
Usnesení z Celostátního sněmu politického hnutí ANO 

2011 konaného dne 

2. března 2013 v sídle hnutí
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PROGRAM:

BLOK I. – Úvod

1. Zahájení Sněmu

2. Schválení programu Sněmu

3. Schválení jednacího a volebního řádu Sněmu

4. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a pracovních orgánů

5. Zpráva mandátové komise

BLOK II. – Zprávy z ústředních orgánů

1. Zpráva Předsednictva o činnosti a hospodaření Hnutí

2. Kontrola usnesení z předchozího Sněmu

3. Diskuze k předneseným zprávám

BLOK III. – Volby

1. Volba předsedy

2. Návrh a schválení počtu místopředsedů – až 5

3. Volba místopředsedů

pokračování bloku III.

1. Návrh a schválení počtů členů Předsednictva – až 8

2. Volba členů Předsednictva

3. Návrh a schválení počtu členů Kontrolní komise

4. Odvolání členů Kontrolní komise, volba členů Kontrolní komise

5. Návrh a schválení počtu členů Rozhodčí a smírčí komise

6. Odvolání členů Rozhodčí a smírčí komise, volba členů Rozhodčí a smírčí komise

BLOK IV. – Stanovy

1. Představení návrhu komplexní novely Stanov

2. Rozprava k bloku IV

3. Schválení stanov

Schválení usnesení ze Sněmu

Ukončení sněmu
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Ustavující celostátní sněm:

BLOK I: zahájení Sněmu
1. Zahájení Sněmu

Richard Brabec člen předsednictva zahájil jednání Celostátního sněmu politického hnutí ANO 2011 a 

přivítal přítomné.

2. Schválení programu Sněmu

Protinávrh č. 1: do bloku II do bodu diskuze zařadit odůvodnění, proč nebyl schválen předseda 

Libereckého kraje 

Usnesení: schváleno, (hlasování č. 1, optická většina)

Protinávrh č. 2: aby blok IV byl předřazen a umístěn v programu mezi bloky II a III 

Usnesení: nebylo přijato (hlasování č. 2, optická většina)

Protinávrh č. 3: aby blok IV byl doplněn po rozpravě před schválením stanov o bod volby komise pro 

Redakci stanov 

Usnesení: schváleno (hlasování č. 3, počtem)

Hlasování o schválení programu jako celku 

Usnesení: schváleno, (hlasování č. 4, optická většina)

3. Schválení jednacího a volebního řádu Sněmu

Přednesené protinávrhy k jednacímu řádu

Protinávrh č. 4: změna v bodě č. 5 kdy podkladové materiály včetně návrhu programu Sněmu jsou 

předloženy předsednictvem všem delegátům v tištěné, nebo elektronické formě minimálně 14 dní před 

zahájením Sněmu – konstatování, tento návrh je irelevantní, zapracováno pro Sněmy v budoucnu

Protinávrh č. 5: bod 6, odst. b, 1. věta ve znění: předsedající vede jednání sněmu, začíná diskuzi ke 

každému bodu programu, uděluje slovo delegátům a případně jím jej odejímá po překročení 

schváleného časového limitu 

Usnesení: nebylo přijato (hlasování č. 5, optická většina)

Protinávrh č. 6: doplnění bodu 6 písm. d, 2. věta ve znění: pokud někdo z přístupných delegátů požádá 

o změnu, nebo doplnění programu sněmu, nebo o změnu rozhodnutí či pokynu předsedajícího v jeho 

průběhu se musí o jeho návrhu hlasovat

Usnesení: nebylo přijato (hlasování č. 6, optická většina)

Hlasování o jednacím řádu jako celku

Usnesení: schváleno (hlasování č. 7, optická většina)
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Přednesené protinávrhy k volebnímu řádu:

Protinávrh č. 7: odst. 1 bod 8 ve znění: volební komise ukáže volební urnu, že je prázdná - 

ukáže shromáždění, že je prázdná 

Usnesení: schváleno (hlasování č. 8, optická většina)

4. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a pracovních orgánů

a) zapisovatel:

