
 

 

 

 

 

 

Usnesení ze VII. Celostátní konference hnutí SPD 
 

 

1) Konference schválila program konference a jednací řád konference. 

Zapisovatelkou byla určena Jindřiška Janůjová. Ověřovatelkou zápisu byla 

určena Mgr. Věnceslava Drábková. 

 

2) Konference zvolila mandátovou komisi ve složení: Ing. Radovan Vích, Václav 

Mikeš, Mgr. Libor Bláha, Karla Maříková, Eva Nová, Mgr. Věnceslava 

Drábková, René Kaniok, Ing. Bohumil Moudrý, Ivana Říhová Jarkovská, Ing. 

Marie Pošarová, Lenka Zumrová, Ing. Tomáš Doležal, Ing. Dominik Hanko, 

JUDr. Petr Paul a Jarmila Blažková. Konference zvolila návrhovou komisi ve 

složení: Radek Rozvoral, Ing. Pavel Jelínek a PhDr. Jan Hrnčíř. 

 

3) Jednání konference potvrdilo programovou a organizační jednotu hnutí 

Svoboda a přímá demokracie (SPD). Účastníci konference jsou připraveni za 

podpory členů a příznivců SPD usilovat o další politické úspěchy při 

prosazování programu hnutí. 

 

4) Konference bere na vědomí vyhodnocení výsledků voleb do krajských 

zastupitelstev a Senátu, které proběhly v říjnu tohoto roku. Dále bere 

konference na vědomí zprávu Rozhodčí komise a zprávu Revizora hnutí.  

 

5) Konference bere na vědomí informaci o plánu na zřízení klubů zastupitelů 

místních a krajských samospráv a mladých členů jako poradních orgánů 

předsednictva hnutí. 

 

6) Konference schvaluje programový projev předsedy hnutí, který bude jako 

zásadní programová teze pro příští období do roku 2021 nedílnou přílohou 

usnesení této konference.  

 

7) Konference ukládá předsednictvu hnutí zahájit přípravu programu pro sněmovní 

volby v roce 2021. Zásadním podkladem pro přípravu programu pro volby do 

PS PČR v roce 2021 bude návrh programu a zásadní programové teze a 

východiska, které byly prezentovány v průběhu dnešní konference.  

 

8) Konference ukládá Regionálním klubům SPD zahájit přípravu pro volby do PS 

PČR v roce 2021. Regionálním klubům dále ukládá zahájit jednání o sestavení 



návrhů kandidátních listin do těchto voleb. Je nutné otevřít hnutí SPD pro 

vlastenecky smýšlející občany v regionech a získávat občany pro program hnutí 

SPD. 

 

9) Na základě bodu 13 programu konference rozhodla o změně stanov hnutí SPD, 

které schvaluje a které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení s vyznačením 

změn. 

 

 

Přílohy usnesení: 

 

a) Prezenční listina účastníků konference. 

b) Programový projev předsedy hnutí Tomia Okamury. 

c) Stanovy politického hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) schválené dne 

19.12.2020 s vyznačením změn. 

 

 

 

V Praze dne 19. prosince 2020 

 
 

 

 

         

                 Tomio Okamura 
          předseda hnutí 

 


