.
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Mgr. Richard Brabec (1966, Kladno) 
Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Pracoval ve vrcholném managemen-
tu společností Spolana či Lovochemie. Byl také členem představenstva Svazu chemického 
průmyslu. V hnutí ANO působí od jeho počátku, nejprve jako celostátní manažer, později byl 
předsedou Ústeckého kraje. Od podzimu roku 2013 je poslancem, začátkem roku 2014 byl 
jmenován ministrem životního prostředí. Richard Brabec je rozvedený, má dvě děti.
Nominaci na post místopředsedy získal v Královéhradeckém a Ústeckém kraji.

Ing. Ivan Pilný (1944, Praha) 
Vystudoval Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v  Praze. Pra-
coval například jako generální ředitel Microsoftu pro Českou republiku, z pozice předsedy 
představenstva řídil Český Telecom. Zajímá se o výzkum mozku a věnuje se jeho trénování. 
Nejen na toto téma napsal řadu knih a blogů. Širší veřejnosti je známý také z televizního po-
řadu Den D. Poslancem hnutí ANO byl zvolen za Královéhradecký kraj. Ivan Pilný je ženatý 
a má čtyři děti.
Nominaci na post místopředsedy získal v Královéhradeckém kraji.

Ing. Jan Volný (1959, Most) 
Absolvent Vysoké školy zemědělské v Praze. Bývalý reprezentant ve skoku vysokém. Od roku 
1999 působí v logistické společnosti HOPI, v současné době na pozici obchodního ředitele.  
Od října 2013 je poslancem PSP ČR a zastává funkci místopředsedy rozpočtového a země-
dělského výboru. Členem hnutí ANO je od roku 2012 a od března 2013 je členem předsed-
nictva. Letos v lednu byl opět zvolen předsedou krajské organizace hnutí ANO 2011 v Plzeň-
ském kraji. Jan Volný je po ovdovění podruhé ženatý a má čtyři úžasné děti. Žije v Chodové 
Plané.
Nominaci na post místopředsedy získal v Plzeňském a Karlovarském kraji.

Ing. Petr Vokřál (1964, Frýdek-Místek)
Vystudoval Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně. V roce 1992 nastoupil do spo-
lečnosti A.S.A., ve které se postupem času vypracoval až na pozici generálního ředitele pro ČR, 
později i pro střední a východní Evropu. Od roku 2009 do roku 2013 pak zastával pozici před-
sedy představenstva celého holdingu. V roce 2014 byl jako lídr kandidátky hnutí ANO zvolen 
do zastupitelstva města Brna, následně získal post primátora města Brna. Je rozvedený a má 
čtyři děti.
Nominaci na post místopředsedy získal v Jihomoravském kraji.

Ladislav Okleštěk (1961, Prostějov)
Absolvent Střední zemědělské technické školy ve Vyškově, pracoval v zemědělském družstvu 
a následně od roku 1991 jako OSVČ v dopravě a zasilatelství. V roce 1994 byl zvolen starostou 
obce Výšovice a tuto funkci zastával nepřetržitě 20 let až do komunálních voleb v roce 2014.  
V roce 2012 se stal členem hnutí ANO, více než rok pracoval jako předseda oblasti Prostějov, 
od ledna 2013 je krajským předsedou hnutí ANO v Olomouckém kraji, na podzim 2013 byl zvo-
len poslancem. Ladislav Okleštěk je ženatý, s manželkou Marií mají dvě děti.
Nominaci na post místopředsedy získal v Olomouckém kraji.
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Nominace do předsednictva

Ing. Jan Řehounek (1974, Pardubice)
Po absolvování ekonomické fakulty na České zemědělské univerzitě v Praze pracoval sedm let  
v různých manažerských pozicích pro skupinu ČSOB. V roce 2008 začal spolupracovat s ně-
meckou finanční společností AWD, od roku 2010 (pro nového vlastníka společnost Swiss Life 
AG) řídil regionální pobočku pro východní Čechy. Aktuálně zastává pozici předsedy pro Par-
dubický kraj, od vítězství ANO v komunálních volbách na podzim 2014 působí jako náměstek 
primátora Pardubic. S manželkou Danou vychovává dva syny.
Nominaci na post člena předsednictva získal v Pardubickém kraji.

MUDr. Pavel Plzák (1960, Most)
Po absolvování Lékařské fakulty v Plzni nastoupil v roce 1985 jako chirurg do Oblastní nemoc-
nice Trutnov, kde pracuje do současnosti. Je spolumajitelem Spolku ambulantních lékařů, který 
provozuje několik ambulancí v oboru chirurgie a radiodiagnostiky. Poslancem byl zvolen za Krá-
lovéhradecký kraj, ve kterém působí také jako předseda krajské organizace ANO.
Nominaci na post člena předsednictva získal v Královéhradeckém kraji.

Ing. Jaroslav Knížek (1964, Turnov)
Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v  Praze. Po  vysoké škole začal podnikat v  obo-
ru obchodní činnosti a  od  roku 1994 podniká v  oboru finančního poradenství jako výkonný  
ředitel společnosti Effect Consulting. Je místopředsedou etické komise AFIZ (Asociace finanč-
ních a investičních zprostředkovatelů), která v ČR působí od roku 2002. Po komunálních volbách 
v roce 2014 je členem rady města Turnov. V současnosti je předsedou ANO v okrese Semily.  
S manželkou Magdou má dva syny.
Nominaci na post člena předsednictva získal v Libereckém kraji.

Radek Hloušek (1978, Jindřichův Hradec)
Absolvent Obchodní akademie Třeboň. Vystřídal několik pozic středního managementu vý-
znamných firem v jihočeském regionu. Aktuálně sedmým rokem zastupuje v ČR a SR německou 
společnost Ruhl GmbH, která zpracovává a dodává pro stavební průmysl betonářskou ocel. Je 
jihočeským krajským místopředsedou. Od srpna 2013 je zároveň členem předsednictva hnutí 
ANO. Je ženatý, má tři děti.
Nominaci na post člena předsednictva získal v Jihočeském kraji.

Ing. Bohuslav Chalupa (1960, Ústí nad Labem)
Vystudoval Vojenskou vysokou školu, část profesního života pracoval jako důstojník chemické-
ho vojska. Další profesní kariéru absolvoval na centrálních úřadech státní správy (MSNMP ČR, 
MF ČR, MŠMT ČR), pracoval v soukromé sféře, několik let úspěšně podnikal. Od dubna 2013  
do  ledna 2015 vykonával funkci krajského předsedy Jihomoravského kraje, od  října 2013 je  
poslancem a v této pozici se plně věnuje bezpečnostní a obranné problematice. Žije v Brně,  
s manželkou Lucií vychovává dvě děti.
Nominaci na post člena předsednictva získal v Jihomoravském kraji.

Mgr. Radek Vondráček (1973, Kroměříž)
Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2003 vede svou samo-
statnou advokátní kancelář v Kroměříži. Za hnutí ANO byl v parlamentních volbách v roce 2013 
zvolen poslancem. V Poslanecké sněmovně působí na pozici místopředsedy poslaneckého klu-
bu a věnuje se především legislativní práci v Ústavně právním výboru, kde je taktéž místopřed-
sedou. V komunálních volbách v roce 2014 se stal zastupitelem města Kroměříže. Je ženatý, 
vychovává dvě děti.
Nominaci na post člena předsednictva získal ve Zlínském kraji.
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Mgr. Daniela Seifertová (1959, Cheb)
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor speciální pedagogika. Před 
20 lety založila velice úspěšnou firmu, která se věnuje prodeji zdravotnického materiálu a po-
můcek. V  roce 2012 se aktivně zapojila do  hnutí ANO 2011 a  stala se oblastní předsedkyní  
a později také předsedkyní místní organizace Cheb. Po podzimních volbách se stala 1. místosta-
rostkou Chebu. Daniela Seifertová je vdaná.
Nominaci na post členky předsednictva získala v Karlovarském kraji.

Mgr. Milan Feranec (1964, Snina)
Pochází ze Sniny na  východním Slovensku. Vystudoval Právnickou fakultu v  Brně. Postupně 
pracoval na právních i manažerských pozicích v soukromých firmách. V hnutí působí od jeho 
založení, nejdříve jako krajský koordinátor, od  roku 2013 jako předseda oblastní organizace 
Olomouc. Vedl kandidátku hnutí v komunálních volbách v Olomouci, byl zvolen zastupitelem.  
V současnosti zastává pozici náměstka ministra dopravy. Je ženatý.
Nominaci na post člena předsednictva získal v Olomouckém kraji.

