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 před sebou máte programové priority 
politické strany Občanské demokratické alian-
ce, zkráceně ODA. Určitě ji znáte. Byla úspěš-
nou politickou stranou především v 90. letech a 
významně se podílela na utváření demokracie 
a transformace v Česku. Bohužel, v roce 2007 
ukončila činnost. Rozhodli jsme se ji obnovit a 
znovu tak dát voličům možnost hlasovat pro 
stranu s čistě pravicovým smýšlením. 

Vaše pravice

 Chceme být příležitostí a nadějí pro 
ty, pro něž se dříve samozřejmá volba pravice 
sta¬la těžko řešitelnou otázkou, protože v sou-
časnosti není jasné, kdo v naší zemi skutečnou 
pravici vlastně reprezentuje. Jsme stranou pro 
podnikatele a aktivní občany, živnostníky a 
všechny slušné lidi, kteří si cení vlastní práce i 
práce ostatních. Chceme tu být pro ty, kdo mají 
reálné sociální cítění, ale pod sociální politikou 
si nepředstavují rozdávání všeho všem či její 
zneužití, nesmyslné čerpání všech možných do-
tací a nezodpovědné zadlužování. Každý občan 
je za svůj život plně zodpovědný, ale pokud se 
dostane do svízelné životní situace, stát by mu 
měl pomoci. Pokud této pomoci bude kdokoliv 
účelově zneužívat, musí se tomu zamezit. 

Podnikání vnímám jako poslání

 ODA je jednoduše stranou pro aktivní 
a pracovité občany. A právě těmito dvěma as-

pekty se vyznačuje i moje dvaceti osmiletá drá-
ha podnikatele – aktivitou a tvrdou prací. Práci 
podnikatele vnímám jako poslání. Za svůj život 
jsem vybudoval a vlastnil více než 200 firem. Dal 
jsem tak práci mnoha tisícům lidí. Zcela od nuly 
jsem vytvořil zhruba 3 600 pracovních míst. 

 V současnosti vlastním více než 50 firem, 
které slouží občanům našeho státu a odvádí 
daně do státního rozpočtu. Až příště půjdete s 
dětmi relaxovat do Aquapalace Praha, až si bu-
dete pojišťovat auto u tradiční české Pojišťovny 
Slavia, navštívíte jeden z 36 veletrhů na výsta-
višti PVA EXPO v Letňanech nebo až budete pít 
něco dobrého s etiketou z Obchodních tiskáren 
Kolín, budete vědět, že máme něco společné-
ho. Nyní bych své životní zkušenosti chtěl využít 
nejen ku prospěchu sebe a svých zaměstnanců, 
ale i všech občanů České republiky, proto jsem 
se rozhodl a vstoupil do politiky. 

Je důležité stanovovat si cíle, 
které vás posunou dál

 Samozřejmě k aktivnímu životu ne-
patří jen práce, ale také sport a aktivní trávení 
volného času. Rád běhám na lyžích, jezdím na 
kole, cestuji. Tak jako v podnikání ani ve spor-
tu se nikdy nevzdávám. Když se do něčeho 
pustím, musím to dotáhnout do konce. Rád si 
dávám cíle, které mě svojí obtížností posunují 
dál. Minulý rok jsem např. uběhl nejdelší závod 
v běžeckém lyžování Redbull Loppet Race ve 

Vážení občané, budoucí voliči 
Občanské demokratické aliance, dobrý den,
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Švédsku o délce 210 km. Nedávno jsem se také 
přidal k hrstce Čechů, která dobyla Severní pól.

Každý člověk má mít své cíle a dělat vše proto, 
aby jich dosáhnul. Ať už jsou cíle sportovní, pra-
covní či rodinné, stát by měl své občany v jejich 
rozvoji podporovat. 

Za každým úspěchem stojí tvrdá práce

Během svého podnikatelského i soukromé-
ho života jsem získal to nejcennější, co by měl 
úspěšný člověk a politik mít zkušenosti. A ne-
myslím teď zkušenosti z nekonečných schůzí 
a vyjednávání. Myslím tím celoživotní práci s 
lidmi, jejich řízení, řešení větších i menších pro-
blémů, sestavování rozpočtů a finanční řízení 
firem. Představitelé dnešních politických stran 
jsou často politiky z povolání, od ukončení stu-
dia jdou z funkce do funkce. Jak může tvořit zá-
kony někdo, kdo nezná z praxe finanční mecha-
nismy, neví, jak vypadají odvody na sociálním 
a zdravotním pojištění, jak složité je vyplňovat 

daňové přiznání a tak dále? Odpověď je jedno-
značná: Nemůže!
 
