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ÚVODNÍK
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

před sebou máte první vydání časopisu nové politické strany s názvem Občanská 
demokratická aliance, zkráceně ODA. Určitě ji znáte. Byla úspěšnou politickou stra-
nou především v 90. letech, později ale zanikla. Rozhodli jsme se ji obnovit a znovu 
tak dát voličům možnost volit stranu s čistě pravicovým smýšlením. 

Chceme být příležitostí a nadějí pro ty, pro něž se dříve samozřejmá volba pravice 
stala těžko řešitelnou otázkou, protože v současnosti není jasné, kdo v naší zemi 
skutečnou pravici vlastně reprezentuje. Jsme stranou pro podnikatele, živnostníky 
i všechny, kteří si cení vlastní práce i práce ostatních. Chceme tu být pro ty, kdo mají 
sociální cítění, ale pod sociální politikou si nepředstavují rozdávání všeho všem, ne-
smyslné čerpání všech možných dotací a nezodpovědné zadlužování. 

ODA je jednoduše stranou pro aktivní a pracovité občany. A právě těmito dvěma 
aspekty se vyznačuje i moje více než 30tiletá dráha 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 Pra-
ha, až si budete pojišťovat auto u tradiční české Pojišťovny Slavia, navštívíte jeden z 
36 veletrhů na výstavišti v Letňanech, nebo až budete pít něco dobrého s etiketou             
z Obchodních Tiskáren Kolín, budete vědět, že máme něco společného. 

Samozřejmě k aktivnímu životu nepatří jen práce, ale také sport a aktivní trávení 
volného času. Rád běhám na lyžích, jezdím na kole, cestuji. Tak jako v podnikání, ani 
ve sportu se nikdy nevzdávám. Když se do něčeho pustím, musím to dotáhnout. Rád 
si dávám cíle, které mě svojí obtížností posunují dál. Minulý rok jsem tak např. uběhl 
nejdelší závod v běžeckém lyžování Redbull Loppet Race ve Švédsku o délce 210 km. 
Nedávno jsem se také přidal k hrstce Čechů, kteří dobyli Severní pól.

Během svého podnikatelského i soukromého života jsem získal to nejcennější, 
co by měl úspěšný člověk a politik mít - zkušenosti. A nemyslím teď zkušenosti                               
z nekonečných stranických schůzí a zákulisních vyjednávání. Myslím tím celoživotní 
práci s lidmi, jejich řízení, řešení větších i menších problémů, sestavování rozpočtů 
a finanční řízení firem. Představitelé dnešních politických stran jsou často politiky            
z povolání, od ukončení studia jdou z funkce do funkce. Jak může tvořit zákony 
někdo, kdo nezná z praxe finanční mechanismy, neví, jak vypadají odvody na so-
ciálním a zdravotním pojištění, jak složité je vyplňovat daňové přiznání a tak dále? 
Odpověď je jednoznačná: Nemůže!
 
ODA chce nabídnout alternativu - skutečné odborníky z praxe. Zároveň chce ale být 
váženou politickou stranou s ukotvením na pravici, nikoliv marketingovým projek                              
tem pohybujícím se zleva doprava, ve kterém hrají prim líbivá hesla, ale skutečný 
program vlastně není důležitý. Naše vize a řešení vám budeme představovat na 
našem Facebooku, Twitteru, webu a také v tradičním médiu – v tomto časopisu ODA. 

Těším se na vaše reakce, nápady, ale i kritiku. 
Děkuji a přeji pěkné čtení. 

Pavel Sehnal, předseda ODA

DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU ČECHEM 

PAVLEM SEHNALEM

Sledujte nás na WWW.ODA.CZ 
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Naše shODA

Česká republika je nejen součástí Evropy, ale i celého světa. Národy 

se neustále propojují a je třeba s ostatními zeměmi spolupraco-

vat. Zásadním předpokladem pro spolupráci dvou zemí je podle 

předsedy ODA Pavla Sehnala překonání jazykové bariéry. 

„Stát by měl podporovat studium zahraničních studentů na 

českých vysokých školách a to nejen v rámci jednoho semestru, ale 

po celou dobu vysokoškolského studia. Za tuto dobu je totiž velmi 

pravděpodobné, že se student naučí česky a vybuduje si i silnou 

citovou vazbu k místu, kde žije, a k lidem kolem sebe,“ říká Pavel 

Sehnal.

...„STÁT BY MĚL PODPOROVAT STUDIUM 
                                    ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ”...

ODA chce prosazovat na vysokých školách zavedení kvót např. ve 

výši 10 % zahraničních studentů, kteří v České republice absolvují 

celé vysokoškolské studium. „Tím, že se u nás zahraniční studenti 

naučí česky, umožní tak lepší spolupráci České republiky a ostat-

ních zemí,“ dodává Sehnal. Čeští studenti by pak podle něj měli 

recipročně studovat v zahraničních zemích.