Radek Popelka (1970, Jihlava)
Studoval na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze a Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně, studium však na vlastní žádost přerušil. Nyní dokončuje titul MBA na soukro-
mé Cambridge Business. Je společníkem ve společnosti Agroprojekt, kde zastává funkci mana-
žera. V hnutí ANO je předsedou oblastní organizace v Jihlavě. V loňských komunálních volbách 
vedl tamní kandidátku. Je ženatý a má dvě dcery.
Nominaci na post člena předsednictva získal na Vysočině.
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Počty nominací do předsednictva hnutí ANO z krajských sněmů

Funkce Jméno Počet nominací Kraje
předseda Babiš 14 všechny
1. místopředseda Faltýnek 8 Pardubický, Olomoucký, 
   Zlínský, Plzeňský, 
   Ústecký, Vysočina, 
   Jihomoravský, 
   Královéhradecký
 Jermanová 2 Středočeský, Karlovarský
 Kotrlová 1 Moravskoslezský
 Kleslová 1 Praha
 Maxová 1 Jihočeský
místopředsedové Stropnický 2 Královéhradecký, 
   Karlovarský
 Brabec 2 Královéhradecký, Ústecký
 Volný 2 Plzeňský, Karlovarský
 Kleslová 2 Praha, Zlínský
 Maxová 2 Jihočeský, 
   Královéhradecký
 Vokřál 1 Jihomoravský
 Jermanová 1 Středočeský
 Faltýnek 1 Karlovarský
 Kotrlová 1 Moravskoslezský
 Bělica 1 Moravskoslezský
 Komárek 1 Liberecký
 Okleštěk 1 Olomoucký
 Pilný 1 Královéhradecký
člen předsednictva Popelka 1 Vysočina
 Plzák 1 Královéhradecký
 Řehounek 1 Pardubický
 Volný 1 Plzeňský
 Seifertová 1 Karlovarský
 Jermanová 1 Středočeský
 Kotrlová 1 Moravskoslezský
 Bělica 1 Moravskoslezský
 Feranec 1 Olomoucký
 Knížek 1 Liberecký
 Hloušek 1 Jihočeský
 Kleslová 1 Praha
 Vondráček 1 Zlínský
 Chalupa 1 Jihomoravský
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Nominace krajských sněmů

Kraj Nominace  
na předsedu

Nominace  
na 1. místo- 
předsedu

Nominace  
na místo- 
předsedy 

Nominace  
na členy  
předsednictva

Pardubický Babiš Faltýnek – Řehounek
Olomoucký Babiš Faltýnek Okleštěk Feranec
Liberecký Babiš – Komárek Knížek
Praha Babiš Kleslová Kleslová Kleslová
Zlínský Babiš Faltýnek Kleslová Vondráček
Středočeský Babiš Jermanová Jermanová Jermanová
Karlovarský Babiš Jermanová Volný, Stropnický,  Seifertová
   Faltýnek
Plzeňský Babiš Faltýnek Volný Volný
Jihočeský Babiš Maxová Maxová Hloušek
Ústecký Babiš Faltýnek Brabec –
Vysočina Babiš Faltýnek – Popelka
Jihomoravský Babiš Faltýnek Vokřál Chalupa
Královéhradecký Babiš Faltýnek Pilný, Stropnický,  Plzák
   Brabec, Maxová
Moravskoslezský Babiš Kotrlová Kotrlová, Bělica Kotrlová, 
    Bělica
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SPOLEčNý NÁVRH PřEDSEDNicTVA  
A KOMiSE PRO REDAKci STANOV  
NA SOUHRNNOU ZMĚNU STANOV
Předkládá: Předsednictvo politického hnutí ANO 2011 a Komise pro redakci stanov ustavená 
Celostátním sněmem politického hnutí ANO 2011 konaným dne 2. března 2013. 

Návrh usnesení: 
 1.  Celostátní sněm schvaluje stanovy hnutí ve  znění změn navržených Celostátnímu sněmu 

Předsednictvem a Komisí pro redakci stanov.
 2.  Celostátní sněm zmocňuje Předsednictvo hnutí provést redakční úpravu stanov nezbytnou 

pro registraci změn stanov Ministerstvem vnitra a změny těchto stanov v důsledku upozor-
nění Ministerstvem vnitra v souvislosti s registrací stanov nebo změn právních předpisů. 

STANOVy POLiTicKéHO HNUTÍ ANO 2011

PROGRAMOVé cÍLE

Naším hlavním cílem je dobře fungující, stabilní a prosperující společnost, ve které demokratická 
politická reprezentace pracuje ve prospěch všech občanů. K tomu musí vést politický dialog, 
zaměřený na zájmy a potřeby občanů. Nechceme však dělat politiku jen pro ni samotnou a ztrá-
cet čas zbytečným politikařením. Chceme do veřejného prostoru vrátit racionálnost a hledání 
pragmatických řešení. I proto je snahou hnutí ANO přivádět do politiky osobnosti, které něco 
dokázaly a mají společnosti co nabídnout. Přičiníme se o to, aby Česká republika jasně formulo-
vala své národní zájmy. Zároveň se hlásíme k základním civilizačním hodnotám a chceme být 
jasným a čitelným partnerem v rámci zahraniční politiky a Evropské unie.

Klíčové hodnoty

Ve všem, co děláme, se snažíme řídit základními morálními principy a dobrými úmysly. Těmito 
základními hodnotami jsou:
 
1. Svoboda
Svoboda jedince je nezpochybnitelnou hodnotou, která by měla být hybnou silou v naší spo-
lečnosti. Chceme vytvářet podmínky, které povedou ke svobodnému životu, svobodnému roz-
hodování a zodpovědnosti za vlastní osud. Svoboda je sice odpovědností za vlastní rozhodnutí, 
ale nese v sobě i odpovědnost za soužití s ostatními spoluobčany. Svoboda jedince tak musí jít 
ruku v ruce se solidaritou vůči druhým.
 
2. Solidarita a zodpovědnost ke spoluobčanům
Naší snahou je vytvářet stát, který občany příliš nezatěžuje, ale zároveň za ně jako instituce nese 
velkou dávku zodpovědnosti. Pomáhá jim a je solidární k těm, kteří z různých důvodů potřebují 
pomoc. Tato solidarita vychází nejen ze základních civilizačních hodnot, ale je také způsobem, 
jak nejen společnost, ale také stát, učinit stabilnějšími. Vzájemná solidarita by však neměla ome-
zovat svobody jednotlivce a podlamovat úsilí občanů o zlepšení svého osudu.
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3. Zdravý rozum a snaha hledat řešení
Vnímáme politiku jako službu veřejnosti, a proto klademe důraz na hledání řešení, které je pro 
nás důležitější než ideologická nálepka. Chceme proto spolupracovat s ostatními demokratic-
kými politickými subjekty napříč politickým spektrem. Chceme poukazovat na situace, kdy se 
z různých témat stává zbytečně zpolitizovaná věc na úkor konstruktivní debaty o nalezení opti-
málního řešení. Jsme přesvědčeni, že zdravý rozum a lidský přístup jsou často lepší cestou než 
byrokratická ztuhlost. Chceme proto eliminovat zbytečnou byrokracii a zkostnatělé přístupy. 
V ekonomické oblasti budeme hledat hospodárná řešení a zamezíme plýtvání veřejnými pro-
středky.
 
4. Rodina a soulad mezi generacemi
Spokojená, soběstačná a dobře fungující rodina je zárukou dobrého fungování společnosti. Ro-
dinná politika je proto v centru naší snahy. Pro rozvoj naší země je zásadní kvalitní a správ-
ně nastavené vzdělávání všech věkových skupin. Zároveň si uvědomujeme, že naše populace 
stárne, a chceme proto vytvářet podmínky, které podporují mezigenerační solidaritu, harmonii 
a udržitelnost.

i. Všeobecná ustanovení

ČLÁNEK 1: NÁZEV, SÍDLO A PŮSOBNOST POLITICKÉHO HNUTÍ
 1.  Název politického hnutí zní: ANO 2011 (dále jen „Hnutí“).
 2.  Zkratka Hnutí zní: ANO. 
 3.  Hnutí sídlí v Praze.
 4.  Hnutí vyvíjí svoji činnost na území České republiky v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb., 

o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. 

ii. členství

ČLÁNEK 2: PODMÍNKY VZNIKU ČLENSTVÍ V HNUTÍ
 1.  Členem Hnutí může být občan České republiky s  plnou svéprávností, starší 18 let, který 

není členem jiného politického hnutí nebo politické strany, má zájem se aktivně podílet na  
činnosti Hnutí, souhlasí s těmito stanovami a morálním kodexem Hnutí.

 2.  Podmínkou vzniku členství v Hnutí je podání úplně a pravdivě vyplněné vlastnoručně nebo 
zaručeným elektronickým podpisem podepsané písemné přihlášky se žádostí o  členství 
v Hnutí, splnění čekatelské lhůty a kladné rozhodnutí Předsednictva o udělení členství. Ob-
sahové a formální náležitosti přihlášky a délku čekatelské lhůty stanoví Předsednictvo vnitř-
ním předpisem. V odůvodněných případech může Předsednictvo podmínku čekatelské lhůty 
žadateli zkrátit nebo prominout.

ČLÁNEK 3: ČEKATEL NA ČLENSTVÍ V HNUTÍ
 1.  Přijímací proces je zahájen doručením přihlášky se žádostí o členství příslušnému Oblast-

nímu předsednictvu, v jehož obvodu působnosti má žadatel o členství (dále jen „žadatel“) 
trvalý pobyt (není-li v místě jeho trvalého pobytu místní organizace zřízena), resp. v jehož 
obvodu působnosti se nachází místní organizace, v  jejímž obvodu působnosti má žadatel 
trvalý pobyt. Předsednictvo může na základě odůvodněné vlastnoručně nebo zaručeným 
elektronickým podpisem podepsané písemné žádosti rozhodnout, že žadatel může požádat 
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o členství u jiné místní, resp. oblastní organizace, než v jejímž obvodu působnosti má trvalý 
pobyt. Žadatel doručí spolu s přihláškou též stanovisko příslušné místní organizace, byla-li 
zřízena. 