Návrh:  Veronika Stejskalová 

Usnesení: schváleno (hlasování č. 9, jednohlasně)

b) ověřovatelé zápisu:

Návrh: Věra Jourová, Milan Hulík

Hlasování en bloc

Usnesení: schváleno (hlasování č. 10, optická většina)

c) návrhová komise:

Návrh: byla navržena 3 členná komise

Navrženi: Jana Příhodová, Jiří Veselý, Vladimír Kroc

Hlasování en bloc

Usnesení: schváleno (hlasování č. 11, optická většina)

d) mandátová komise:

Návrh: byla navržena 6 členná komise

Navrženi: Darina Kricnarová, Antonín Polický, Soňa Tománková, Jan Nečas, Martin Dudla, Irena 

Langrová

Hlasování en bloc

Usnesení: schváleno (hlasování č. 12, optická většina)

e) volební komise:

Návrh: byla navržena 9 členná komise

Navrženi: Jana Valinčičová (do volby místopředsedy), Jan Sobotka, Zuzana Steinbauerová, Jiří Klán, 

Vladimíra Hrušková, Radek Hloušek, Jaroslav Bžoch, Marek Klement, Jiří Deliš (nominaci nepřijal), 

Libuše Švábová (navržena za pana Deliše), Stanislav Hlinka (náhradník za J. Valinčičovou)

Hlasování en bloc

Usnesení: schváleno (hlasování č. 13, optická většina)
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5. Zpráva mandátové komise

Ze 184 delegátů bylo přítomno 177 delegátů. To představovalo 96,2%. Mandátová komise 

konstatovala, že Sněm byl usnášení schopný.

BLOK II. – Zprávy z ústředních orgánů
1. Zpráva Předsednictva o činnosti a hospodaření Hnutí

Zprávu o činnostech, cílech a informacích z centrály – přednesl Andrej Babiš

Zprávu organizačně strukturní – přednesl Jaroslav Faltýnek

Zprávu o hospodaření – přednesla Radka Maxová

Hlasování o schvalování zprávy z Předsednictva o činnosti a hospodaření Hnutí

Usnesení: schváleno (hlasování č. 14, jednohlasně)

2. Kontrola usnesení z předchozího Sněmu

Na ustavujícím Sněmu ze dne 1. srpna 2012 nebyly uložené žádné úkoly

3. Diskuze k předneseným zprávám

Odůvodnění nepřijetí p. Michala Švarce – vyjádřili se Andrej Babiš, Richard Brabec, Jaroslav 

Faltýnek, Věra Jourová, Jiří Ludvík

Hlasování o ukončení diskuze k tomuto bodu

Usnesení: schváleno (hlasování č. 15, optická většina)

BLOK III. – Volby
Richard Brabec pronesl návrh, aby se hlasovalo tajnou volbou v personálních otázkách pro funkce 
v hnutí ANO 2011.

Usnesení: schváleno (hlasování č. 16, optická většina)

1. Volba předsedy

Nominace z     krajských sněmů  : Andrej Babiš – nominaci přijal

Další návrhy: Richard Brabec konstatoval, že nebyly vzneseny nové nominace

Andrej Babiš přednesl svůj projev

Předsedkyně volební komise seznámila delegáty se způsobem volby

Předsedkyně volební komise konstatovala, že bylo vydáno 177 hl. lístků, odevzdaných platných a 

neplatných 172, platných hl. lístků 169, neplatné 3 hl. lístky. 

Usnesení: předsedou politického hnutí ANO 2011 byl zvolen Andrej Babiš s     počtem 169 hlasů,   

hlasování č.17 
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2. Návrh a schválení počtu místopředsedů – až 5

Richard Brabec zahájil volbu o hlasování aklamací o počtu místopředsedů dle stanov až 5 

místopředsedů. Předsednictvo dalo návrh o volbě 5 místopředsedů. Nebyl pronesen žádný protinávrh.

