
 

 

USNESENÍ 24. KONGRESU ODS 

Olomouc 18. - 19. ledna 2014 

 

 

 Technická část usnesení 

 

1. Vnitřní záležitosti 24. kongresu ODS 

Kongres Občanské demokratické strany:  

1.1.  zapisovatelkami určuje Ivonu FIŠEROVOU a Kateřinu POKORNOU 

1.2.  schvaluje Ivana ADAMCE a Jana ZAHRADNÍKA za ověřovatele zápisu 

1.3. volí mandátovou komisi ve složení: Michal POLATA, Michael HRBATA, Jana 

MILIVOJEVIČOVÁ, Luboš REJL, Ondřej ČERVINKA, Jakub UNUCKA, Marcel 

KAŠÍK, Petr MÁCA, Milan VÁCHA, Marek BENDA, Rudolf KULHÁNEK, 

Kateřina BARTOŠOVÁ, Martin HLADÍK, Jakub BEDNÁREK 

předsedou mandátové komise byl zvolen: Michael HRBATA 

1.4. volí volební komisi ve složení: Petr MAROŠ, Marta VÝMOLOVÁ, Petr ČAJOVSKÝ, 

 Miroslav KRČMÁŘ, Richard HÜBEL, Marek VESELÝ, Markéta ZÁLESKÁ, Pavel 

 CHARVÁT, Petr BALOUN, Petr KOŠAN, Jiří OBERFALZER, František 

 NESVADBA, Martin KAMARÁD, Marek KYRSCH 

předsedou volební komise byl zvolen: Jiří OBERFALZER 

1.5. volí návrhovou komisi ve složení: Vojtěch STEHEL, Miroslav KASÁČEK, Tomáš 

 BUREŠ, Zdeněk CVEJN, Michal JAROŠ, Aleš LINHART, Petr SOKOL, Petr 

 TUPEC, Josef SKÁLA, Marek BENDA, Vojtěch MUNZAR, Alexandr VONDRA, 

 David BEKE, Michal TEPLÝ, Pavel BLAŽEK 

předsedou návrhové komise byl zvolen: Pavel BLAŽEK 

1.6. bere na vědomí zprávu mandátové komise o usnášení schopnosti 24. kongresu ODS 

1.7. schvaluje Jednací řád 24. kongresu ODS  

1.8. schvaluje Program 24. kongresu ODS 

1.9. schvaluje Volební řád 24. kongresu ODS 

1.10.  volí předsedu ODS Petra FIALU 

1.11. volí 1. místopředsedu ODS Jana ZAHRADILA 

1.12. volí čtyři místopředsedy ODS: Evžena TOŠENOVSKÉHO, Miloše VYSTRČILA, 

Martina KUPKU a Martina NOVOTNÉHO 



 

 

1.13. volí výkonnou radu ODS ve složení: Filip DVOŘÁK (Praha), Jan SKOPEČEK 

(Středočeský region), Martin KUBA (Jihočeský region), Jiří GAUDL (Ústecký 

region), Jan MRAČEK (Karlovarský region), Jiří POSPÍŠIL (Plzeňský region), Dan 

RAMZER (Liberecký region), Oldřich VLASÁK (Královéhradecký region), Michal 

KORTYŠ (Pardubický region), Martin SLIWKA (Moravskoslezský region), Robert 

KNOBLOCH (Olomoucký region), Libor ŠŤÁSTKA (Jihomoravský region), 

Stanislav BLAHA (Zlínský region), Radovan NECID (Vysočina) 

1.14. volí náhradníky do výkonné rady ODS: Alexander BELLU (Praha), Dan JIRÁNEK 

(Středočeský region), Jan BAUER (Jihočeský region), Tomáš KRAUS (Ústecký 

region), Martin BAXA (Plzeňský region), Pavel STANĚK (Královéhradecký region), 

David NOVÁK (Pardubický region), Ivan TÝLE (Moravskoslezský region), Petr 

SOKOL (Olomoucký region), Jiří CRHA (Jihomoravský region) 

1.15. volí smírčí výbor ODS ve složení: Ondřej GROS (Praha), Jan LUPOMĚSKÝ 

(Středočeský region), Petr PELECH (Jihočeský region), Daniel VOLÁK (Ústecký 

region), Veronika VLKOVÁ (Karlovarský region), Hynek BROM (Plzeňský region), 

Pavel MACH (Liberecký region), Jiří BLÁHA (Královéhradecký region), Vlastimil 

HRUŠKA (Pardubický region), Karel BAĎURA (Moravskoslezský region), Roman 

BRNČAL (Olomoucký region), Pavel BLAŽEK (Jihomoravský region), Jiří NĚMEC 

(Zlínský region), Jan VOŠICKÝ (Vysočina) 

1.15.  volí kontrolní a revizní komisi ODS ve složení: Lucie VÍTKOVSKÁ (Praha), Martin 

NOVÁK (Středočeský region), Libuše VICHROVÁ (Jihočeský region), Zdeňka 

FRÖHLICHOVÁ (Ústecký region), Nadka KRAUSOVÁ (Karlovarský region), 

Zdeněk MÁDR (Plzeňský region), Michal JAROŠ (Liberecký region), Václav 

KOUTNÍK (Královéhradecký region), Kateřina JÁNSKÁ (Pardubický region), Tomáš 

DZIK (Moravskoslezský region), Stanislav ORSÁG (Olomoucký region), Eva 

SVOBODOVÁ (Jihomoravský region), František HALÍČEK (Zlínský region), Oldřich 

MRÁZEK (Vysočina) 