 2.  Přílohou přihlášky se žádostí o členství je životopis žadatele. Součástí této přihlášky je vlast-
noručně či zaručeným elektronickým podpisem podepsané prohlášení o bezdlužnosti, pro-
hlášení o beztrestnosti, výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce a prohlášení o tom, že 
žadatel přistupuje k těmto stanovám a morálnímu kodexu Hnutí. V případě potřeby si může 
Oblastní předsednictvo vyžádat předložení dalších dokladů a listin či podmínit vyřízení žá-
dosti o členství osobním pohovorem se žadatelem. 

 3.  O schválení nebo zamítnutí přihlášky rozhoduje Oblastní předsednictvo, které o výsledku 
řízení žadatele písemně (včetně možnosti elektronické formy) vyrozumí nejpozději do čtyři-
ceti dnů ode dne doručení přihlášky a současně o svém rozhodnutí vyrozumí Hlavní kance-
lář Hnutí. V případě zamítnutí přihlášky lze novou přihlášku podat nejdříve po jednom roce 
od tohoto rozhodnutí. Den, kdy byla přihláška se žádostí žadatele o členství schválena, je 
začátkem běhu čekatelské lhůty, a z žadatele se tímto dnem stává čekatel na členství v Hnutí 
(dále jen „čekatel“).

 4.  Čekatel má právo:
  a)  být evidován u  příslušné místní organizace, resp. oblastní organizace, není-li příslušná 

místní organizace zřízena, 
  b)  žádat informace o činnosti Hnutí,
  c)  písemnou vlastnoručně nebo zaručeným elektronickým podpisem podepsanou žádostí 

požádat Oblastní předsednictvo o pozastavení statusu čekatele včetně všech souvisejí-
cích práv a povinností z důvodu neslučitelnosti statusu čekatele s vykonávanou funkcí 
nebo zaměstnáním, nebo z jiného vážného důvodu,

  d)  písemnou vlastnoručně nebo zaručeným elektronickým podpisem podepsanou žádostí 
požádat Oblastní předsednictvo o obnovení přerušeného statusu čekatele v důsledku po-
minutí překážek pro jeho pozastavení,

  e) účastnit se veřejných setkání a akcí Hnutí a vznášet na nich návrhy a dotazy.
 5.  Čekatel nemá právo volit, být volen a delegován do orgánů Hnutí jako jejich člen, funkcionář 

nebo delegát.
 6.  Evidenci čekatelů s uvedením příslušnosti k místní, resp. oblastní, není-li místní organizace 

zřízena, oblastní a krajské organizaci vede Hlavní kancelář Hnutí.
 7.  Čekatel má povinnost dodržovat tyto stanovy, morální kodex Hnutí a svým jednáním přispí-

vat k zachování dobrého jména Hnutí.

ČLÁNEK 4: ČLEN HNUTÍ
1.  Po uplynutí čekatelské lhůty předloží příslušné Krajské předsednictvo spolu se svým stano-

viskem, stanoviskem příslušného Oblastního předsednictva a Místního předsednictva, byla-li 
místní organizace zřízena, a se souhlasem čekatele jeho přihlášku se žádostí o členství Před-
sednictvu k rozhodnutí o přijetí. V případě potřeby si může Předsednictvo vyžádat před-
ložení dalších dokladů a listin či podmínit vyřízení žádosti o členství osobním pohovorem 
s čekatelem. 

2.  O udělení členství rozhoduje Předsednictvo, jehož rozhodnutí je konečné a nelze se pro-
ti němu odvolat. V případě zamítnutí žádosti o členství lze novou žádost podat nejdříve 
po jednom roce od tohoto rozhodnutí. 

3.  Členství vzniká schválením žádosti o členství Předsednictvem. 
4.  Čekatel bude vyrozuměn o rozhodnutí Předsednictva o  jeho přijetí či nepřijetí do 40 dní 

od rozhodnutí Předsednictva.
5.   Evidenci členů Hnutí s uvedením příslušnosti k místní, resp. oblastní, není-li místní organiza-

ce zřízena, oblastní a krajské organizaci vede Hlavní kancelář Hnutí. 
6.  Hlavní kancelář Hnutí zapíše nového člena do evidence členů Hnutí po rozhodnutí o schvá-

lení jeho žádosti o členství a vystaví mu členský průkaz. 
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ČLÁNEK 5: PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA HNUTÍ
1.  Člen Hnutí má právo:
  a)  volit, být volen a delegován do orgánů Hnutí jako jejich člen, funkcionář nebo delegát, 
  b)  účastnit se jednání místní organizace, zasedání Místního sněmu, zasedání Oblastního sně-

mu a orgánu, do nějž byl zvolen, hlasovat o projednávaných návrzích, prezentovat své 
názory a obhajovat svá stanoviska, podávat návrhy a vznášet dotazy, 

  c) účastnit se veřejných setkání a akcí pořádaných orgány Hnutí,
  d) být informován o činnosti Hnutí,
  e)  být evidován u příslušné místní organizace, resp. oblastní organizace, není-li místní orga-

nizace zřízena,
  f)  na základě odůvodněné vlastnoručně nebo zaručeným elektronickým podpisem pode-

psané písemné žádosti požádat Výbor o přeřazení k jiné místní a/nebo oblastní a/nebo 
krajské organizaci s tím, že přílohou žádosti musí být stanovisko příslušné organizace či 
organizací, do nichž má být člen přeřazen,

  g)  na základě odůvodněné vlastnoručně nebo zaručeným elektronickým podpisem pode-
psané písemné žádosti požádat Předsednictvo o pozastavení členství včetně všech sou-
visejících práv a povinností z důvodu neslučitelnosti členství v Hnutí s vykonávanou funk-
cí nebo zaměstnáním, nebo z jiného vážného důvodu,

 h)  na základě odůvodněné vlastnoručně nebo zaručeným elektronickým podpisem pode-
psané písemné žádosti požádat Předsednictvo o obnovení přerušeného členství v dů-
sledku pominutí překážek pro pozastavení členství. 

 2.   Člen Hnutí má povinnost:
 a) aktivně se podílet na činnosti Hnutí,
 b)  dodržovat morální kodex Hnutí a svým jednáním přispívat k zachování a rozvoji dobrého 

jména Hnutí,
 c) dodržovat tyto stanovy, další vnitřní předpisy Hnutí a usnesení orgánů Hnutí,
 d) čestně a svědomitě vykonávat funkci v orgánu Hnutí, do kterého byl zvolen,
 e)  oznamovat místní organizaci (resp. oblastní organizaci v místech, kde není místní orga-

nizace zřízena), u níž je evidován, veškeré změny ve skutečnostech a údajích uvedených 
v přihlášce ke členství v Hnutí včetně jejích součástí, 

  f) platit včas členské příspěvky v předepsané výši,
 g)  neprodleně písemně (včetně možnosti elektronické formy) oznámit místní organizaci 

(resp. oblastní organizaci v místech, kde není místní organizace zřízena), u níž je evido-
ván, a současně Hlavní kanceláři Hnutí, že je proti němu na základě oficiálního postupu 
orgánů veřejné moci vedeno jakékoli řízení (zejména trestní, přestupkové či exekuční).

ČLÁNEK 6: ZÁNIK ČLENSTVÍ A STATUSU ČEKATELE
 1.   Členství v Hnutí a status čekatele zaniká:
 a)  dnem doručení vlastnoručně nebo zaručeným elektronickým podpisem podepsaného 

písemného oznámení o vystoupení z Hnutí nebo o vzdání se statusu čekatele místní or-
ganizaci, resp. oblastní organizaci, která člena nebo čekatele eviduje; tato místní, resp. 
oblastní organizace bez zbytečného odkladu vyrozumí Hlavní kancelář Hnutí,

 b) dnem přijetí do jiného politického hnutí nebo politické strany,
 c)  kandidaturou do voleb za  jinou volební stranu bez předchozího souhlasu Výboru, a  to 

dnem registrace kandidátní listiny (kandidáta) dle příslušného právního předpisu,
 d) dnem rozhodnutí o vyloučení člena z Hnutí nebo rozhodnutí o odnětí statusu čekatele,
 e) dnem smrti nebo prohlášení za mrtvého,
 f) dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti,
 g)  dnem zrušení místní organizace, u níž je člen či čekatel evidován, nebo dnem zrušení 

oblastní organizace, u níž je člen či čekatel evidován, není-li evidován u žádné místní or-
ganizace, neurčí-li Předsednictvo v rozhodnutí o zrušení příslušné organizace jinak. 

 2.   O vyloučení z Hnutí nebo odnětí statusu čekatele rozhoduje Předsednictvo, jehož rozhod-
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nutí je účinné dnem přijetí. Rozhodnutí se zasílá dotčenému členovi či čekateli na poslední 
adresu evidovanou Hlavní kanceláří Hnutí.

 3.   Ke svému rozhodnutí si Předsednictvo vyžádá stanovisko příslušné místní a/nebo oblastní 
a/nebo krajské organizace. Příslušná organizace je povinna návrh na vyloučení nebo odnětí 
statusu čekatele projednat, pozvat na jednání dotčené osoby (včetně osoby, jejíž vyloučení 
nebo odnětí statusu čekatele je navrhováno) a pokud se na jednání dostaví, vyslechnout je, 
a shromáždit k danému případu všechny podklady. Shromážděné podklady je pak povinna 
poskytnout spolu se svým stanoviskem Předsednictvu k rozhodnutí.