...”TÍM, ŽE SE U NÁS ZAHRANIČNÍ STUDENTI 
NAUČÍ ČESKY, UMOŽNÍ TAK LEPŠÍ SPOLUPRÁCI   
              ČESKÉ REPUBLIKY A OSTATNÍCH ZEMÍ”...

Někteří z těchto zahraničních studentů pak zůstanou žít v České re-

publice a nepochybně ve své práci využijí svoji znalost mateřského 

jazyka, čímž pomohou spolupráci České republiky s danou zemí. 

Obdobně se nejspíš uplatní i čeští studenti v zahraničí. Svět se tak 

bude dál propojovat, což bude mít za následek i zvýšení bezpečnosti 

na světě. „Pokud budou národy mezi sebou takto promíseny, jen 

těžko si můžeme představit, že by mohlo dojít k dalším válečným 

konfliktům,“ říká Pavel Sehnal.

Každý člověk na zemi by si podle něj měl mít možnost vybrat zemi, 

kde bude žít. „Musí pochopitelně respektovat zvyky a tradice dané 

země, ale nikdo by neměl a priori zakazovat jinému člověku žít tam, 

kde si přeje,“ dodává Sehnal. 

Více zahraničních studentů 
na vysokých školách

MUSÍ TO JÍT
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Naše shODA

DOPIS
Otevřený dopis Václavu Klausovi

DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU 
ČECHEM PAVLEM SEHNALEM 

Vážený pane prezidente,

 po mnoho let jste pro mne nezpochybnitelnou autoritou a velkým inspirátorem. Zejména na Vás oceňuji 
Vaši schopnost a odvahu dělat to, co je třeba, a nikoli to, co je líbivé a přináší tolik pomíjivé plusové body do žebříčku 
oblíbenosti. 
 Velmi si též vážím Vaší státnické schopnosti vyslechnout a zvážit názory ostatních a v případě, že to 
vyžaduje zájem naší vlasti, učinit i rozhodnutí těžká či dokonce kompromisy. To je chlapské chování. Troufám si říci, 
že je máme společné.
 Počátkem dubna jsem strávil deset dnů mimo civilizaci. Rozhodl jsem se, dokud mi to práce, politická 
angažovanost a také zdraví dovolí, splnit si jeden velký sen. Dobýt geografický severní pól. Podařilo se mi to. Bohužel, 
v té době jsem měl jen omezenou možnost sledovat média, což jinak činím velmi svědomitě. 
 Proto jsem až po návratu do Čech zaznamenal článek uvedený 12.4.2017 na serveru „aktualne.cz“, v němž 
jeho autor pan Luboš Kreč uvádí Váš názor na znovuvytvoření ODA. Po jeho přečtení jsem pochopil, že se Vám můj 
nápad nelíbí, nejspíš proto, že se obáváte jakéhosi rozmělnění či oslabení pravice v České republice.
Zarmoutilo mne to, nikoli však překvapilo. V podstatě negativní veřejné vyjádření tak velkého muže nicméně nemo-
hu přejít. Především proto, že s ním nesouhlasím.
 Není pravda, že založení strany hlásící se k pravicovým ideálům v dnešní době a vlastně ani kdykoli jindy 
rozmělní vůbec něco, natož to, čemu dnes mainstreamová média v Čechách i jinde v Evropě říkají pravice. Vždyť 
strana, která byla skutečně pravicovou podle  tradičních  kritérií,  jež  by  kdysi  snesla  původní  a  Vámi  vedená  ODS,  
už v tomto politickém prostředí dávno neexistuje. Všechny strany, snad s výjimkou KSČM, která se příliš nemění, 
se svým chováním podobají jedna druhé a pro občana-voliče jsou prakticky nerozeznatelné. Vytvářejí jakousi bez-
výraznou hmotu, o které jen ze setrvačnosti nebo nedostatku invence hovoříme jako o politickém středu. Vůdci 
těchto stran se do této bezvýchodné pozice nechali dohnat vlastní pasivitou, nedostatkem odvahy a politickou 
pseudokorektností. To vše v touze po zajištění hlasů voličů na další období bez ohledu na dlouhodobé následky.
 Jenomže nic takového, jako politický střed, kde by mohly všechny strany v klidu a míru koexistovat, ne-
existuje. Bez ohledu na přání profesionálních politiků mají lidé své a v dnešní těžké době velmi vyhraněné názory. 
Občané států Evropské unie jsou názorově velmi rozděleni na dva tábory a jen těžko sami najdou cestu k porozumění. 
Tradiční strany nejsou schopné tento stále hlubší příkop překlenout. Podívejme se na situaci v Nizozemsku a ve Fran-
cii.  Velmi často hovoříte o neviditelné ruce trhu, která přirozeně vybere to, co je zdravé a má budoucnost. Stejně 
tomu je v případě poptávky občanů a nabídky politických stran. Jestliže občané poptávají klid, bezpečí, prosperitu, 
volný pohyb osob a kapitálu a demokratický podíl na rozhodování, pak jim to politické strany musí nabídnout. Ty, 
které to udělají lépe, budou úspěšné. Ty, které to neumějí nebo nemohou udělat, úspěšné nebudou.
 Proto jsem vstoupil do politiky a proto jsem založil Občanskou demokratickou alianci. Naše strana říká 
věci jasně a jednoznačně. Neschováváme se za eufemismy a neohlížíme se do minulosti. Chápeme přítomnost tako-
vou, jaká je a soustředíme se na naši společnou budoucnost. Chceme euro, abychom mohli snadněji žít a pracovat 
uvnitř EU. Nechceme dotace, protože křiví efektivitu podnikání a lidské charaktery. Chceme svůj díl odpovědnosti za 
své životy a zdraví. Chceme svobodu volby. Chceme stát k tomu, aby nám zajistil bezpečí a postaral se o potřebné. 
Nechceme, aby nás zbytečně kontroloval a stále více a více nám ubíral z naší svobody a říkal nám, jak smíme vycho-
vávat své děti. Nedáme si naši svobodu vzít.