Usnesení: schváleno (hlasování č. 18: 173 - 2 - 2 ) 

3. Volba místopředsedů

Nominace z     krajských sněmů:  

- Jaroslav Faltýnek – nominaci přijal

- Hana Greplová – nominaci přijala

- Jan Hammer – nominaci přijal

- Peter Harvánek – nominaci přijal

- Jaroslava Jermanová – nominaci přijala

- Věra Jourová – nominaci přijala

- Jiří Ludvík – nominaci přijal

- Radka Maxová – nominaci přijala

- Jiří Šír – nominaci přijal

- Jan Volný – rezignoval na nominaci

Dále nominování:

- Jana Valinčičová – nominaci přijala

- Lukáš Jakubů – nepřijal kandidaturu

- Soňa Tománková – nepřijala kandidaturu

Kandidáti přednesli své projevy v pořadí 

I. KOLO

Předsedkyně volební komise konstatovala, že bylo vydáno 177 hl. lístků, odevzdáno 177 hl. lístků .

Usnesení: v     I. kole volby místopředsedy se stali Jana Valinčičová (120 hlasů), Věra Jourová (117   

hlasů), Peter Harvánek (111 hlasů), Jan Hammer (105), hlasování č.19

II. KOLO

Předsedkyně volební komise oznámila jména dvou kandidátů, kteří postoupili do II. kola, jednalo se o 

Hanu Greplovou (79 hlasů) a Jaroslava Faltýnka (71 hlasů).
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Předsedkyně volební komise konstatovala, že bylo vydáno 177 hl. lístků, odevzdáno 174 hl. lístků, 7 

hl. lístků neplatných.

Usnesení: v     II. kole volby místopředsedy ani jeden z     kandidátů nedostal dostačující počet hlasů.   

H. Greplová (84 hlasů), J. Faltýnek (83hlasů), hlasování č. 20

III. KOLO

V tomto kole se volil 5. místopředseda mezi, kandidáty byla Hana Greplová a Jaroslav Faltýnek

Předsedkyně volební komise konstatovala, že bylo vydáno 177 hl. lístků, odevzdaných 177 hl. lístků, 

neplatných 7 hl. lístků.

Usnesení: ve III. kole volbě 5. místopředsedy se stala Hana Greplová (91 hlasů), hlasování č. 21

Pokračování bloku III.
1. Návrh a schválení počtů členů Předsednictva – až 8

Richard Brabec zahájil volbu o hlasování aklamací o počtu členů předsednictva dle stanov až 8 

místopředsedů. Předsednictvo dalo návrh o volbě 8 členů předsednictva. Byl pronesený protinávrh o 

volbě 6 členů předsednictva.

Protinávrh č. 8: aby bylo 6 členů Předsednictva

Usnesení: protinávrh nebyl přijat (hlasování č. 22, optická většina)

Hlasování aklamací o počtu místopředsedů 8 místopředsedů, nebyl pronesen žádný protinávrh

Usnesení: schváleno (hlasování č. 23, optická většina)

2. Volba členů Předsednictva

Nominace z     krajských sněmů  :

Jan Heřmanský – nominaci přijal

Hana Houšťová – nominaci přijala

Nikolas Iliadis – nominaci přijal

Karel Jakubů – nominaci přijal

Pavel Klaška – nominaci přijal

Lukáš Kmenta – nominaci přijal

Roman Kubíček – nominaci přijal

Josef Kott – nominaci přijal

Ladislav Okleštěk – nominaci přijal

Milan Pour – nominaci přijal

Jan Síla – nominaci přijal

Vladimír Vácha – nominaci přijal
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Jan Volný – nominaci přijal

Dále nominovaní:

Jaroslav Faltýnek – nominaci přijal

František Petrtýl – nominaci přijal

Radka Maxová – nominaci přijala

Richard Brabec – nepřijal kandidaturu

Libor Witassek – nominaci přijal

Petr Havlíček – nepřijal kandidaturu

Kandidáti přednesli své projevy v pořadí.