 4.   Důvody pro vyloučení člena nebo odnětí statusu čekatele jsou:
 a)  závažné nebo opakované méně závažné porušení těchto stanov a/nebo ostatních vnitř-

ních předpisů Hnutí a/nebo morálního kodexu Hnutí,
 b) jednání v rozporu se zájmy Hnutí,
 c)  uvedení neúplných, nepravdivých nebo zkreslených údajů v přihlášce, v životopise a v dal-

ších součástech přihlášky,
 d)  neuhrazení členského příspěvku ve výši a lhůtě stanovené vnitřním předpisem, a to ani 

v dodatečné lhůtě uvedené v zaslaném upozornění.
 5.   Dotčená osoba je oprávněna podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí Předsednictva o vy-

loučení či odnětí statusu čekatele, nejpozději však do 2 měsíců od jeho přijetí Předsednic-
tvem, vlastnoručně nebo zaručeným elektronickým podpisem podepsané písemné odvolání 
k Rozhodčí a smírčí komisi. Podané odvolání nemá odkladný účinek.

 6.   Člen, jemuž zaniklo členství, nebo čekatel, jehož status byl odňat, nemá vůči Hnutí nárok 
na jakékoli plnění související se zaniklým členstvím nebo odňatým statusem čekatele. Při zá-
niku členství z jakéhokoli důvodu se členský příspěvek ani jeho poměrná část nevrací. Pohle-
dávky Hnutí vůči členovi nebo čekateli nejsou zánikem jeho členství nebo statusu čekatele 
dotčeny a tyto se promlčují podle právních předpisů.

iii. Organizační struktura a orgány Hnutí

ČLÁNEK 7: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ORGÁNY HNUTÍ
 1.   Organizační struktura je tvořena místními, oblastními a krajskými organizacemi a je zastře-

šena orgány s celostátní působností.
2.   Orgány s celostátní působností jsou:
 a) Celostátní sněm,
 b) Výbor,
 c) Předsednictvo,
 d) Kontrolní komise,
 e) Rozhodčí a smírčí komise.
3.   Orgány s krajskou působností jsou:
 a) Krajský sněm,
 b) Krajské předsednictvo,
 c) Krajská kontrolní komise.
4.   Orgány s oblastní působností jsou:
  a) Oblastní sněm,
  b) Oblastní předsednictvo,
  c) Oblastní revizor hospodaření. 
5.   Orgány s místní působností jsou:
 a) Místní sněm, 
  b) Místní předsednictvo, 
  c) Místní revizor hospodaření.

KATALOG_210x297_CZ.indd   31 23.02.15   10:45



32

ČLÁNEK 8: ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ HNUTÍ
 1.   Jednání a volby na sněmech všech úrovní se řídí schválenými jednacím řádem a volebním 

řádem.
 2.   Orgány Hnutí jsou usnášeníschopné, účastní-li se jejich zasedání nadpoloviční většina jejich členů 

nebo delegátů s hlasovacím právem, nestanoví-li tyto stanovy jinak. Každý člen nebo delegát 
s hlasovacím právem má jeden hlas, nestanoví-li příslušný jednací řád či volební řád jinak.

 3.   Rozhodnutí všech orgánů Hnutí mají formu usnesení. K přijetí usnesení je třeba souhlasu 
nadpoloviční většiny přítomných členů nebo delegátů s hlasovacím právem. V případě rov-
nosti hlasů rozhoduje hlas předsedy příslušného orgánu.

 4.   Ke změně těchto stanov je nutný souhlas tří pětin osob přítomných na Celostátním sněmu 
s hlasem rozhodovacím. 

 5.   Usnesení vyšších orgánů Hnutí jsou závazná pro všechny členy Hnutí a pro orgány Hnutí, 
které jsou vyšším orgánům odpovědné, pokud měl člen či orgán Hnutí možnost se s ním 
seznámit.

 6.   Hlasovací právo mají pouze členové Hnutí.
 7.   Orgány Hnutí (s výjimkou sněmů všech úrovní) mohou přijímat usnesení i mimo zasedání 

(per rollam), s výjimkou usnesení o vyloučení člena. Podrobné podmínky hlasování per ro-
llam stanoví jednací řád příslušného orgánu Hnutí či jiný vnitřní předpis.

8. Sněmy všech úrovní musí být svolány alespoň 7 dnů přede dnem konání.

ČLÁNEK 9: JEDNÁNÍ A ZASTUPOVÁNÍ
 1.  Při zastupování Hnutí jedná samostatně předseda Hnutí, a to ve všech záležitostech, nebo 

samostatně první místopředseda nebo místopředseda Hnutí na základě písemného pověře-
ní uděleného Předsednictvem pro jednání ve vymezených záležitostech. 

 2.  Za krajskou organizaci, v rozsahu vymezeném vnitřními předpisy Hnutí, jedná navenek sa-
mostatně předseda Krajského předsednictva nebo jeho místopředseda na základě písemné-
ho pověření uděleného Krajským předsednictvem pro jednání ve vymezených záležitostech.

 3.  Za oblastní organizaci, v rozsahu vymezeném vnitřními předpisy Hnutí, jedná navenek samo-
statně předseda Oblastního předsednictva nebo jeho místopředseda na základě písemného 
pověření uděleného Oblastním předsednictvem pro jednání ve vymezených záležitostech.

 4.  Za místní organizaci, v rozsahu vymezeném vnitřními předpisy Hnutí, jedná navenek samo-
statně předseda Místního předsednictva nebo jeho místopředseda na základě písemného 
pověření uděleného Místním předsednictvem pro jednání ve vymezených záležitostech.

 5.  Zastupovat Hnutí může jako zmocněnec člen Hnutí, zaměstnanec Hnutí, případně třetí oso-
ba na základě plné moci udělené statutárním orgánem Hnutí. Plná moc musí být písemná 
a musí v ní být vymezen věcný a časový rozsah zmocnění.

 6.  Zaměstnanci Hnutí mohou zastupovat Hnutí rovněž na základě a v souladu se zmocněním 
stanoveným vnitřními předpisy Hnutí.

 7.  Podepisování za Hnutí se provádí tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu Hnutí připojí 
osoba oprávněná jednat za Hnutí své jméno, příjmení, funkci a podpis. 

ČLÁNEK 10: CELOSTÁTNÍ SNĚM
 1.   Celostátní sněm je nejvyšším orgánem Hnutí.
 2.  Celostátní sněm se koná nejméně jednou za dva roky.
 3.  Předseda Hnutí svolává Celostátní sněm podle potřeby. Předseda Hnutí svolá Celostátní 

sněm vždy, pokud o to požádají alespoň 2/3 všech oblastních organizací Hnutí, a to do 90 
dnů od doručení jejich písemné žádosti Předsednictvu.

 4.  Celostátního sněmu se účastní 
  a) s hlasem rozhodovacím:
	 	•	členové	Výboru
	 	•		delegáti	volení	Krajským	sněmem	na základě	klíče	schváleného	Výborem	nebo	jejich	ná-

hradníci;

KATALOG_210x297_CZ.indd   32 23.02.15   10:45



33
I I I .  C e l o s t á t n í  s n ě m  h n u t í  A n o  2 0 1 1

  b) s hlasem poradním: 
	 	•	členové	Kontrolní	komise
	 	•	členové	Rozhodčí	a smírčí	komise;	a
  c) hosté přizvaní Předsednictvem.
 5.  Do působnosti Celostátního sněmu náleží:
  a)  volba a odvolání předsedy, prvního místopředsedy, místopředsedů a dalších členů Před-

sednictva, 
  b) volba a odvolání členů Kontrolní komise, 
 c) volba a odvolání členů Rozhodčí a smírčí komise, 
 d) schvalování změn těchto stanov,
 e) schvalování politického programu Hnutí a jeho změn,
 f) schvalování zprávy Předsednictva o činnosti a hospodaření Hnutí,
 g) schvalování zprávy o činnosti Kontrolní komise,
 h) schvalování zprávy o činnosti Rozhodčí a smírčí komise,
 i)  rozhodování o zrušení nebo sloučení Hnutí s  jiným politickým hnutím nebo politickou 

stranou nebo o přeměně Hnutí.

ČLÁNEK 11: VÝBOR
 1. Výbor je nejvyšším orgánem Hnutí mezi zasedáními Celostátního sněmu.
 2. Výbor tvoří:
  a) členové Předsednictva, 
  b) předsedové Krajských předsednictev.
 3.  Výbor zasedá podle potřeby, zpravidla jednou za  čtvrtletí, nejméně jednou za  pololetí.  