 Pane prezidente, toto jsou pravicové ideály. 
 V programu ODA jsou, ale v programech jiných stran je nevidím. 
 Ne, ODA nerozmělňuje žádnou českou pravici. ODA českou a evropskou pravici znovu definuje a vytváří. 
 
 Jste-li stále ještě pravicově zaměřen, pak byste se k nám měl přidat, protože v tom podstatném, čímž je 
odpovědnost jednotlivce za svůj život a právo na svobodnou volbu, jsme zajedno. 

 V ODA budete vždy vítán.
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Naše shODA

Pane Sehnale, chcete zopakovat úspěch Andreje Babiše?

To by bylo příliš odvážné, hned na začátek si dávat takové vysoké 

cíle. Nicméně to, co jsem nastartoval, je projekt pravicové strany. 

Pravicové strany, která by měla být liberální, konzervativní a měla 

by být platformou pro všechny aktivní lidi a podnikatele, jejichž 

zájmy chceme hájit.

Vy jste se neinspiroval A. Babišem? 

Člověk v určité nějaké fázi života dospěje do stupně zralosti, 

kdy si vyřešil záležitosti jako je například rodina, firmy, obchodní 

partnery a má pocit, že nabral určitou lidskou životní zkušenost. 

V nitru se objeví potřeba takovou zkušenost využít i ve prospěch 

lidských celků – ČR, podnikatelé. To je asi ten hlavní motivátor, 

proč do politiky vstupuji a proč jsem se chopil projektu Občanské 

demokratické aliance.

Když se člověk podívá na webovou stránku ODA, tak to vypadá, 

že jste se vzal své pomalu nejbližší spolupracovníky z firem, které 

ovládáte a dosadil je do vedení strany. Je to tak?

Každý projekt potřebuje na počátku univerzální tým lidí, který má 

zkušenosti. Nicméně v okamžiku, kdy daný projekt dozraje do 

určitého stupně velikosti, tak je poté čas management zprofesion-

alizovat a dosadit tým lidí se specializací. 

To se týká Vás jako předsedy?

Bude-li to vhodné, abych uvolnil místo další osobnosti k rozvoji st-

rany, pak tak nepochybně učiním.

Co to znamená „bude-li to vhodné“?

Já projekt politické strany nevnímám, jako projekt na jeden rok. 

Vnímám to jako dlouhodobý projekt. Proto jsme v našem voleb-

ním programu zvolili priority, které by mohly české společnosti 

prospět.

Vaše zkušenosti jsou z pozice manažera a podnikatele, který řídí, 

buduje a možná prodává firmy. S těmito zkušenostmi budete chtít 

jít i do politiky. Budete řídit například města a stát stejně?

Nepochybně stát není firma. Má úplně jiné funkce, které má 

občanovi splnit – funkce bezpečnosti, vzdělání, poskytnutí zdra-

votní péče. To není firma v pravém slova smyslu. Samozřejmě 

jakýkoliv projekt – vedení ministerstva, vedení politické strany – má 

v sobě znaky totožné s činností manažera. Musíte si postavit prior-

ity, připravit si manažerský tým v oblasti HR, popřípadě motivační 

řády pro své kolegy.