ODA nabízí alternativu - skutečné 
odborníky z praxe. 

ODA  je a BUDE pravicovou politickou stra-
nou, nikoliv marketingovým projektem pohy-
bujícím se zprava doleva, ve kterém hrají prim 
líbivá hesla. 

Chcete-li změnit svůj život a život svých bližších 
k lepšímu, prosím, rozhodněte ve volbách. Roz-
hodněte o svém osudu, volte ODA.

Pavel Sehnal
předseda ODA

NEJDE  
MUSÍ 
TO JÍT 



1.

Snazší podnikání pro všechny
• Podnikatelé vytváří pracovní místa 
• Úspěšný podnikatel má spokojené zaměstnance a ti jsou spokojenými občany

• Postupné snížení daní pro firmy na 
15 %, které budou moci ušetřené 
prostředky investovat do svého 
dalšího rozvoje a budou mít větší 
motivaci řádně odvádět daně v České 
republice 

• Omezení dotací, které pokřivují pod-
nikatelské prostředí 

• Menší přerozdělování ze strany státu, 
ponechání více peněz v rukou podni-
katelů a občanů 

JAK

Stát sice není firma, ale občan musí být jeho zákazníkem.

• Zjednodušení administrativní zátěže 
pro podnikatele

• Urychlení práce úřadů 
• Elektronizace a zjednodušení státní 

správy
• Snížení a zefektivnění počtu kontrol 

ze strany státních úřadů 
• Přesvědčíme občany, že jim zavedení 

eura přinese evropské platy 
• Podpoříme zefektivnění zemědělství 
• Čeští zemědělci nesmí doplácet na 

nerovné dotace v rámci EU



2.

Pohodlné fungující město
• Hašteření politiků nesmí bránit rozvoji měst a obcí 
• Velká města musí mít více plnohodnotných urbanistických center 
• V místě svého bydliště žiji, pracuji, nakupuji a aktivně odpočívám

• Rekonstrukce a opravy ve městech musí být prováděny kva-
litně a rychle

• Zlepšit dopravu a parkování ve velkých městech 
• Výnosy z cestovního ruchu využijeme pro rozvoj daného 

regionu 
• Na vládní úrovni budeme aktivně komunikovat se všemi pri-

mátory a starosty v rámci urbanistického rozvoje jejich měst
• Podpoříme kulturní a společenský život obcí a měst
• Garance bezpečnosti pro všechny občany

JAK

Stát sice není firma, ale občan musí být jeho zákazníkem.



Spravedlivá výše důchodů
• Lidé v naší zemi necítí potřebu mít děti 
• Lidé, kteří celý život pracují, mají problém vyžít z penzí 
• Občané ČR si zaslouží mít spravedlivé důchody 
• Pokud reformu důchodového systému neuděláme, nebudou důchody vůbec

• Zohlednění počtu ekonomicky aktivních dětí ve výši 
důchodu matky, která věnovala svůj život jejich výchově 
a nemohla si tak spořit na důchod 

• Prorodinnou politikou motivovat rodiny k tomu, aby 
měly více dětí schopných v budoucnu přispívat k další-
mu rozvoji ČR

• Umožnit aktivním občanům v důchodovém věku si 
přivydělávat podle jejich možností

JAK

3.

Stát sice není firma, ale občan musí být jeho zákazníkem.



4.

Škola musí v žácích rozvíjet to,  
                                                         na co mají talent
•  Individuální přístup ke studiu podporuje rozvoj znalostí a schopností žáků a studentů 
• Škola nás musí naučit se učit 
• V 21. století již dávno neplatí, že si s dnešním vzděláním vystačíme celý život

• Prosazení možnosti výběru prefero-
vaných předmětů již na základních a 
středních školách 

• Podpora studia zahraničních studen-
tů na českých vysokých školách po 
celou dobu vysokoškolského studia 
a zároveň studia českých studentů v 
zahraničí 

• Tím, že se u nás zahraniční studenti na-
učí česky a získají pozitivní vztah k ČR, 