Zasedání svolává předseda Hnutí, který je rovněž řídí, nepověří-li tím Výbor jinou osobu.
 4. Do působnosti Výboru náleží:
 a)  schvalování ročního rozpočtu a jeho změn, 
 b)  schvalování výroční finanční zprávy,
 c)  schvalování vnitřních předpisů Hnutí a jejich změn, není-li v těchto stanovách uvedeno 

jinak,
 d) schvalování morálního kodexu Hnutí a jeho změn,
 e)   schvalování klíče pro výběr delegátů účastnících se Celostátního sněmu a  Krajských 

sněmů,
 f)   schvalování kandidátních listin pro volby do  Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,  

Evropského parlamentu a rozhodování o výběru kandidátů do Senátu Parlamentu ČR,
 g)   schvalování kandidátních listin pro volby do krajských zastupitelstev a zastupitelstva hl. 

m. Prahy, není-li tato působnost usnesením Výboru delegována na Krajské sněmy,
 h)   schvalování kandidátních listin pro volby do místních zastupitelstev obcí a městských 

zastupitelstev statutárních měst s územním členěním (zastupitelstev městských obvodů, 
městských částí anebo městských částí hlavního města Prahy), není-li tato působnost 
usnesením Výboru delegována na Krajské, Oblastní, popřípadě Místní sněmy,

 i)   rozhodování o neplatnosti usnesení orgánu Hnutí z důvodu jeho rozporu s těmito stano-
vami, dalšími vnitřními předpisy Hnutí, nebo s právními předpisy, 

 j)  schvalování volebního programu Hnutí a jeho změn,
 k)  schvalování žádostí členů Hnutí o přeřazení k jiné místní a/nebo oblastní a/nebo krajské 

organizaci.
 5.  V rámci schvalování kandidátních listin dle odstavce (4) písm. f), g) a h) tohoto čl. 11 stanov je 

Výbor oprávněn kandidátní listiny neschválit či do kandidátních listin zasáhnout (zejména vyškrt-
nout kandidáty a/nebo změnit pořadí jednotlivých kandidátů a/nebo doplnit kandidáty). V přípa-
dě delegování této působnosti tak může učinit i orgán, na nějž byla působnost v této záležitosti 
Výborem delegována. Podrobné postupy přípravy voleb (zejména podrobnosti ohledně nominací 
kandidátů, sestavování a schvalování kandidátních listin do jednotlivých voleb a povolebních vy-
jednávání) stanoví jednotlivé řády přípravy na volby, které schvaluje Výbor.
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ČLÁNEK 12: PŘEDSEDNICTVO 
 1.  Předsednictvo je statutárním orgánem Hnutí, řídí jeho činnost a  zastupuje ho způsobem 

uvedeným v čl. 9 odst. (1) těchto stanov.
 2.  Předsednictvo je složeno z předsedy, prvního místopředsedy, až čtyř místopředsedů a dal-

ších až osmi členů. Členové předsednictva, příp. Předsednictvem pověřené osoby, jsou 
oprávněni účastnit se zasedání všech orgánů Hnutí, s výjimkou Kontrolní komise a Rozhodčí 
a smírčí komise, jejichž zasedání se mohou účastnit na jejich pozvání.

 3.  Předsednictvo zasedá podle potřeby, zpravidla jedenkrát za měsíc, nejméně jednou za čtvrt-
letí. Zasedání svolává předseda Hnutí, který je rovněž řídí, nepověří-li tím Předsednictvo ji-
nou osobu.

 4.  Předsednictvo rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny 
do působnosti jiného orgánu Hnutí.

 5.  Do působnosti Předsednictva náleží zejména:
 a)  hospodaření s majetkem Hnutí,
 b)  předkládání zprávy o činnosti a hospodaření Hnutí Celostátnímu sněmu, 
  c)  předkládání návrhu ročního rozpočtu a  jeho změn a  návrhu výroční finanční zprávy 

ke schválení Výboru,
  d)  předkládání návrhů vnitřních předpisů Hnutí ke schválení Výboru, nestanoví-li tyto sta-

novy jinak,
 e)  rozhodování o veškerých otázkách uvedených v hlavě II. těchto stanov (Členství), není-li 

v těchto stanovách uvedeno jinak nebo není-li tato působnost usnesením Předsednictva 
delegována na Krajská předsednictva,

 f)  rozhodování o zřízení, sloučení či rozdělení nebo zrušení místních organizací, 
 g)  rozhodování o zřízení, sloučení či rozdělení nebo zrušení oblastních organizací,
 h)  rozhodování o zřízení a zrušení krajských organizací a vykonávání působnosti orgánů 

krajských organizací v těch krajích, kde krajské organizace nepůsobí,
 i)  rozhodování o zřízení a zrušení Hlavní kanceláře Hnutí, jejíž působnost a pravomoci sta-

noví vnitřní předpis schválený Předsednictvem,
 j)  rozhodování o zřízení a zrušení dočasných či trvalých poradních či pomocných orgánů 

a odborných komisí, stanovení jejich působnosti a pravomocí, schvalování jejich pravi-
del činnosti, jmenování a odvolávání jejich členů s tím, že podmínkou členství v těchto 
orgánech a komisích je členství v Hnutí, a zadávání úkolů těmto poradním či pomocným 
orgánům a odborným komisím,

 k)  předkládání návrhu změn stanov Celostátnímu sněmu,
 l)  nominace kandidátů na kandidátní listinu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamen-

tu ČR, Evropského parlamentu, krajských zastupitelstev a  zastupitelstva hl. m. Prahy, 
místních zastupitelstev obcí a městských zastupitelstev statutárních měst s územním 
členěním (zastupitelstev městských obvodů, městských částí anebo městských částí 
hlavního města Prahy) a nominace kandidátů do Senátu Parlamentu ČR.

 
ČLÁNEK 13: PŘEDSEDA A MÍSTOPŘEDSEDOVÉ HNUTÍ
 1.  Předseda Hnutí stojí v čele Hnutí a reprezentuje Hnutí navenek. V případě jeho nepřítomnos-

ti nebo v případě, že předseda nemůže vykonávat svou funkci, vykonává jeho kompetence 
první místopředseda Hnutí, případně další místopředsedové, a  to na  základě písemného 
pověření Předsednictvem.

 2.  Předseda Hnutí svolává zasedání Předsednictva, Výboru a Celostátního sněmu a předsedá 
jim, nepověří-li tím Předsednictvo nebo příslušný orgán jinou osobu. 

 3.  Předseda Hnutí jmenuje a odvolává Hlavního manažera Hnutí a manažery krajských organi-
zací. Působnost a pravomoci Hlavního manažera Hnutí, dalších zaměstnanců Hnutí a osob 
podléhajících v souladu s vnitřními předpisy Hnutí řídící působnosti Hlavního manažera Hnu-
tí (manažeři krajských organizací apod.) blíže stanoví organizační řád schválený Předsednic-
tvem.
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 4.  Místopředsedové Hnutí zastupují samostatně předsedu Hnutí na základě písemného pově-
ření ve vymezených záležitostech a vykonávají úkoly stanovené v tomto pověření Předsed-
nictva. 

ČLÁNEK 14: KONTROLNÍ KOMISE
 1.  Kontrolní komise je nezávislým kontrolním orgánem Hnutí.
 2.  Kontrolní komise má nejméně tři, nejvíce však pět členů, kteří ze svého středu volí předsedu 

a místopředsedu. Předseda Kontrolní komise řídí její zasedání a zastupuje Kontrolní komi-
si navenek. Místopředseda Kontrolní komise zastupuje předsedu Kontrolní komise v době 
jeho nepřítomnosti. Předseda a  místopředseda Kontrolní komise jsou oprávněni účastnit 
se jednání Předsednictva a Výboru. Předseda, místopředseda ani členové Kontrolní komise 
nesmějí zastávat v rámci organizační struktury Hnutí žádnou jinou funkci ani být v zaměst-
naneckém či obdobném poměru k Hnutí.

 3.  Kontrolní komise se schází podle potřeby, zpravidla jednou za  čtvrtletí, nejméně jednou 
za pololetí. 

 4.  Do působnosti Kontrolní komise náleží:
 a)  kontrola hospodaření Hnutí (včetně všech jeho organizačních článků) s jeho majetkem,
 b) předkládání stanoviska k výroční finanční zprávě Výboru,
 c) informování Výboru o výsledcích provedených kontrol hospodaření,
 d) předkládání písemné zprávy o činnosti Celostátnímu sněmu.
 5.  Všechny orgány a všichni členové Hnutí jsou povinni poskytovat Kontrolní komisi součinnost 

a na vyžádání předložit veškeré potřebné listiny a doklady týkající se hospodaření.
 6.  Činnost Kontrolní komise se řídí vnitřním předpisem, který předkládá Kontrolní komise 

a schvaluje Výbor. Kontrolní komise je oprávněna požádat Předsednictvo o zřízení dočas-
ného či trvalého poradního či pomocného orgánu Kontrolní komise. Kontrolní komise je pak 
oprávněna zadávat těmto orgánům úkoly.

ČLÁNEK 15: ROZHODČÍ A SMÍRČÍ KOMISE
 1.  Rozhodčí a smírčí komise je nezávislým rozhodčím a smírčím orgánem Hnutí. Rozhoduje 

zároveň jako odvolací orgán a její rozhodnutí jsou konečná.
 2.  Rozhodčí a smírčí komise má až čtrnáct členů, které volí Celostátní sněm s přihlédnutím 

k zásadě, podle níž by každá krajská organizace měla v Rozhodčí a smírčí komisi mít alespoň 
jednoho zástupce. Členové Rozhodčí a smírčí komise volí ze svého středu předsedu a místo-
předsedu. Předseda Rozhodčí a smírčí komise řídí její zasedání a zastupuje Rozhodčí a smír-
čí komisi navenek. Místopředseda Rozhodčí a smírčí komise zastupuje předsedu Rozhodčí 
a smírčí komise v době jeho nepřítomnosti. Předseda a místopředseda Rozhodčí a smírčí 
komise jsou oprávněni účastnit se jednání Předsednictva a Výboru. Předseda, místopředse-
da ani členové Rozhodčí a smírčí komise nesmějí zastávat žádnou jinou funkci v orgánech 
Hnutí s celostátní působností ani být v zaměstnaneckém či obdobném poměru k Hnutí. 