Pardon, motivační řády si budete muset připravit pro voliče

V tomto slova smyslu se domníváme, že chceme vrátit voliči tro-

chu zájem o volební program stran. My jsme z těch mnoha he-

sel, které bychom chtěli voličům sdělit, vybrali pět hlavních: (1) 

chceme do Evropy a chceme euro se vším, co k tomu patří; (2) 

chtěli bychom ponechat více peněz v rukou podnikatelů a občanů 

prostřednictvím snižování daní; (3) zavedení tzv. účtenky u lékaře,... 

ROZHOVOR

Pokračování na straně 11.

PROJEKT POLITICKÉ STRANY 
NEVNÍMÁM JAKO PROJEKT 
NA JEDEN ROK.

V ÚNORU 2017 SE PŘEDSEDA 
OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ 
ALIANCE, PAVEL SEHNAL, 
ZÚČASTNIL VYSÍLÁNÍ DVTV. 

6



Pavel 
Sehnal
Předseda ODA

• ÚŘEDNÍK JE TU PRO VÁS 
• VÍCE HŘIŠŤ A PARKŮ 
• LEPŠÍ PARKOVÁNÍ V PRAZE 
• PLATÍM DANĚ, STÁTE SLUŽ 
• DVAKRÁT TOLIK 
               CYKLOSTEZEK
• PRAHA PRŮJEZDNÁ

NEJDE  

MUSÍ 
TO JÍT 



RISKPodnikatel je člověk, který dokáže vytvářet hodnoty a dát práci lidem kolem sebe. Pouze zdravé 

podnikatelské prostředí, ale umožňuje férovou soutěž všem pracovitým a aktivním lidem, kteří se 

nebojí převzít zodpovědnost sami za sebe a svůj osud. Stát by měl podnikatelské prostředí pod-

porovat, nikoli jej narušovat nespravedlivými dotacemi pouze pro vyvolené. Jak mají vedle sebe 

úspěšně fungovat dva stejné podniky, když jeden z nich dostane od státu mnohamilionovou 

dotaci a druhý si tyto prostředky musí poctivě vydělat?

Dotace

Dotace do podnikatelské sféry ale neškodí pouze podnikům, na které stát 

z nějakého důvodu zapomíná, ale i těm, které je dostávají. Firma, která 
pravidelně dostává dotace, ztrácí motivaci zdokonalovat sebe i své 
produkty. Proč by se měla zabývat inovacemi, snižovat své produkční nákla-

dy či získávat nové zákazníky, když díky dotacím je její účetní závěrka bohatě 

cyklostezek apod., nikoli do podnikatelských 

subjektů. „Nemělo by se podle nás stát, že se 

město např. rozhodne provozovat restauraci, 

když už zde funguje několik jiných podnika-

telských subjektů, které se pohostinstvím za-

bývají. Soukromá restaurace, jejíž majitel musí 

každý měsíc splácet úvěr na pořízení prostor 

a vybavení restaurace, těžko může konkuro-

vat zařízení, které si město zřídí ve svých pros-

torách a investuje do jeho vybavení z vlastního 

rozpočtu, nebo dokonce dotuje cenu jídel          

v takovém zařízení,“ dodává Pavel Sehnal.   

Poctivé podnikání potřebuje především rovné 

podmínky a stejné šance pro všechny. 

Proto je cílem ODA dosáhnout toho, aby v roce 

2020 již Česká republika plně fungovala bez 

dotací, které takové podnikaní narušují. 

škodí podnikatelskému prostředí

• Postupně snižovat a odbourávat dotace. 
• Než budou dotace omezeny, upravit dotační výzvy tak, aby 

zohledňovaly počet zaměstnanců s délkou pracovního poměru 
delšího než 5 let. To významně sníží možnost spekulativně za-
kládaných firem jen za účelem zisku dotace. 

• Snižovat počet individuálně přidělovaných dotací a hledat naopak 
paušální dotace pro celé obory. 

• Dotace směřovat tam, kde mají význam pro veřejnou sféru, niko-
liv do ryze podnikatelských subjektů. Konkrétně? Dotace na 
cyklostezku ano, dotace pekárně ne.    

ODA 
NAVRHUJE

v černých číslech? Nabízí se také otázka, jak se 

takové podniky vyrovnají s tím, až jednoho dne 

dotace již dostávat nebudou. Dokážou fungo-

vat i nadále bez státní podpory, nebo je ztráta 

bezstarostného zdroje financí položí? 

ODA zásadně nesouhlasí se stávajícím sys-

témem poskytování dotací, ze kterého mají 

prospěch jen vyvolení. „Naším cíle je do-
tace postupně snižovat a odbourá-
vat, aby nepoškozovaly podnikatelské 
prostředí. Do té doby bychom chtěli prosadit 

takové dotace, které by zohledňovaly počet 

zaměstnanců s délkou pracovního poměru 

delšího než 5 let, aby nedocházelo ke vzniku 

spekulativně zakládaných firem jen za účelem 

zisku dotace,“ říká předseda ODA a úspěšný 

podnikatel Pavel Sehnal.

