ODA obnovená miliardářem Sehnalem zahájila činnost
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Obnovená Občanská demokratická aliance dnes oficiálně zahájila svou činnost a vstoupila
tak do české politiky. ODA, jejímž zakladatelem a předsedou je miliardář Pavel Sehnal, se
prezentuje jako pravicová strana pro aktivní občany a podnikatele. Cílem strany je podle slov
předsedy Sehnala především komunální politika, ale připraveni jsou i na podzimní volby do
poslanecké sněmovny.
Důvod použití stejného názvu strany vysvětlil Sehnal tím, že se velmi zjednoduší
komunikace s občany. „Já nemusím vůbec nikomu staršímu než 35 let vysvětlovat, co je
ODA. Každý automaticky, intuitivně vnímá, to je pravicová politika,“ doplnil.
Nejzásadnější témata, která chce ODA prosazovat, je postupné snížení daně z příjmu
právnických osob až na 15 %, přijetí eura do šesti let či postupné odbourání dotací. Strana
navrhuje rovněž pětiprocentní účast ve zdravotnictví, které by bylo možné platit formou
povinného ručení u komerčních pojišťoven, zároveň by se snížily povinné odvody
zdravotního pojištění.
Sehnal také odmítl to, že by ODA byla pouze jeho osobním projektem, i když v
předsednictvu působí lidé, kteří jsou i ve vedení jeho firem. „Jsou to lidi, ke kterým mám
důvěru, ale nebráníme se tomu, aby k nám do ODA vstoupili noví lidé, protože jsme stranou
pro aktivní občany,“ řekl. Dodal, že v březnu se uskuteční sněm ODA, na němž strana chce
dopracovat své programové teze.
Zástupci ODA se také vymezili proti hnutí ANO vicepremiéra Andreje Babiše. „Tady nevzniká
žádný nový politický subjekt nějakého oligarchy, který si přišel jako predátor pro další peníze
od státu,“ řekl Milan Smutný z předsednictva ODA. Odmítl také Babišovo tvrzení, že stát lze
řídit jako firmu.
Podle Daniela Kroupy, jednoho ze zakladatelů strany ODA, není dobrý nápad obnovovat tuto
stranu. „Zakládat novou stranu je dobré s novým programem. Klíčovou roli musí sehrát její
výrazné osobnosti, nikoliv použitý název,“ řekl Kroupa pro ihned.cz.
Bývalý předseda ODA Michael Žantovský obnovu strany odmítl komentovat.
Zakladatel a předseda obnovené strany ODA Pavel Sehnal se řadí mezi nejbohatší
podnikatele v České republice. Je vlastníkem společnosti SPGroup, do které patří například
pojišťovna Slavia, realitní společnost AAABYTY.cz, Aquapark Praha Čestlice nebo výstaviště
Praha Letňany.
Občanská demokratická aliance vznikla 17. listopadu 1989 a svoji největší slávu zažila
v devadesátých letech. Vzešlo z ní mnoho známých politiků, kteří jsou v politice dodnes.
Mezi nejvýznamnější členy ODA patřili například zakladatelé Pavel Bratinka s Danielem
Kroupou. Dále Michael Žantovský, Jan Kalvoda, Vladimír Dlouhý, Karel Kühnl, Karel
Schwarzenberg, Jiří Pospíšil či Vlasta Parkanová. Strana se po významném odlivu hlasů,
dluzích a aférách se sponzorskými dary v roce 2007 rozpustila.