 3.  Rozhodčí a smírčí komise se schází podle potřeby, zpravidla jednou za čtvrtletí, nejméně 
jednou za pololetí.

 4.  Do působnosti Rozhodčí a smírčí komise náleží: 
 a)  rozhodování a urovnávání sporů mezi orgány Hnutí a mezi orgány Hnutí a členy Hnutí 

a mezi členy Hnutí navzájem, kterými by mohly být poškozeny zájmy nebo dobré jméno 
Hnutí, 

 b)  závazný výklad těchto stanov,
 c)  kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů, těchto stanov, jiných vnitř-

ních předpisů Hnutí a usnesení vyšších orgánů Hnutí, 
 d)  předkládání zprávy o činnosti Celostátnímu sněmu a informování, Výboru a Předsednic-

tva o svých závažných nálezech či zjištěních.
 5.  Rozhodčí a smírčí komise je odvolacím orgánem Hnutí. Proti usnesení orgánů Hnutí (včetně 

rozhodnutí o vyloučení z Hnutí nebo odnětí statusu čekatele) se k ní může odvolat kterýkoliv 
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orgán či člen Hnutí, kterého se usnesení přímo týká, a to do 15 dnů ode dne, kdy se o rozhod-
nutí orgánu dozvěděl či dozvědět mohl, nejpozději však do 2 měsíců od jeho přijetí. Odvolá-
ní musí být písemné a opatřené vlastnoručním či zaručeným elektronickým podpisem, jinak 
se jím Rozhodčí a smírčí komise nebude zabývat. Podání odvolání nemá odkladný účinek. 
Proti rozhodnutí Předsednictva o udělení či neudělení členství se nelze odvolat.

 6.  V případě, že Rozhodčí a smírčí komise zjistí porušení těchto stanov, dalších vnitřních před-
pisů Hnutí, usnesení vyšších orgánů Hnutí či obecně závazných právních předpisů, pozastaví 
platnost dotčeného usnesení a vyzve příslušný orgán Hnutí ke zjednání nápravy v určené 
lhůtě. O svých zjištěních a závěrech neprodleně informuje nadřízený orgán kontrolovaného 
a Předsednictvo. Pokud dotčený orgán výzvě nevyhoví, pak je Rozhodčí a  smírčí komise 
oprávněna navrhnout Výboru prohlášení takového usnesení za neplatné.

 7.  Všechny orgány a všichni členové Hnutí jsou povinni poskytovat Rozhodčí a smírčí komisi 
součinnost, na vyžádání se zúčastnit jejího zasedání a předložit jí veškeré potřebné listiny 
a doklady i doplňující vyjádření. 

 8.  Činnost Rozhodčí a  smírčí komise se řídí vnitřním předpisem, který předkládá Rozhodčí 
a smírčí komise a schvaluje Výbor. Rozhodčí a smírčí komise je oprávněna požádat Předsed-
nictvo o zřízení dočasného či trvalého poradního či pomocného orgánu Rozhodčí a smírčí 
komise. Rozhodčí a smírčí komise je pak oprávněna zadávat těmto orgánům úkoly.

ČLÁNEK 16: KRAJSKÉ ORGANIZACE A ORGÁNY
1.  Krajská organizace je organizační jednotkou Hnutí s  územní působností na  úrovni kraje 

(v případě hl. města Prahy jde o území hlavního města), jejíž územní hranice jsou vymeze-
né ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, 
ve znění pozdějších předpisů. 

2.  Krajská organizace vykonává působnost oblastní organizace v těch místech, kde oblastní 
organizace nepůsobí.

3.  Krajský sněm je nejvyšším orgánem příslušné krajské organizace a  koná se zpravidla je-
denkrát ročně nejméně však jednou za dva roky. Krajský sněm svolává předseda Krajského 
předsednictva. Svolá ho vždy, pokud o svolání rozhodne Předsednictvo nebo Výbor, a to 
v termínu uvedeném v příslušném rozhodnutí, nebo pokud o to požádají alespoň 2/3 ob-
lastních organizací příslušné krajské organizace, a to do 60 dnů od doručení jejich písemné 
žádosti.

4.  Krajského sněmu se účastní delegáti volení na základě klíče schváleného Výborem. Členové 
Krajského předsednictva mají právo účastnit se zasedání Krajského sněmu vždy. 

5.  Do působnosti Krajského sněmu náleží:
 a)  nominace kandidáta na předsedu Krajského předsednictva a její předložení k rozhodnutí 

Předsednictvu, 
 b)  volba a odvolání až tří místopředsedů Krajského předsednictva,
 c)  schvalování zprávy Krajského předsednictva o činnosti a hospodaření krajské organizace,
 d)  volba a odvolání delegátů a jejich náhradníků na Celostátní sněm,
 e)  nominace kandidáta na předsedu Hnutí, prvního místopředsedu Hnutí, kandidátů na mís-

topředsedy Hnutí, členy Předsednictva, člena Kontrolní komise a člena Rozhodčí a smírčí 
komise a předložení těchto nominací Předsednictvu před Celostátním sněmem,

 f)  volba a odvolání členů Krajské kontrolní komise,
 g)  sestavování návrhů kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR, Evropského parlamentu, do příslušných krajských zastupitelstev a zastupitelstva hl. 
m. Prahy a jejich předložení Výboru ke schválení,

 h)  předkládání stanoviska Výboru (nebo orgánu, na které byla příslušná působnost Výboru 
delegována) k návrhům kandidátních listin do místních zastupitelstev obcí a městských 
zastupitelstev statutárních měst s územním členěním (zastupitelstev městských obvodů, 
městských částí anebo městských částí hlavního města Prahy) nacházejících se v územ-
ní působnosti dané krajské organizace.
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6.  Krajské předsednictvo je výkonným orgánem krajské organizace, řídí její činnost a hospo-
daří s prostředky přidělenými Výborem příslušné krajské organizaci dle svého schváleného 
rozpočtu. Krajské předsednictvo rozhoduje o všech záležitostech krajského významu, které 
nejsou těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu Hnutí. 

7.  Krajské předsednictvo je složeno z předsedy Krajského předsednictva jmenovaného a od-
volávaného Předsednictvem, až tří místopředsedů Krajského předsednictva a předsedů Ob-
lastních předsednictev. Krajské předsednictvo se schází podle potřeby, zpravidla jedenkrát 
měsíčně.

8.  Předseda Krajského předsednictva předsedá Krajskému sněmu a Krajskému předsednictvu, 
není-li k tomu Krajským předsednictvem pověřena jiná osoba, a zabezpečuje plnění usnese-
ní orgánů Hnutí.

9.  Předseda Krajského předsednictva je zároveň členem Výboru a na jeho zasedání reprezen-
tuje příslušnou krajskou organizaci. V případě, že je předseda Krajského předsednictva zvo-
len členem Předsednictva, stává se členem Výboru Krajským předsednictvem pověřený mís-
topředseda Krajského předsednictva. V případě, že se Předseda Krajského předsednictva 
nebo pověřený místopředseda Krajského předsednictva nemůže zúčastnit jednání Výboru, 
může Krajské předsednictvo k účasti na Výboru písemně pověřit místopředsedu Krajské-
ho předsednictva, pouze však bez hlasovacího práva. Předseda Krajského předsednictva 
a místopředsedové Krajského předsednictva jsou oprávněni účastnit se zasedání příslušných 
Oblastních sněmů a Místních sněmů a příslušných Oblastních předsednictev a Místních před-
sednictev.

10.  Krajská kontrolní komise je nejméně tříčlenný nezávislý orgán kontroly hospodaření. Krajská 
kontrolní komise si ze svého středu volí předsedu. Předseda Kontrolní komise řídí její zase-
dání, zastupuje Kontrolní komisi navenek a má právo účastnit se jednání Krajského před-
sednictva. Do působnosti Krajské kontrolní komise náleží kontrola hospodaření krajské or-
ganizace s přidělenými finančními prostředky včetně kontroly dodržování rozpočtu krajské 
organizace, informování Krajského předsednictva a Krajskému sněmu o výsledcích kontroly 
a  podávání zpráv o  výsledcích kontroly hospodaření krajské organizace Kontrolní komisi 
a Předsednictvu.

ČLÁNEK 17: OBLASTNÍ ORGANIZACE A ORGÁNY
1.  Oblastní organizace je organizační jednotkou Hnutí s územní působností na úrovni okresu 

(v případě hl. města Prahy obvodu), jejíž územní hranice jsou vymezené ústavním zákonem 
č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcí vyhláškou č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky 
a  území obvodů hlavního města Prahy, ve  znění pozdějších předpisů. Hranice oblastních 
organizací v územní působnosti krajské organizace Praha se vymezí v souladu s územně
-správním členěním daným aktuálním zněním statutu hl. m. Prahy.

2.  O zřízení oblastní organizace může rozhodnout Předsednictvo na žádost alespoň pěti členů 
Hnutí sdružených na úrovni okresu.

3.  Oblastní organizace vykonává působnost místní organizace v těch místech, kde místní orga-
nizace nepůsobí.

4.  Oblastní sněm je nejvyšším orgánem příslušné oblastní organizace a koná se nejméně jed-
nou za rok. Oblastní sněm svolává předseda Oblastního předsednictva. Svolá ho vždy, po-
kud o svolání rozhodne Výbor, Předsednictvo nebo Krajské předsednictvo, a to v termínu 
uvedeném v příslušném rozhodnutí, nebo pokud o to požádají alespoň 2/3místních organi-
zací a/nebo 2/3 členů sdružených u příslušné oblastní organizace, a to do 60 dnů od podání 
jejich písemné žádosti.