Dotace by také podle ODA neměly být 

přidělovány individuálně ale spíše paušálně pro 

celé obory. Zároveň by dotace měly směřovat 

zejména tam, kde mají význam pro veřejnou 

sféru jako např. do výstavby škol, školek, silnic, 

MUSÍ TO JÍT
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RISK

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:
Armáda
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.

 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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Naše shODA

STRANA 
PRO AKTIVNÍ OBČANY 
A PODNIKATELE

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

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
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Naše shODA

které je vodítkem k odhalením toho, kolik co 

stojí; (4) omezit dotace; a (5) chránit historické 

budovy v centrech. Ty by měly zůstat i přes 

zájmy investorů v rukou státu.

Se vstupem do politiky se bude pečlivě            

zkoumat Vaše podnikatelská minulost - jestli 

jste odváděl správně daně, apod. Jste na to 

připraven?

Každý, kdo vstupuje do politiky, musí být 

připraven přijmout určitou míru zájmu o 

svou osobu,  která  může být v některých 

chvílích nepříjemná. To je součást rozhodnutí 

do politiky vstoupit. Mě trvalo zhruba rok se 

odhodlat tuto roli přijmout. První úvahy byly 

pouze v založení politické strany z pozice iniciá-

tora, respektive nabídnout platformu politické 

strany   dalším    l idem,    kteří    mají    

zájem   vstoupit do politiky. Postupně jsem 

byl týmem přesvědčen, že bez mé osobní 

participace by další rozvoj strany nenastal.

Zúčastníte se sněmovních voleb?

Tak jak jsme uvedli na předchozích vy-

stoupeních, hlavním cílem jsou komunál-

ní volby v roce 2018. V tuto chvíli však 

předpokládáme, že se sněmovních voleb 

zúčastníme.

Budete kandidovat na poslance?

Myslím, že pro předsedu politické strany se 

patří, aby byl na kandidátce na prvním místě.

Jste připraven na to, co Vás čeká? Nevím, jest-

li jste četl dnes ráno noviny, ale Andrej Babiš 

si s Bohuslavem Sobotkou vyměňovali ma-

jetkové šťouchance. Předseda vlády svého 

vicepremiéra počastoval větou, že „ojebal 

stát“. Co byste mu odpověděl jako politik?

Odpověděl bych tak, že agresi a neslušná 

slova bych ponechal levicovým hašteřivým 

politikům. Pravicovým politikům přísluší 

důstojnost. Já se domnívám, že je nedůstojné, 

aby vrcholní vládní představitelé mezi sebou 

realizovali Vámi pojmenované šťouchance.

O několik dní dřív Andrej Babiš zvyšoval 

hlas na redaktorku veřejnoprávní televize 

a říkal, že je banda zkorumpovaných 

novinářů. To je v pořádku?

Dokáži si představit, že pan Babiš je ve       

vztahu k mediím možná natolik unaven, 

že nedokázal ovládnout svůj projev.           

To ho však neomlouvá. Politik by měl být 

tak odolný, aby mu zlá a špatná slova 

z úst nevylétla. Taková slovní agrese 

může v uších a hlavách voličů vést 

až k fyzické agresi, jelikož ji budou 

vnímat jako součást komunikace. 

Kdybyste uspěli a dostali se 

do vlády, bylo by v pořádku si 

ponechat svých 50 firem, byť 

byste mohl účinně ovlivňovat 

podnikatelské prostředí 

svým směrem?

Pokud bych byl ministrem, 

respektive pokud taková 

situace nastane, zákony bu-

dou platit i pro pana Sehna-

la. Zákonu lex Babiš bych 

se musel samozřejmě 

také podřídit.

“...agresi a neslušná slova bych ponechal levicovým hašteřivým politikům...”

“...chceme ponechat více peněz v rukou podnikatelů a občanů...” 

CELÝ ROZHOVOR NAJDETE NA:

WWW.ODA.CZ



Pane Sehnale, vítejte v Praze. Chtěl jsem se Vás 

zeptat, jaké jsou Vaše první dojmy?

Bylo to brutální. Ani jsem neměl představu, 

že jdu do tak obtížných podmínek. Už jsem 

v životě zažil leccos, ale tohle mě překvapilo, 

zejména svojí intenzitou. Každý den jsme po-

chodovali řádově 6-9 hodin v teplotách kolem 

-30°C. Táhli jsme za sebou sáně, které vypadaly 

jako půlka kajaku. Jejich váha dosahovala po 

naložení zhruba 70-75kg. Dále má člověk pos-

troj, na který si zacvakne sáně a hůlky.