I. KOLO

Předsedkyně volební komise konstatovala, že bylo vydáno 177 hl. lístků, odevzdáno 177 hl. lístků, 

neplatné 4 hlasovací lístky

Usnesení: v     I. kole volby člena Předsednictva byl zvolený Jan Volný (104 hlasů), Jan Síla (94   

hlasů), Ladislav Okleštěk 92 hlasů, Jan Heřmanský (91 hlasů), Pavel Klaška (91 hlasů), 

hlasování č. 24

II. KOLO

Předsedkyně volební komise oznámila jména kandidátů, kteří postoupili do II. kola volby na člena 

Předsednictva, mezi nimi byli Josef Kott, František Petrtýl, Lukáš Kmenta, Jaroslav Faltýnek, Radka 

Maxová. Richard Brabec informoval o počtu postupujících kandidátů do II. kola, byl to dvojnásobek 

volných míst.

K volbě II. kola se vyjádřil Andrej Babiš, Jaroslava Jermanová, Jaroslav Faltýnek, Jiří Deliš, Soňa 

Tománková.

Předsedkyně volební komise konstatovala, že bylo vydáno 176 hl. lístků, z toho bylo 9 hl. lístků 

neplatných, 167 hl. lístků platných.

Usnesení: v     II. kole volby člena Předsednictva byl jako jediný zvolen Jaroslav Faltýnek (116   

hlasů), hlasování č. 25

III. KOLO

Předsedkyně volební komise oznámila jména kandidátů, kteří postoupili do III. kola volby člena 

Předsednictva, mezi nimi byli František Petrtýl, Lukáš Kmenta, Josef Kott, Radka Maxová. 

8



Předsedkyně volební komise konstatovala, že bylo vydáno 175 hl. lístků, z toho bylo 8 hl. lístků 

neplatných, 167 hl. lístků 

Usnesení: v     III. kole volby člena Předsednictva byl jako jediný zvolen František Petrtýl (88   

hlasů), hlasování č. 26

Richard Brabec shrnul, že doposud bylo zvoleno 7 členů předsednictva a bylo navrženo hlasování 

aklamací o počtu 7 členů Předsednictva.

Usnesení: schváleno (hlasování č. 27, optická většina)

3. Návrh a schválení počtu členů Kontrolní komise

Richard Brabec prohlásil možný počet členů Kontrolní komise a to na 3 – 6 členů. Dále přednesl návrh 

Předsednictva, který byl 5 členů Kontrolní komise. A vyzval k hlasování aklamací.

Usnesení: schváleno (hlasování č. 28, optická většina)

Nominace z     krajských sněmů:  

Pavel Babiš – nepřijal kandidaturu

Josef Bonaventura – nominaci přijal

Jaroslav Černý – nominaci přijal

Regina Davídková – nominaci přijala

Dále nominováni:

Vladimír Boráň – nominaci přijal

Jiří Dolejš – nominaci přijal

Jan Bufka – nominaci přijal

4. Odvolání členů Kontrolní komise, volba členů Kontrolní komise

Proběhlo odvolání členů Kontrolní komise

Předsedkyně volební komise konstatovala, že bylo vydáno 168 hl. lístků a 168 hl. lístků bylo platných.

Usnesení: za členy Kontrolní komise byli zvoleni Josef Bonaventura, Jaroslav Černý, Regína 

Davídková, Jiří Dolejš, Jan Bufka, hlasování č. 29

5. Návrh a schválení počtu členů Rozhodčí a smírčí komise

9



Richard Brabec prohlásil možný počet členů Rozhodčí a smírčí komise a to na 3 – 6 členů. Dále 

přednesl návrh předsednictva, který byl 5 členů Rozhodčí a smírčí komise. A vyzval k hlasování 

aklamací.

Usnesení: schváleno (hlasování č. 30, optická většina)

K Rozhodčí a smírčí komisi vystoupila Eva Sito.

Nominace z     krajských sněmů:  

Milan Hulík – nominaci přijal

Štefan Podprocký – nominaci přijal

Zdeněk Prachař – nominaci přijal

Dále nominováni:

Josef Burianek – nominaci přijal

Alfons Smolej – nepřijal kandidaturu

Eva Sito – nominaci přijala

Miloslav Bačiak – nominaci přijal

Předsedkyně volební komise konstatovala, že bylo vydáno 168 hl. lístků a 168 hl. lístků bylo platných.

