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ODS umožnila schválení rozpočtu

Poslanci ODS 9. prosince umožnili, aby Sněmovnou prošel státní rozpočet. Při projednávání rozpočtu
ČSSD a KSČM s dalšími spojenci prosadili řadu pozměňovacích návrhů, které zásadně prohloubily
rozpočtový schodek. Rozpočet podpořilo 81 poslanců, a to sociálních demokratů, k nimž se přidalo
pět lidovců, čtyři zelení i čtyři nezařazení. Poslanci ODS vytáhli karty z hlasovacího zařízení, což
mělo stejný význam, jako kdyby odešli ze sálu. Snížili tím potřebný počet hlasů pro prosazení
rozpočtu na 58 a umožnili schválení rozpočtu. Poslanci hlásící se k TOP 09 hlasovali proti.

Výkonná rada zrušila organizaci v Mostě

Výkonná rada ODS 18. ledna rozhodla o zrušení místního stranického sdružení v Mostě. Diskusi
o systémových změnách proti nabírání takzvaných černých duší vedení občanských demokratů
přerušilo do dalšího jednání výkonné rady. Zrušení mostecké organizace i změna klíče pro výběr
delegátů kongresu jsou podle vedení ODS reakcí na údajné účelové nábory členů strany.
ODS nyní vybírá ze dvou variant. Podle první by každá oblast měla automaticky nárok na dva
delegáty kongresu a zbytek jejích delegátů by závisel na výsledku voleb v regionu. Podle druhé by
každá oblast automaticky disponovala jedním delegátem, jejich další počet by se odvíjel od velikosti
oblastní stranické organice a jejího výsledku ve volbách. Rozhodnout by o ní měla příští výkonná
rada, která se uskuteční 15. února.
Most je druhým místním sdružením, které ODS v poslední době zrušila. Den před listopadovým
kongresem kvůli podivnému nárůstu členů zrušila místní organizaci v Děčíně, dnes rozhodla o zřízení
tamní nové organizace. Odpovídat za něj nyní bude skupina ve složení: první místopředseda ODS
David Vodrážka, hlavní manažer Jan Kočí a šéf ODS v Ústeckém kraji a primátor Ústí nad Labem Jan
Kubata.

Vize 2020

Během prosince a ledna proběhla většina tematických konferencí v rámci projektu Vize 2020. Celý
tento programový dokument byl rozdělen do následujících sekcí a témat. Každé téma dostal na
starost jeden garant. Sekce Obrana svobody se dělí do následujících témat: Svoboda a bezpečí
(garant místopředseda ODS a exministr vnitra Ivan Langer), Ochrana soukromí (předseda brněnské
ODS Pavel Blažek), Ústavní reformy (předseda ústavně-právního výboru PS Marek Benda),
Tolerantní společnost (senátorka a exministryně zdravotnictví Daniela Filipiová), Efektivní stát

(náměstek ministryně spravedlnosti Zdeněk Zajíček) a Boj proti korupci (europoslanec a předseda
ODS na Vysočině Ivo Strejček).
Zahraničním a bezpečnostním otázkám se věnovala sekce ČR v Evropě a ve světě, která se členila do
témat ODS – reformní strana v EU (místopředseda frakce EKR v EP Jan Zahradil), ČR v globálním
světě (ministr pro evropské záležitosti ve Fischerově vládě Juraj Chmiel), Obrana vlasti (předseda
sněmovního výboru pro obranu Jan Vidím), Češi v Evropě (senátor a expremiér pro evropské otázky
Alexandr Vondra).
Další čtyři sekce byly zastřešeny společným názvem Vzdělaná a konkurenceschopná země. V rámci
první sekce Konkurenceschopnost se garanty stali místopředseda ODS a exministr dopravy Petr
Bendl (Moderní doprava), místopředseda ODS v Moravskoslezském kraji a bývalý náměstek
moravskoslezského hejtmana Pavel Drobil (Ekonomika a podnikání), exministr průmyslu a obchodu
Martin Říman (Inovace a konkurenceschopnost). V druhé sekci Prostředí pro život byli za garanty
vybráni místopředseda ODS a exministr zemědělství Petr Gandalovič (Moderní zemědělství),
předseda ODS v Pardubickém kraji Daniel Petruška (Rozvoj regionů), první místopředseda ODS
a starosta Prahy 13 David Vodrážka (Životní prostředí) a ředitel Pozemkového fondu ČR a bývalý
náměstek libereckého hejtmana Radim Zika (Rozvoj venkova). V třetí sekci Vzdělaná a kulturní země
odpovědnost za jednotlivá témata obdrželi předseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělání a kulturu
Walter Bartoš (Vzdělání – cesta k úspěchu), předseda ODS v Plzeňském kraji a exministr
spravedlnosti Jiří Pospíšil (Věda a výzkum) a předseda poslanců ODS Petr Tluchoř (Kultura a média).
V rámci poslední sekce Nové civilizační výzvy – řešení pro budoucnost byly vybrána následující
témata Moderní sociální systém (exministr práce a sociálních věcí Petr Nečas), Dlouhodobý rozvoj
zdravotnictví (předseda senátorů ODS a exministr zdravotnictví Tomáš Julínek), Zdravé veřejné
finance (ekonomický expert ODS Martin Kocourek), Reforma zdravotnictví a financování (náměstek
ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr).