Vycházeli jsme v 9:00 a přestávky jsme měli 

vždy po 60 minutách chůze. Bohužel během 

našich 5 minutových přestávek neměl člověk 

ani čas příliš něco řešit či regenerovat, protože 

máte troje rukavice a než je sundáte, napijete 

se a najíte, tak jdete zase dál. Ta zima je tak kru-

tá a brutální, že jakmile se člověk zastaví, tělo 

hned vychladne a těžko se pak zahřívá. Takto 

asi vypadal běžný den.

Jaký byl Váš nejsilnější zážitek? Co si nejvíc 

vezmete z této výpravy?

Osobně jsem poznal, kde mám své hranice. 

Člověk vidí, jak tělo postupně vypíná jednot-

livé funkce. Říkal jsem si, že budu mít čas na 

přemýšlení. Nicméně to tělo je ze zimy tak os-

labené, že člověk není schopen si vzpomenout 

ani na jména svých kolegů v práci či pomalu na 

jména členů rodiny. Vnímáte pouze ten chlad 

a únavu.

Co se týče dobrodružného zážitku, zařadil bych 

tam setkání s medvědem, a to i přes to, že jsem 

měl tehdy velmi smolný den. Začalo to ráno, 

kdy jsem měl po třech hodinách navařeno a 

všechno jsem si ve stanu rozlil. Kvůli místním 

SEVERNÍ PÓL PATŘÍ MEZI MÍSTA S NEJDRSNĚJŠÍMI PŘÍRODNÍMI PODMÍNKAMI NA SVĚTĚ, KDE 
TEPLOTY V ZIMĚ DOSAHUJÍ AŽ -40°C. PRVNÍM ČECHEM, KTERÝ DOŠEL NA SEVERNÍ PÓL, BYL 
POLÁRNÍK MIROSLAV JAKEŠ V ROCE 1993. V ROCE 2017 SE TO PODAŘILO I PŘEDSEDOVY ODA 
PAVLU  SEHNALOVI. DECHBEROUCÍ ROZHOVOR, KTERÝ SE USKUTEČNIL PO JEHO PŘÍLETU NA 
LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA, VÁM PŘINÁŠÍME PRÁVĚ TEĎ. 

DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU 
ČECHEM PAVLEM SEHNALEM 
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Naše shODA

Belgičané, Francouz, Japonka, Švýcarka a já 

malý český dobrodruh. Na pólu bylo mimo nás 

ještě několik výprav – britská a ruská. Po dvou 

dnech musel bohužel naši skupinu opustit 

jeden člen výpravy (Belgičan), který měl u-

mrzlé špičky palců na obou rukách a nebyl 

tak schopen pokračovat. Hrozilo, že by se mu 

zánět posunul až do oblasti kloubů a o palce 

přišel. Zavolali jsme tedy helikoptéru satelitním 

telefonem a ruská základna zareagovala nap-

Jaké to je být na severním pólu?

Je to asi sto let, kdy všechny národy světa soutěžily o to, kdo jako 

první stane na severním pólu (v tu dobu byl již jižní pól dobyt). Na 

začátku roku 1918 se snažily dobýt severní pól britské výpravy, které 

se nakonec k cíli přiblížily. V roce 1928 začali Norové a Italové soutěžit 

o to, kdo dřív doletí na severní pól. Což se nakonec díky jejich spo-

lupráci podařilo. Nicméně představa, že by někdo z České republiky 

dobyl v budoucnu severní pól, byla tehdy nepředstavitelná. 

Celá naše výprava byla dána pojetím, že ruská komerční firma bude 

schopna vybudovat na ledové kře plovoucí letiště (Barneo), kam 

bude možné dopravit veškerou techniku. Bohužel jsou roky, kdy 

jim to letiště praská. Letos byl však velký mráz. Mohli jsme tam tak 

přistát a poté doletět na místo helikoptérou. Po přistání helikopté-

rou jsme zapnuli postroje a šli jsme. Když jsme večer postavili stany, 

říkal jsem si, že taková zima se nedá přežít. 

Kolika členná byla vaše výprava?

Naše skupina byla mezinárodní. Na začátku nás bylo šest – 

podmínkám vám však všechno během 10 vteřin začne zamrzat. Navíc se mi po-

rouchal postroj při překonávání bariér ker. 

...”KDYŽ UŽ BYL OD NÁS ZHRUBA 15 METRŮ, 
                             MUSELI JSME HO ZAHNAT VÝSTŘELY”...

