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 zemědělství 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 představenstva. Je jedním ze zakládajících členů ANO. Od října 2013 je poslancem a předsedou poslaneckého 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 předčasných volbách na podzim 2013 zvolena poslankyní a následně se stala 1. místopředsedkyní sněmovny. 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 chemickotechnologické v Praze. Působila jako inspektorka České zemědělské a potravinářské inspekce, 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 ředitelka 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 zastupitelstva 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 velvyslancem 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 kandidátku. 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 deníku 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 poslancem. 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 vychovávají 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 managementu 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. Pracoval 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 pořadu 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 zemědělského výboru. Členem hnutí ANO je od roku 2012 a od března 2013 je členem předsednictva. Letos v lednu byl opět zvolen předsedou krajské organizace hnutí ANO 2011 v Plzeňském 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 společnosti 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 předsedy 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 zvolen 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 německou finanční společností AWD, od roku 2010 (pro nového vlastníka společnost Swiss Life
AG) řídil regionální pobočku pro východní Čechy. Aktuálně zastává pozici předsedy pro Pardubický 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 nemocnice Trutnov, kde pracuje do současnosti. Je spolumajitelem Spolku ambulantních lékařů, který
provozuje několik ambulancí v oboru chirurgie a radiodiagnostiky. Poslancem byl zvolen za Královéhradecký 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 oboru obchodní činnosti a od roku 1994 podniká v oboru finančního poradenství jako výkonný
ředitel společnosti Effect Consulting. Je místopředsedou etické komise AFIZ (Asociace finančních 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 významných 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 chemického 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 samostatnou advokátní kancelář v Kroměříži. Za hnutí ANO byl v parlamentních volbách v roce 2013
zvolen poslancem. V Poslanecké sněmovně působí na pozici místopředsedy poslaneckého klubu a věnuje se především legislativní práci v Ústavně právním výboru, kde je taktéž místopředsedou. 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 pomůcek. 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. místostarostkou 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 soukromé Cambridge Business. Je společníkem ve společnosti Agroprojekt, kde zastává funkci manažera. 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. místopředsedu

Nominace
na místopředsedy

Pardubický
Babiš
Faltýnek
–
Olomoucký
Babiš
Faltýnek
Okleštěk
Liberecký
Babiš
–
Komárek
Praha
Babiš
Kleslová
Kleslová
Zlínský
Babiš
Faltýnek
Kleslová
Středočeský
Babiš
Jermanová
Jermanová
Karlovarský
Babiš
Jermanová
Volný, Stropnický,
			 Faltýnek
Plzeňský
Babiš
Faltýnek
Volný
Jihočeský
Babiš
Maxová
Maxová
Ústecký
Babiš
Faltýnek
Brabec
Vysočina
Babiš
Faltýnek
–
Jihomoravský
Babiš
Faltýnek
Vokřál
Královéhradecký Babiš
Faltýnek
Pilný, Stropnický,
			
Brabec, Maxová
Moravskoslezský Babiš
Kotrlová
Kotrlová, Bělica
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Nominace
na členy
předsednictva
Řehounek
Feranec
Knížek
Kleslová
Vondráček
Jermanová
Seifertová
Volný
Hloušek
–
Popelka
Chalupa
Plzák
Kotrlová,
Bělica