5.  Právo účasti na Oblastním sněmu mají všichni členové příslušné oblastní organizace. Pokud 
má oblastní organizace více než 40 členů a není-li Oblastní sněm usnášeníschopný podle čl. 
8 odst. 2 těchto stanov po patnácti minutách od času zahájení uvedeného na pozvánce, je 
usnášeníschopný, pokud jsou přítomny alespoň 2/5 všech členů příslušné oblastní organiza-
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ce. V takovém případě nelze měnit program zasedání Oblastního sněmu, který byl uveden 
na pozvánce, a v bodu různé nelze hlasovat. Přijatá usnesení jsou platná, hlasuje-li pro ně 
alespoň jedna třetina všech členů příslušné oblastní organizace.

6.  Do působnosti Oblastního sněmu náleží:
 a)  volba a odvolání předsedy a až dvou místopředsedů Oblastního předsednictva,
 b)  schvalování zprávy Oblastního předsednictva o činnosti a hospodaření oblastní organizace,
 c)  volba a odvolání delegátů a jejich náhradníků na Krajský sněm,
 d)  nominace kandidáta na předsedu Hnutí, prvního místopředsedu Hnutí, předsedu Kraj-

ského předsednictva, kandidátů na místopředsedy Krajského předsednictva, místopřed-
sedy a členy Předsednictva, člena Kontrolní komise a člena Rozhodčí a smírčí komise 
a jejich předložení Krajskému sněmu,

 e)  volba a odvolání Oblastního revizora hospodaření,
 f)  sestavování návrhů kandidátních listin pro volby do místních zastupitelstev obcí a měst-

ských zastupitelstev statutárních měst s územním členěním (zastupitelstev městských 
obvodů, městských částí anebo městských částí hlavního města Prahy) a jejich předlo-
žení příslušnému Krajskému sněmu ke stanovisku a Výboru ke schválení,

 g)  nominace kandidátů na kandidátní listinu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR, Evropského parlamentu a příslušných krajských zastupitelstev a nominace kandi-
dátů do Senátu Parlamentu ČR, a jejich předložení Krajskému sněmu.

 7.  Oblastní předsednictvo je výkonným orgánem oblastní organizace, řídí její činnost a hospo-
daří s majetkem přiděleným Výborem příslušné oblastní organizaci dle vlastního schválené-
ho rozpočtu. Oblastní předsednictvo rozhoduje o všech záležitostech oblastního významu, 
které nejsou těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu Hnutí. 

 8.  Oblastní předsednictvo je složeno z  předsedy Oblastního předsednictva, až dvou místo-
předsedů a předsedů Místních předsednictev. Oblastní předsednictvo se schází podle potře-
by, zpravidla jedenkrát měsíčně. 

 9.  Předseda Oblastního předsednictva předsedá Oblastnímu sněmu a Oblastnímu předsednic-
tvu, není-li k tomu Oblastním předsednictvem pověřena jiná osoba, a zabezpečuje plnění 
usnesení orgánů Hnutí. Předseda Oblastního předsednictva je zároveň členem Krajského 
předsednictva a na jeho zasedání reprezentuje příslušnou oblastní organizaci. Předseda Ob-
lastního předsednictva a místopředsedové Oblastního předsednictva jsou oprávněni účast-
nit se zasedání příslušných Místních sněmů a Místních předsednictev. 

10.  Oblastní revizor hospodaření je nezávislý orgán kontroly hospodaření. Do působnosti Ob-
lastního revizora hospodaření náleží kontrola hospodaření oblastní organizace s přidělenými 
finančními prostředky včetně kontroly dodržování rozpočtu oblastní organizace, informová-
ní Oblastního předsednictva o výsledcích kontroly a podávání zpráv o výsledcích kontroly 
hospodaření oblastní organizace Kontrolní komisi a Předsednictvu. Oblastní revizor hospo-
daření má právo účastnit se jednání příslušného Oblastního předsednictva.

ČLÁNEK 18: MÍSTNÍ ORGANIZACE A ORGÁNY
 1.  Místní organizace je základní organizační jednotkou Hnutí působící zpravidla v  hranicích 

obce, v případě územně členěných statutárních měst v hranicích městské části nebo měst-
ského obvodu.

 2.  O zřízení místní organizace může rozhodnout Předsednictvo na žádost alespoň pěti členů 
Hnutí sdružených na úrovni obce.

 3.  Místní sněm je nejvyšším orgánem příslušné místní organizace a koná se nejméně jednou 
za rok. Místní sněm svolává předseda Místního předsednictva. Svolá ho vždy, pokud o svo-
lání rozhodne Výbor, Předsednictvo, Krajské nebo Oblastní předsednictvo, a to v termínu 
uvedeném v příslušném rozhodnutí, nebo pokud o to požádají alespoň 2/3 všech členů pří-
slušné místní organizace, a to do 30 dnů od doručení jejich písemné žádosti.

 4.  Právo účasti na Místním sněmu mají všichni členové příslušné místní organizace. Pokud má 
místní organizace více než 20 členů a není-li Místní sněm usnášeníschopný podle čl. 8 odst. 
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2 těchto stanov po patnácti minutách od času zahájení uvedeného na pozvánce, je usnáše-
níschopný, pokud jsou přítomny alespoň 2/5 všech členů příslušné místní organizace. V ta-
kovém případě nelze měnit program zasedání Místního sněmu, který byl uveden na pozván-
ce, a  v bodu různé nelze hlasovat. Přijatá usnesení jsou platná, hlasuje-li pro ně alespoň 
jedna třetina všech členů příslušné místní organizace.

 5.  Do působnosti Místního sněmu náleží:
 a)  volba a odvolání předsedy a až dvou místopředsedů Místního předsednictva,
 b)  schvalování zprávy Místního předsednictva o činnosti a hospodaření místní organizace,
 c)  nominace kandidáta na předsedu Hnutí, prvního místopředsedu Hnutí, předsedu Kraj-

ského předsednictva, předsedu Oblastního předsednictva, nominace kandidátů na mís-
topředsedy Krajského předsednictva, místopředsedy Oblastního předsednictva, mís-
topředsedy a  členy Předsednictva, člena Kontrolní komise a  člena Rozhodčí a  smírčí 
komise a jejich předložení Oblastnímu sněmu,

 d)  nominace kandidátů na  kandidátní listinu pro volby do  místních zastupitelstev obcí 
a městských zastupitelstev statutárních měst s územním členěním (zastupitelstev měst-
ských obvodů, městských částí anebo městských částí hlavního města Prahy) a  jejich 
předložení Oblastnímu sněmu,

 e)  volba a odvolání Místního revizora hospodaření.
 6.  Místní předsednictvo je výkonným orgánem místní organizace, řídí její činnost a hospodaří 

s majetkem přiděleným Výborem příslušné místní organizaci dle svého schváleného rozpoč-
tu. Místní předsednictvo rozhoduje o všech záležitostech místního významu, které nejsou 
těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu Hnutí. Místní předsednictvo se 
schází podle potřeby, zpravidla jedenkrát měsíčně.

 7.  Místní předsednictvo je složeno z předsedy a až dvou místopředsedů. Předseda Místního 
předsednictva předsedá Místnímu sněmu a Místnímu předsednictvu, není-li k tomu Místním 
předsednictvem pověřena jiná osoba, a zabezpečuje plnění usnesení orgánů Hnutí. 

 8.  Místní revizor hospodaření je nezávislý orgán kontroly hospodaření. Do působnosti Místního 
revizora hospodaření náleží kontrola hospodaření místní organizace s přidělenými finanční-
mi prostředky včetně kontroly dodržování rozpočtu místní organizace, informování Místního 
předsednictva o výsledcích kontroly a podávání zpráv o výsledcích kontroly hospodaření 
Krajské kontrolní komisi a Krajskému předsednictvu. Místní revizor hospodaření má právo 
účastnit se jednání příslušného Místního předsednictva.

 9.  V případě tříčlenné místní organizace volí Místní sněm pouze předsedu místní organizace 
a Místního revizora. V tomto případě kompetence předsedy místní organizace jsou totožné 
s kompetencemi Místního předsednictva.

10.  V případě, že počet členů místní organizace poklesne pod tři, místní organizace zaniká a její 
působnost přechází na oblastní organizaci.

ČLÁNEK 19: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
 1.  Funkční období členů všech orgánů Hnutí je dvouleté. 
 2.  Funkční období zaniká: 
 a)  uplynutím lhůty funkčního období, 
 b)  odstoupením z  funkce ke  dni doručení vlastnoručně nebo zaručeným elektronickým 

podpisem podepsaného písemného oznámení o odstoupení z funkce orgánu, jehož je 
odstupující členem, nebo ke dni uvedenému v oznámení o odstoupení, přičemž z funkce 
nelze odstoupit se zpětnou účinností,

 c)  novou volbou, ke dni přijetí usnesení o zvolení člena orgánu,
 d)  odvoláním, ke dni přijetí usnesení o odvolání člena orgánu,
 e)  zánikem členství v Hnutí,
 f)  dnem pozastavení členství v Hnutí.
 3.  Uvolní-li člen v  některém z  volených orgánů Hnutí funkci před skončením funkčního ob-

dobí nebo nedosahuje-li počet zvolených členů nejvýše stanoveného početního limitu, lze 
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přistoupit ke kooptaci. Kooptovaný člen je zvolen nadpoloviční většinou všech zbývajících 
členů. Takto lze kooptovat nejvýš jednu polovinu členů příslušného orgánu. Výkon funkce 
kooptovaných členů končí nejpozději dnem uplynutí funkčního období řádně zvolených čle-
nů. Obdobným způsobem lze kooptovat i prvního místopředsedu a místopředsedy orgánu 
Hnutí s  tím, že k  jejich kooptaci dojde zvolením nadpoloviční většinou zbývajících členů 
příslušného orgánu (včetně jeho předsedy, případného prvního místopředsedy a zbývají-
cích místopředsedů). V případě kooptace člena Rozhodčí a smírčí komise přihlíží Rozhodčí 
a smírčí komise k zásadě, podle níž by každá krajská organizace měla v Rozhodčí a smírčí 
komisi mít alespoň jednoho zástupce.