V ten moment na nás naše kolegyně začaly křičet „polar bear, polar bear!“. Šli jsme 

medvěda odehnat pryč, jelikož jim začal okusovat sáně. Tím jsme však upoutali 

jeho pozornost a začal se k nám přibližovat. Když už byl od nás zhruba 15 metrů, 

museli jsme ho zahnat výstřely. Byl to velmi intenzivní zážitek.  

rosto dokonale. Za tři hodiny dosedla helikop-

téra a transportovala ho. Pátý den jsme museli 

nechat transportovat našeho kolegu z Francie, 

jelikož mu vyčerpáním totálně selhal organis-

mus. Tím se naše skupina smrskla na čtyři členy. 

...”VĚDĚL JSEM, ŽE MUSÍM  
       UDĚLAT VŠECHNO PROTO, 
ABYCH TO DOTÁHL DO KONCE”...

Říkal jsem si, že teď už je to pouze na mně – 

jestli ta další helikoptéra poletí i pro mě kvůli 

umrzlým palcům nebo až na severní pól. Věděl 

jsem, že musím udělat všechno proto, abych to 

dotáhl do konce. 
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DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU ČECHEM 

PAVLEM SEHNALEM

Pacient

Výdaje na zdravotnictví každým rokem 

stoupají. Od roku 1990 se více než zdese-

tinásobily. Zatímco v roce 1990 byly výdaje 

na zdravotnictví 31 miliard, z toho soukro-

mé výdaje přesáhly 1 miliardu, v roce 2014 

to již bylo 300 miliard se soukromými výdaji 

ve výši 45 miliard a výdaji pojišťoven 255 

miliard korun. Je takovýto růst dlouhodobě 

udržitelný, když podíl ekonomicky ak-

tivních obyvatel neustále klesá?

...”ZAVEDENÍM  
   SPOLUÚČASTI PACIENTA 
   BY VZNIKLA POVINNOST   
    LÉKAŘE VYDAT PACIENTOVI   
    ÚČTENKU ZA PROVEDENÉ 
                     LÉČEBNÉ ÚKONY”... 

Podle ODA je jednou z cest, jak tento 

nezadržitelný růst nákladů řešit, umožnit 

občanům větší informovanost o výdajích 

na jejich léčbu, kterou jim současný systém 

plošného výběru zdravotního pojištění 

neumožňuje. Toho chce ODA dosáhnout 

zavedením spoluúčasti pacientů ve výši      

5 %. O tuto spoluúčast by se snížilo zdra-

votní pojištění, které občan platí, takže by 

to v konečném důsledku neznamenalo 

zvýšení jeho nákladů. 

Zavedením spoluúčasti pacienta by 

vznikla povinnost lékaře vydat pacientovi 

účtenku za provedené léčebné úkony. Ten 

by pak částku odpovídající 5 % daných 

výdajů přímo doplatil, nebo by tuto 

účtenku předložil svojí soukromé zdravotní 

pojišťovně, u které by se v případě zájmu 

mohl na tuto 5% spoluúčast pojistit.

„Spoluúčast vnímáme jako vyjádřením 

principu, že i když je zdraví veřejným stat-

kem a zájmem celé společnosti, přeci 

jenom je nám naše vlastní zdraví o něco 

cennější. Je tedy správné osobně do něj 

také něco přispívat a starat se o něj,“ říká 

předseda ODA Pavel Sehnal. 

Peníze, které by zdravotnické zařízení vy-

bralo na spoluúčasti, by navíc zůstaly v 

jeho rozpočtu. Zlepšila by se tak úroveň 

poskytovaných služeb v daném zařízení 

i ochota lékařů věnovat se odpovída-

jícím způsobem svým pacientům. Kvalitní 

nemocnice a lékaři by tak byli lépe ohod-

noceni než zdravotnická zařízení, kde kva-

litní lékařská péče chybí.

...”PENÍZE, KTERÉ BY 
  ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ   
  VYBRALO NA SPOLUÚČASTI, 
  BY NAVÍC ZŮSTALY V JEHO 
                              ROZPOČTU”... 

Vedle zavedení spoluúčasti pacientů chce 

ODA bojovat proti růstu výdajů na zdravot-

nictví také podporou zdravějšího životního 

stylu obyvatel. „Nejlepší je samozřejmě pre-

vence, proto chceme občany motivovat, 

aby svůj volný čas trávili nějakou sportovní 

aktivitou. Chceme ve městech vybudovat 

více hřišť a parků, ale také výrazně zvýšit 

počet cyklostezek,“ vysvětluje Sehnal.

znát cenu svojí léčby
má právo 
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NA ZDRAVOTNICTVÍ 

m
ld

. K
č

14



DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU ČECHEM 

PAVLEM SEHNALEM

4

Některá ministerstva plánují prodej svých 

budov v centru Prahy. Představitelé úřadů se 

domnívají, že stávající sídla jsou příliš drahá 

na údržbu a provoz a že stavba zcela nových 

budov na okraji Prahy je ekonomičtější. Z do-

sud zveřejněných plánů vyplývá, že například 

ministerstvo průmyslu a obchodu chce pro-

dat jedenáct budov. Prodávat své budovy 

chtějí rovněž ministerstva spravedlnosti, ob-

rany a vnitra.