  

2. Zprávy 

Kongres Občanské demokratické strany:  

2.1. schvaluje zprávu úřadujícího předsedy ODS Martina Kuby 

2.2. schvaluje zprávu o činnosti Výkonné rady ODS a hospodaření ODS za období  

 od 23.  kongresu ODS 

2.3. schvaluje zprávu Kontrolní a revizní komise ODS 



 

 

2.4. bere na vědomí zprávu o činnosti Smírčího výboru ODS 

2.5. bere na vědomí zprávu o činnosti Poslaneckého klubu ODS 

2.6. bere na vědomí zprávu o činnosti Senátorského klubu ODS 

2.7. bere na vědomí zprávu o činnosti Poslaneckého klubu ODS v EP 

 

3. Vnitřní záležitosti ODS 

Kongres Občanské demokratické strany:  

3.1. se shodl na změně stanov ODS, (viz příloha č. 1) 

3.2. na základě změny stanov článek 8 odstavec 3 písmeno m) pověřuje výkonnou radu 

 ODS schválením vzorového volebního řádu 

 3.3.  změnil Statut KRK ODS – č. III. 

  Předseda a místopředseda kontrolní a revizní komise 

 1.  Předseda KRK:  

    a) svolává KRK, 

  b) řídí činnost KRK a je za ni zodpovědný, 

  c) jedná jménem KRK a podepisuje se za ni, 

  d) řídí jednání KRK. 

 2.  KRK volí ze svého středu předsedu a místopředsedu nadpoloviční většinou 

  hlasů všech členů komise. 

 3. Volba je tajná, hlasy se sčítají před očima všech přítomných. 

 4. Předseda nebo místopředseda muže být odvolán tajným hlasováním před  

  uplynutím volebního období nadpoloviční většinou hlasů všech členů komise. 

 5. Předseda a místopředseda KRK musí o každém kroku, který učiní jménem 

  komise, informovat na nejbližším zasedání členy KRK. 

 6. Předseda a místopředseda jsou voleni vždy na prvním zasedání KRK po  

  zvolení jejích členů.  

 7. První zasedání KRK svolává do tří týdnu po zvolení členů komise dosavadní 

  předseda KRK.  

 8. Místopředseda KRK ODS zastupuje předsedu KRK ODS na základě jeho 

  pověření ve vymezených záležitostech a v době jeho nepřítomnosti při  

  jednání ve všech záležitostech. 

 

 

 



 

 

 3.4. žádá nové vedení ODS o návrh změny stanov ODS tak, aby došlo k významnému   

 posílení vlivu členské základny při volbě ODS 

3.5. žádá poslanecký klub ODS o předložení novely zákona o daních z příjmů, která 

odstraní plošnou povinnost neuvolněných zastupitelů podat daňové přiznání z důvodu 

souběhu příjmů ze závislé činnosti a odměny za výkon funkce zastupitele, tj. návrat k 

právní úpravě do roku 2013 

 

 

II. Politická část usnesení 

 

 K politické spolupráci 

Kongres Občanské demokratické strany:  

1.1. děkuje Konfederaci politických vězňů za dlouholetou přízeň a vyjádřené sympatie. 

Velice si váží spolupráce a podpory ze strany Konfederace politických vězňů. ODS 

spolu s KPV ČR bude i nadále aktivně hájit lidskou svobodu a demokratické politické 

zřízení. 

 

 K senátním a komunálním volbám 2014 

Kongres Občanské demokratické strany:  

2.1. doporučuje grémiu ODS, aby do konce března 2014 svolalo jednání starostů a 

 místostarostů za ODS a zahájilo s nimi přípravu na komunální volby 2014. 

 Doporučuje grémiu ODS, aby setkání se starosty a místostarosty obcí jako pracovní 

 skupiny „Starostové ODS“ probíhalo nejméně dvakrát za rok. 

 

 K programovým a ideovým pilířům 

Kongres Občanské demokratické strany:  

3.1.  považuje za neospravedlnitelné obcházení podmínek lustrace exponenty  totalitní 

moci. Tento postup je v přímém rozporu s hodnotami svobody, jako jednoho ze 

základních principů demokratické společnosti. 

 ODS chápe lustrační zákon i nadále za důležitou součást českého právního řádu, jeho 

 roli vidí především v morálních hodnotách upozorňujících na nepřijatelnost spolupráce 

 s totalitní mocí. 

  



 

 

3.2. odmítá účelový postup nastupující koalice ve věci služebního zákona 

 

K domácí politice Kongres Občanské demokratické strany:  

4.1. vyjadřuje poděkování a podporu všem zastupitelům a představitelům ODS v 

 komunální politice. Za hlavní politickou prioritu považuje obhájení pozic na radnicích 

 měst a obcí ČR. 

 

K otázkám EU 

Kongres Občanské demokratické strany:  

5.1. očekává, že v nadcházejících volbách do EP se občané ČR vysloví jasně proti 

evropskému superstátu a další federalizaci EU a naopak se vysloví pro pružnou a 

vícerychlostní podobu evropské integrace, tak jak ji dlouhodobě prosazuje ODS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za návrhovou komisi: 

předseda Pavel Blažek 