 4.  Zaměstnanci Hnutí a jiné osoby podléhající v souladu s vnitřními předpisy Hnutí řídící působ-
nosti Hlavního manažera Hnutí (manažeři krajských organizací apod.), nemohou být voleni 
ani jmenováni do žádného orgánu Hnutí. 

 5.   V případě neobsazení či nečinnosti některého orgánu Hnutí přechází jeho působnost na nej-
blíže nadřízený orgán Hnutí, nebo, nelze-li tento orgán určit, na Předsednictvo.

iV. Hospodaření Hnutí

ČLÁNEK 20: ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
 1.   Hnutí jako právnická osoba odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové Hnutí 

za závazky Hnutí ani neodpovídají ani neručí.
2.  Hnutí, jeho organizační složky a orgány hospodaří se svým majetkem na základě schvále-

ných rozpočtů a v souladu s těmito stanovami a dalšími příslušnými vnitřními předpisy.
3.  Krajské, oblastní a místní organizace hospodaří se svěřeným majetkem v souladu s vnitřní-

mi předpisy přijatými Výborem. Předseda Krajského předsednictva může zastupovat Hnutí 
a zavazovat ho pouze do výše prostředků přidělených příslušné krajské organizaci. Předseda 
Oblastního předsednictva může zastupovat Hnutí a zavazovat ho pouze do výše prostředků 
přidělených Výborem příslušné oblastní organizaci. Předseda Místního předsednictva může 
zastupovat Hnutí a zavazovat ho pouze do výše prostředků přidělených Výborem příslušné 
místní organizaci.

4.  Roční rozpočet Hnutí včetně jeho změn schvaluje Výbor.
5.  Zdroje financování tvoří příjmy Hnutí stanovené zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružování v po-

litických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
6.  Majetkový zůstatek, který vyplyne z  likvidace majetku a závazků v případě zrušení Hnutí, 

bude nabídnut nadaci nebo nadačnímu fondu, jejichž účelem je boj proti korupci, nerozhod-
ne-li Výbor jinak.

V. Publikace usnesení orgánů Hnutí

ČLÁNEK 21: PUBLIKACE USNESENÍ ORGÁNŮ HNUTÍ
Usnesení Hnutí se publikují způsobem odpovídajícím adresátům těchto usnesení. Usnesení, 
jejichž adresáty jsou jednotliví funkcionáři Hnutí, se publikují zasláním do emailové schránky. 
Usnesení týkající se všech členů Hnutí se uveřejňují prostřednictvím jednotlivých předsedů Ob-
lastních předsednictev, kteří zajistí jejich přístupnost a archivaci v tištěné podobě v oblastních 
kancelářích, nebo jinou vhodnou formou. 
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Vi. Přechodná a závěrečná ustanovení

ČLÁNEK 22: PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Celostátní sněm Hnutí konaný ve dnech 28. 2. a 1. 3. 2015 zmocňuje Předsednictvo Hnutí pro-
vést redakční úpravu těchto stanov nezbytnou pro registraci změn stanov Ministerstvem vnitra 
a změny těchto stanov v důsledku upozornění Ministerstvem vnitra v  souvislosti s  registrací 
stanov nebo změn právních předpisů.
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KANDiDÁTi NA čLENy  
ROZHODčÍ A SMÍRčÍ KOMiSE

Jméno Kraj Oblast
Šefl, Kamil František Plzeňský kraj Domažlice
Haspeklo, Jiří Středočeský kraj Mladá Boleslav
Oborná, Monika Vysočina Třebíč
Čapek, Jaroslav Královéhradecký kraj Hradec Králové
Dvořáčková, Marcela Ústecký kraj Děčín
Kolek, Vladimír Moravskoslezský kraj Karviná
Košutek, Pavel Olomoucký kraj Přerov
Malý, Ondřej Jihomoravský kraj Brno-venkov
Mrózková Heříková, Marcela Moravskoslezský kraj Ostrava-město
Rubeš, Daniel Pardubický kraj Pardubice
Opatrný, Tomáš Zlínský kraj Kroměříž
Procházková, Pavla Liberecký kraj Česká Lípa
Vrba, Jan Karlovarský kraj Cheb
Kalina, Petr Jihočeský kraj Písek
Šuma, Miroslav Plzeňský kraj Plzeň-město
Rada, Bohuslav Plzeňský kraj Plzeň-město
Kotnauer, Jan Plzeňský kraj Plzeň-město

KANDiDÁTi NA čLENy KONTROLNÍ KOMiSE

Jméno Kraj Oblast
Bonaventura, Josef Středočeský kraj Nymburk
Bauer, Petr Karlovarský kraj Cheb
Boráň, Vladimír Zlínský kraj Uherské Hradiště
Rozehnal, Jiří Olomoucký kraj Prostějov
Selinger, Viktor Královéhradecký kraj Trutnov
Švec, Pavel Vysočina Žďár nad Sázavou
Walaski, Marcel Moravskoslezský kraj Frýdek-Místek
Zůna, Pavel Jihomoravský kraj Vyškov
Kouřil, Milan Liberecký kraj Jablonec nad Nisou
Davídková, Regina Středočeský kraj Kolín
Perzlová, Petra Jihočeský kraj Český Krumlov
Konvář, František Plzeňský kraj Plzeň-jih
Feierfeil, Ladislav Plzeňský kraj Domažlice
Bartáková, Eliška Plzeňský kraj Plzeň-město
Gola, Vlastimil Plzeňský kraj Plzeň-město
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MiLNÍKy HNUTÍ ANO

 1.   Hospodářské noviny přinesly 19. září 2011 interview s Andrejem Babišem, v němž podnika-
tel otevřeně mluvil o korupci ve státě. Poté následovaly rozhovory v Hyde Parku na ČT 24  
a v Show Jana Krause. 

 září 2011

2.   Rozhovory vzbudily obrovský ohlas veřejnosti. K výzvě Občanské fórum boje proti korupci 
se na webu www.OFBK.cz přihlásilo na 20 000 lidí. Vznikl název občanského sdružení ANO 
(Akce nespokojených občanů) 2011. 

 říjen 2011

3.   Na prvním zasedání 1. listopadu 2011 byl zvolen Andrej Babiš předsedou sdružení. Sdružení 
zasedalo ve  složení Andrej Babiš, Anna Veverková, Daniel Rubeš. V médiích vyšla Výzva 
ANO 2011. 

 listopad 2011

4.   Sdružení se mění na  politický subjekt, aby mohlo kandidovat ve  volbách. Politické hnutí 
ANO 2011 bylo registrováno 11. května 2012. 

 květen 2012

5.   První sněm hnutí ANO proběhl 1. srpna 2012. Předsedou se stal Andrej Babiš, místopředsedy 
Radka Maxová a Jaroslav Faltýnek. 

 srpen 2012

6.   Druhý volební sněm ANO proběhl 2. března 2013. Část předsednictva po prvním zasedání 
kvůli jinému pohledu na řízení hnutí rezignovala. Připojujeme se k návrhům zákonů Rekon-
strukce státu. 

 březen 2013

7.   Předčasné parlamentní volby přinesly hnutí ANO rekordní úspěch. Nový politický subjekt 
skončil druhý za ČSSD, získal 18,65 % hlasů a 47 křesel v Poslanecké sněmovně. 

 říjen 2013

8.   Koncem listopadu byla Jaroslava Jermanová 151 hlasy zvolena na post první místopředsed-
kyně Poslanecké sněmovny. V  koaličních jednáních jsme získali šest ministerských křesel 
včetně resortu financí.  

 prosinec 2013 

9.   Ve volbách do Evropského parlamentu, které proběhly 23. a 24. května 2014 jsme za-
znamenali naše první, i když těsné vítězství. Výsledek 16,13 % nám zajistil posty pro čtyři 
europoslance.

 květen 2014

10.   Po dlouhých dohadech o nominacích na českého zástupce v Evropské komisi se vláda loni 
21. července shodla na jméně 1. místopředsedkyně hnutí ANO Věry Jourové. První českou 
eurokomisařkou se stala v listopadu 2014.

 červenec 2014
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11.   Komunální a  senátní volby proběhly 10. a  11. října 2014. Máme primátory v  Praze, Brně,  
Ostravě, v  Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Pardubicích, Liberci, Děčíně a  Opavě. 
Máme 58 starostů a jsme součástí více než 200 koalic. Našich 1 600 zástupců se stalo členy 
místních samospráv. Získali jsme posty pro čtyři senátory. Byl založen think-tank Institut pro 
politiku a společnost.

 říjen 2014

12.   ANO oficiálně vstoupilo do uskupení evropských stran Aliance liberálů a demokratů (ALDE). 
Hnutí tak definitivně získalo pevné mezinárodní ukotvení. 

 listopad  2014

13.   III. celostátní sněm hnutí ANO 2011.
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