Ekonomické hledisko je důležité, zvláště 

pokud se jedná o veřejné peníze a smysluplné 

nakládání s nimi. Na druhou stranu je nutné si 

položit otázku, jestli je nezbytné, aby se cen-

trální státní úřady zbavovaly budov, které mají 

vynikající polohu ve středu města a z hlediska 

historie jsou mnohdy jedinečné. Zkrátka, jestli 

musí prodat majetek, který nikdy už nemůže v 

takovém rozsahu získat zpět.

Je nepochybné, že nabízené budovy najdou 

své nové majitele, není však už tak jisté, co 

s těmito budovami učiní. Ne, že by využití 

jako kanceláře úřadů bylo kdovíjak nápadité 

a obyvatelům Prahy užitečné, nicméně je v 

tom určitá míra odpovědnosti. 

Noví majitelé nutně nemusí 

respektovat charakter budov, 

jejich historii a ducha. Zároveň 

vyvstává otázka, jestli samotný 

prodej je ve skutečnosti oním 

nejvhodnějším řešením, které 

stát může při správě majetku 

zvolit.

Pokud se představitelé jednotlivých minister-

stev domnívají, že údržba historických budov, 

ve kterých sídlí, je příliš drahá, proč stát místo 

rychlé privatizace tyto budovy nepronajme? 

Získal by tak přiměřený zisk z pronájmu a 

byla by zajištěna údržba budov. Zároveň by 

mohl nadále kontrolovat, zda je jejich využití 

směřováno k veřejnému zájmu.

Návrh na prodej budov ministerstev v cen-

tru Prahy a jejich přestěhování na okraj města 

vyznívá při hlubším přemýšlení tedy spíše 

kontroverzně. Na první poslech s ním lze 

možná souhlasit, nicméně ve skutečnosti není 

ku prospěchu státu a občanů, ale jen lidí, kteří 

se snadno dostanou k lukrativnímu majetku. 

Možná by bylo dobré si položit otázku, jestli je 

všechno jen náhoda?

Jan Skalický 

Člen předsednictva ODA

ODA 
ZALOŽILA 
KRAJSKOU 

ORGANIZACI 
V PRAZE

Ve středu 26. dubna byla 
založena krajská organizace 
ODA v Praze, která je zároveň 
první krajskou organizací, 
kterou nově vzniklá ODA 
založila. 

„Praha jako hlavní město je 
pro nás klíčové zejména pro 
komunální volby 2018, proto 
je logické, že první krajská or-
ganizace vznikla právě zde,“ 
řekl předseda ODA Pavel 
Sehnal.

Pražská organizace má 
v současnost 56 členů a 
11 základních organizací. 
Předsedou pražské organizace 
byl jasnou většinou zvolen 
Jan Skalický, který je zároveň 
členem předsednictva strany 
a ve své gesci má dopravu a 
územní rozvoj.

 „Jsem rád, že se nám daří 
hledat aktivní lidi, kteří mají 
zájem zapojit se do politiky, 
protože jim není lhostejné, co 
se kolem nich děje,“ řekl Jan 
Skalický.

    - Zachovat historická centra měst
    - Neprodávat historické budovy
    - Zvýšit počet hřišť a parků a centrech měst
    - Zlepšit parkování v centrech měst
    - Zdvojnásobit počet cyklostezek ve městech

Stát nesmí rozprodat 
historické budovy v centru Prahy
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KARIBIK!
NA NUDU!Zapomeň

Užívej

INZERCE

V případě, že máte zájem o vstup do ODA, prosím, využijte vloženou přihlášku, 
či navštivte web www.oda.cz, kde naleznete přihlášku pro online vyplnění a 
mnoho dalších informací k cílům a programu naší strany.  

Pokud uvažujete o podpoře ODA, prosím, navštivte sekci webu www.oda.cz  
„zapojte se“, kde najdete více informací o různých možnostech vašeho zapo-
jení a podpory.  

Aktuální novinky a příspěvky naleznete i na oficiálním facebookovém profilu 
ODA (https://www.facebook.com/ODASTRANA) kde se nejen dozvíte ty 
nejčerstvější aktuality, ale je zde prostor i pro Vaší zpětnou vazbu. 

Děkujeme za Vaši přízeň a podporu, 
tým ODA 

Časopis “Naše shODA” vydává:

Občanská demokratická aliance, 

se sídlem Masarykovo nábřeží 235/28, 

110 00 Praha. 
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Číslo registrace: MV-96933-7/VS-2016, 

identifikační číslo: 05402450
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