JAK

Stát sice není firma, ale občan musí být jeho zákazníkem.

umožní lepší spolupráci ČR a ostatních 
zemí 

• Větší propojení škol s firmami a větší 
možnosti praxí pro studenty 

• Podpora učňovského školství, české fir-
my potřebují více prakticky vzdělaných 
studentů 

• Důraz na výuku metod sebevzdělávání 
• Podpora studia občanů při zaměstnání 



Spravedlnost a bezpečnost pro všechny  
                                                              bez rozdílu
• Hlavní role státu je zabezpečení vnitřní a vnější bezpečnosti 
• Soudy musí rozhodovat rychle
• Spravedlnost platí pro každého

5.

JAK
• Zjednodušení a zrychlení soudních 

řízení 
• Snížení počtu přijímaných zákonů a 

zvýšení jejich kvality 
• Nulová tolerance k šedé ekonomice 
• Navrácení prestiže policii, armádě a pří-

slušníkům integrovaných záchranných 
složek

• Zavedení branné povinnosti ve formě 

tříměsíčního základního kurzu 
• Dobrovolné školení pro občany v první 

pomoci a zvládání krizových situací 
• Zavedení kurzů první pomoci a zvlá-

dání krizových situací na středních 
školách 

• Podpora profesionálních i dobrovol-
ných hasičů, investice do lepšího tech-
nického vybavení

Stát sice není firma, ale občan musí být jeho zákazníkem.



6.

Lékař vás musí vyléčit, ne jen léčit
• Zdravý občan je spokojený občan 
• Pacient se nesmí cítit jako nevítaný host v ordinaci svého lékaře, ale jako spokojený 

klient, který ví, za co platí 
• Podpora zdravého životního stylu a efektivního zdravotnictví sníží výdaje státu na 

zdravotnictví 
• Výdaje na zdravotnictví musí generovat zdravější společnost

JAK

Stát sice není firma, ale občan musí být jeho zákazníkem.

• Elektronizace zdravotnictví, která zajistí 
lepší sdílení informací o pacientech 

• Snížení finanční zátěže na zdravotnic-
ká zařízení eliminováním duplicitních 
vyšetření (zároveň tím odstraníme 
zbytečnou zátěž pro pacienty) 

• Zavedení účtenky u lékaře pro lepší 
přehled o výdajích na lékařskou péči 

• Zlepšení dostupnosti praktických léka-
řů, zubařů a pediatrů na území celé ČR 

• Zatraktivnění oboru zdravotních sester, 
řešení nedostatku sester v nemocnicích 

• Více peněz do zdravého životního stylu 
(budování cyklostezek, hřišť a parků) 

• Výuka o zdravém životním stylu již na 
základních školách



7.

Zdravá příroda
• Je důležité to, co dýcháme, jíme a pijeme

JAK
• Prosazení vyšší ochrany přírodních 

zdrojů vody 
• Budování hrází a suchých poldrů k 

zadržení vody na našem území (zásoba 
vody pro období sucha a zároveň 
ochrana před povodněmi) 

• Obnovení přírodních koryt řek 
• Podpora alternativ k individuální auto-

mobilové dopravě 
• Podpora rozvoje ekologické hromadné 

dopravy ve městech a obcích

• Snižování emisí
• Podpora recyklace
• Obnovení přirozených stravovacích 

návyků (lidé by měli upřednostňovat 
potraviny, které pochází z našeho ze-
měpisného pásma)

Stát sice není firma, ale občan musí být jeho zákazníkem.



8.

Doprava je krevní oběh našeho státu
• Nedostatečná vůle a odvaha politiků nesmí bránit rozvoji naší země

• Dokončení páteřních komunikací v automobilové dopravě 
• Razantní zkrácení termínů pro výstavbu dálnic a silnic či do-

pravních okruhů měst a obcí
• Podpora železniční dopravy (vlaky jsou prázdné a stát želez-

niční dopravu dotuje, zatímco dálnice jsou přecpané) 
• Zavedení nového typu příměstské dopravy – „vlakotramvaj“ 
• Více peněz do výkupů pozemků pro dopravní stavby a tím 

urychlení jejich realizace

JAK

Stát sice není firma, ale občan musí být jeho zákazníkem.
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 Tato brožura je určena pro všechny ob-
čany České republiky s cílem představit progra-
mové priority Občanské demokratické aliance 
(ODA). Nejde jen o hesla a přání, ale jde o vy-
tyčení vize a cílů, které chce ODA prosazovat 
v rámci své celostátní politiky. Jde zároveň o 
představení směru, který by měl sloužit jako 

spojovací bod pro všechny podobně smýšlející 
občany. Svobodný a odpovědný občan je vždy 
na prvním místě našich priorit.