Usnesení: za členy Rozhodčí a smírčí komise byli zvoleni Milan Hulík, Štefan Podprodský, 

Zdeněk Prachař, Eva Sito, Josef Buriánek, hlasování č. 31

6. Odvolání členů Rozhodčí a smírčí komise, volba členů Rozhodčí a smírčí komise

Proběhlo odvolání členů Rozhodčí a smírčí komise

Předsedkyně volební komise konstatovala, že bylo vydáno 168 hl. lístků a 168 hl. lístků bylo platných.

Usnesení: Rozhodčí a smírčí komise byli zvoleni Milan Hulík, Štefan Podprodský, Zdeněk 

Prachař, Eva Sito, Josef Buriánek, hlasování č. 31

BLOK IV. – Stanovy
1. Představení návrhu komplexní novely Stanov

Předsednictvo předložilo návrh novely Stanov v tomto znění:

I. Článek 2, odstavec 4 – vymazat „ze strany jejich příjemců“

Zdůvodnění: text je uveden dvakrát

II. Článek 6, odst. 4 písm. e) – nahradit slovo „přílohy“ slovem „součásti“
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Zdůvodnění: přesnější termín.

III. Článek 7, odst. 4 písm. c) – nahradit slovo „přílohách“ slovem „součástech“

Zdůvodnění: přesnější termín

IV. Článek 18, odst. 9 – vymazat (obecně závazná přihláška č 55/2011 Sb. HMP).

Zdůvodnění: aby se nemusely měnit Stanovy při změně vyhlášky

V. Článek 18, odst. 9 – vymazat čárku v první větě doplnit „a“před „zabezpečuje“.

VI. Článek 19 – přidání nového odstavce číslo 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.

VII. Vkládá článek 7, odst. 5 Přechodná a závěrečná ustanovení, článek 22 prvního 

místopředsedu Hnutí volí z místopředsedů Předsednictvo Hnutí

2. Rozprava k bloku IV

Proběhla diskuze k novele Stanov

3. Redakce stanov

Nominováni:

Jihočeský kraj – Aleš Lachout

Jihomoravský kraj – Jaroslav Černý

Karlovarský kraj – Libor Procházka

Královéhradecký kraj – Jan Groh

Liberecký kraj – Lukáš Jakubů

Moravskoslezský kraj – Naděžda Franková

Olomoucký kraj – Milan Feranec

Pardubický kraj – Lenka Kutílková

Plzeňský kraj – Jan Pelc

Praha – Petr Novotný

Středočeský kraj – Jaroslava Jermanová

Ústecký kraj – Richard Brabec

Vysočina – Jaroslav Opic

Zlínský kraj – Jaroslav Obermajer

4. Schválení stanov

Ke schválení stanov byl vznesen protinávrh, o kterém se hlasovalo.

Protinávrh č. 9: aby byla vyjmuta vyhláška z návrhu změn
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Usnesení: nebylo přijato (hlasování č. 32, optická většina)

Dále Richard Brabec dal hlasovat o komplexním návrhu novely Stanov, tedy schválení změn Stanov, o 

které byly doplněny a přečteny Návrhovou komisí. Ke schválení Stanov byla za potřebí tří pětinová 

většina mandátu.

Usnesení: schváleno (hlasování č. 33, 163 – 2 – 3) 

Dále bylo vzneseno hlasování aklamací o vytvoření Redakce stanov s nominovanými.

Usnesení: schváleno (hlasování č. 34, optická většina)

Schválení usnesení ze Sněmu
Richard Brabec předal slovo Návrhové komisi, která přednesla návrh závěrečného usnesení ze Sněmu

Hlasování o schválení tohoto závěrečného usnesení ze Sněmu

Usnesení: schváleno (hlasování č. 35, 141 – 0 – 1)

Ukončení sněmu
Richard Brabec pronesl poděkování účastníkům, delegátům a dobrovolníkům.

Zapsala: Veronika Stejskalová

Ověřili: Věra Jourová, Minal Hulík
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