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Tisíce lidí tápou, koho budou vlastně letos do poslanecké sněmovny volit. Mnozí po pádu 
ODS nevědí, jak se rozhodnout v případě pravicových stran. Někteří přešli k TOP 09, jiní k 
ANO. Teď se ale zdá, že jistá šance pro voliče tu je! Miliardář Pavel Sehnal se totiž rozhodl 

“reinkarnovat” ODA!  

 

Pavel Sehnal by rád vrátil úroveň a lesk kdysi zaniklé ODA!  

Sehnal se rozhodl vstoupit do politiky a Občanskou demokratickou alianci postavit zpět na 
nohy. Jako jistou možnou variantu pro ty, kteří jsou stále pravicově zaměřeni, jen byli 
zklamáni tím, co jiné strany předvedly. To nejcennější, co v této chvíli z pohledu politiky 
vlastní, je patrně značka jeho strany, kterou poprvé veřejně představil na tiskové konferenci. 

ODA vznikla v roce 1990 a skončila úpadkem v roce 2007. V dobách největší slávy byla 
součástí českých vlád a měla vedle ministrů i několik vlivných poslanců i senátorů. „Naše 
komunikace s občany bude mnohem jednodušší, nikomu nemusíme vysvětlovat, 
o čem náš nový projekt je, protože většina lidí nad 35 let ví, co byla ODA," řekl Sehnal. 

Ze staré ODA si chce vzít její pravicovost a snahu o co nejmenší zasahování státu do života 
občanů. Personální propojování je vyloučeno, protože dřívější představitelé ODA považují 
své působení za skončené, navíc je Sehnal ani neoslovil.    

Miliardář Pavel Sehnal reinkarnuje ODA a už nyní zaznamená velký zájem o členství!  

Značka ODA byla v likvidaci, likvidátor proto vymazal ODA z rejstříku politických stran a 
následně si ji zapsal podnikatel Sehnal, který je v kontaktu s jediným bývalým politikem 
ODA − s Vladimírem Dlouhým, protože ten šéfuje Hospodářské komoře. 
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Vedení strany tvoří především jeho spolupracovníci ze společnosti SPGroup. Tuto firmu 
založil v roce 1995 a jejím prostřednictvím se snaží nakupovat, spravovat a později prodávat 
kontrolní balíky akcií jiných společností. Celkem tak vlastnil či spoluvlastnil přes dvě stě 
firem, dnes jich vlastní přes padesát, mezi nejznámější patří například Slavia pojišťovna, 
realitní společnost AAA Byty, Akvapark Čestlice nebo Lázně Praha. 

„Svůj vstup do politiky vidím tak, že nyní nazrál čas k tomu, abych své dlouholeté 
zkušenosti využil ve prospěch občanů. My chceme být alternativou pro ty, kdo chtějí 
být v Evropě, chtějí mít euro, evropské platy a větší svobodu v rozhodování o tom, co 
se stane s našimi penězi," řekl Pavel Sehnal  a dodal, že jeho prvním cílem je úspěch 
v komunálních volbách v příštím roce. ODA se ale patrně účastní také letošních podzimních 
parlamentních voleb. “O členství v ODA je nyní velký zájem,” podotkl. 

Na otázku, zda by se byl ochoten spojit s nějakou větší pravivovou stranou, zatím 
neodpověděl, pouze přiznal že se občas stýká s exprezidentem a  bývalým předsedou ODS 
Václavem Klausem, jehož názory mu jsou blízké, s výjimkou pohledu na Evropskou unii či 
eurozónu. "Naši pravicovou stranu si představujeme tak, že by měla být hlídačem toho, 
aby veřejné peníze nevstupovaly do sféry, kde už je soukromý kapitál. Chtěli bychom 
se mimo jiné zastávat podnikatelů, protože se domníváme, že úspěšný podnikatel 
přináší spokojeného zaměstnance, a takový zaměstnanec je spokojený občan,” dodal 
Sehnal. 

Tak třeba se ukáže, že právě tento člověk našel klíč k tomu, jak pravicově smýšlející voliče 
nasměrovat a “nenutit” je volit takové strany a uskupení, které vlastně vůbec nechtějí… 