 Naší první prioritou je snazší podni-
kání. Vnímáme nejistotu v podnikatelské sféře 
vzniklou daňovou zátěží a složitosti všemož-
ných předpisů a regulací ze strany státu. Snazší 
podnikání povede k vytvoření více pracovních 
míst a i k jednodušší možnosti začít podnikat. V 
obou případech se tato změna projeví ve větší 

jistotě občana při zajištění svého příjmu a život-
ního zázemí. 

 Rozvoj našich měst se v posledních le-
tech zpomalil. Druhou prioritou ODA je změ-
nit přístup k rozvoji měst, aby každý občan o 
svém městě mohl říci, že se mu zde žije poho-
dlně a jeho město život ulehčuje, a ne ztěžuje. 
K tomuto je potřeba najít odvahu mezi politiky, 
aby města začali rozvíjet s ohledem na životní 

potřeby občanů.   

 Každý z nás musí myslet 
na stáří a každému z nás zále-
ží na jeho předcích. Proto bu-
deme ve své třetí prioritě chtít 
změnit důchodový systém 
tak, aby bral v potaz demogra-
fii obyvatelstva, a budeme chtít 
zavést další kritéria, která sys-
tém nastaví spravedlivěji. Chce-
me zabezpečit důstojné stáří 
našim občanům, kteří celý život 
pracovali a platili daně. Nejlepší 
sociální důchodový systém vy-
chází ze spravedlivého a efek-
tivního rozdělení důchodů.

 Naše budoucnost se skrývá v našich dě-
tech, a proto naše čtvrtá priorita míří na škol-
ství. Je potřeba si otevřeně přiznat, že žijeme v 
21. století, ve kterém již neplatí, že si s dosaže-
ným vzděláním vystačím na dalších 50 let svého 
života. Každé dítě je jiné s originálními kvalitami 
a je potřeba tyto kvality rozvíjet a ne je potla-
čovat v rámci obecného standardu. Chceme 
aktivně podporovat odbornost ve školách,  vý-
zkum, vývoji a inovace. Každý rok sebou přináší 
dokonalejší a rychlejší technologie. Udělejme 

Programové priority



proto naši společnost vzdělanější a efektivnější.

 Výše uvedené priority musí být propo-
jeny spravedlností a bezpečností. Bez naší 
páté priority nemůže nikdo z nás spokojeně žít. 
Se strachem o svoji bezpečnost a bez jistoty, že 
se máme na koho obrátit v případě bezpráví, 
nemůžeme vytvářet hodnoty pro sebe, svoji ro-
dinu a svůj stát. Zákon musí platit pro každého 
stejně, nesmí existovat výjimky. Ať už má někdo 
větší či menší příjem nebo je v té či oné politic-
ké straně, před zákonem jsme si všichni rovni. 
Bohužel soudy v České republice trvají příliš 
dlouho. Musíme zrychlit soudní řízení a zároveň 
zabránit zneužívání práva ke konkurenčnímu 
boji mezi účastníky sporů.

 Zdravotnictví je šestá priorita ODA, 
téma, které je blízké každému z nás. Je potřeba 
začít veškeré výdaje do zdravotnictví směřo-
vat s cílem zdravější společnosti. Chceme, aby 
každý občan měl vždy dostupnou a kvalitní lé-
kařskou péči. Velkou prioritou ODA je podpora 
zdravého životního stylu, kterým nepřímo do-
sáhneme snížení výdajů do zdravotnictví. 

 Zdravá příroda, která úzce souvisí se 
zdravotnictvím a spokojeným životem nás 
všech, a doprava, kterou vnímáme jako krev-
ní oběh našeho státu, jsou naše sedmá a osmá 
priorita. Bez zdravé přírody nejsme zdraví ani 
my, občané. Proto chceme aktivně rozšiřovat a 
chránit naši přírodu. Chceme podpořit snižova-
ní emisí a zavedení elektromobility či alterna-
tivních pohonů tak, jak to je běžné západně od 
nás. 

 

 Pevně věříme, že se nám podaří společ-
ně tyto priority prosadit a že přesvědčíme vás, 
naše spoluobčany, k vyjádření podpory ve vol-
bách nebo rovnou k vašemu vstupu do Občan-
ské demokratické aliance! Nejhorší je, když si 
někdo stěžuje, že se stejně nic nezmění, i když 
dá hlas ve volbách komukoliv, pořád vše zůsta-
ne stejné. To však není pravda. ODA je tu pro 
vás! Společně můžeme změnit vše, jen se musí 
chtít, být aktivní, přijít k volbám a podpořit nás. 
Nepodpoříte v tu chvíli jen ODA, ale podpoříte i 
svůj lepší a důstojný život. 

Chceme změnit ono NEJDE TO na MUSÍ TO JÍT.

www.oda.cz

NEJDE  

MUSÍ 
TO JÍT 



STRANA 
PRO AKTIVNÍ OBČANY 
A PODNIKATELE

ODA – MASARYKOVO NÁBŘEŽÍ 28, 110 00 PRAHA 1                  WWW.ODA.CZ / OFFICE@ODA.CZ

PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ

Příjmení*
Jméno*

Titul
Datum narození*

Místo narození*
Adresa bydliště*

PSČ*
Mobil

E-mail*

PRACUJÍCÍ V OBORU:
Bankovnictví,pojišťovnictví
Cestovní ruch
Doprava
Ekologie
Ekonomie
Energetika
IT
Justice
Kultura
Marketing a reklama
Média
Obchod
Potravinářství
Průmysl
Samospráva 
Služby 
Spoje 
Sport 
Stavebnictví
Státní správa
Školství
Věda a výzkum
Zdravotnictví
Zemědělství
Jiné (uveďte jaké)

ZAŘAZENÍ:
 Zaměstnanec
 Státní zaměstnanec
 Zaměstnanec veřejné správy
 Podnikatel/živnostník
 Rodičovská dovolená
 Důchodce
 Student
 Svobodná povolání
 Rentiér
 Hledající zaměstnání
 Jiné (uveďte jaké)

Členství ve společenských organizacích:

Prohlašuji, že je mi více než 18 let, jsem občanem České republiky, nej-
sem členem jiné politické strany nebo hnutí, do roku 1990 jsem nebyl/a 
příslušníkem nebo spolupracovníkem StB, nejsem trestně stíhán/a. Dále 
prohlašuji, že proti mně není vedeno exekuční ani jiné obdobné řízení, 
proti mému majetku není vedeno insolvenční řízení, ani na mě nebyl v 
posledním roce prohlášen konkurz a nebo zamítnut návrh na prohláše-
ní konkurzu pro nedostatek majetku.

 Zároveň prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchovává-
ním  osobních údajů pro interní potřeby ODA podle zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlasím s pořízením a uchováním     
kopie průkazu totožnosti. Prohlašuji, že souhlasím se stanovami ODA,      
a  že údaje uvedené v přihlášce jsou úplné a pravdivé.

VYPLNÍ ODA
Přihláška přišla dne / přijal:

Schválil dne / člen předsednictva:

Číslo členského průkazu:

Ostatní:

*Povinné údaje

Datum*                V   
 
Podpis*
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Jméno a Příjmení:                 
Rodinný stav:

Děti:                     
Vzdělání:

Zaměstnání: 

Zájmy:

Další informace:

ŽIVOTOPIS

ZŠ

SŠ

VŠ

Cizí jazyky

Současný zaměstnavatel / pozice

Předchozí zaměstnavatel / pozice

ANO NE

Další

Název školy nebo učiliště a město.

AJ NJ RJ Další jazyk - jaký?

Délka prac. poměru

Délka prac. poměru



Pavel 
Sehnal
Předseda ODA

• SNAZŠÍ PODNIKÁNÍ PRO VŠECHNY
• POHODLNÉ FUNGUJÍCÍ MĚSTO
• SPRAVEDLIVÁ VÝŠE DŮCHODŮ
• LÉKAŘ VÁS MUSÍ VYLÉČIT, 
             NE JEN LÉČIT
• ZDRAVÉ POTRAVINY, 
             VODA I VZDUCH

NEJDE  
MUSÍ 
TO JÍT 


