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Vítám kroky předsedy Senátu Miloše Vystrčila, který v pondělí oznámil termín 
prezidentských voleb v roce 2023. Dal jasně najevo, jak mají kandidáti postupovat,  
aby byly volby férové. Já jsem rozhodnutý se voleb zúčastnit, odhodlaný je vyhrát, 
a proto se v tuto chvíli připravuji na kandidaturu.

K tomu patří snaha zajistit si finanční zázemí a potřebný počet podpisů. Zastávám názor, 
že kandidát na prezidenta by měl být transparentní. Proto zveřejňuji jména dárců, kteří 
mi přislíbili finanční podporu. Jsou to známí filantropové a slušní podnikatelé z mnoha 
různých oborů. Za jejich podporu jsem vděčný, ale neznamená to, že mám hotovo. 

Chci být kandidátem občanů, nikoli skupiny podnikatelů. Proto vybízím své příznivce 
z řad veřejnosti, aby mi přispěli na transparentní účet, který v průběhu prvního 
červencového týdne zveřejním na svém volebním webu generalpavel.cz.

Prohlášení  
generála Petra Pavla 
k vývoji kolem 
prezidentské volby 
v roce 2023
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Považuji za důležité také říci, od koho příspěvky přijímat nebudu. Spolu s mým týmem 
jsme připravili kritéria pro posuzování finančních darů i jiné formy podpory. 

Peníze rozhodně nepřijmeme od

→  osob spojených s divokou privatizací, tunelováním a jinými nekalými praktikami 
v uplynulých 30 letech

→  osob či společností z oborů napojených na strategické rozhodování státu,  
jako je například oblast energetiky, zdravotnictví či zbrojní průmysl

→  politicky exponovaných osob (například zástupci Vlády, Parlamentu, Senátu,  
ČNB či Ústavního soudu)

→  kohokoli, kdo by si chtěl potenciálně kupovat budoucí vliv pro své podnikání  
nebo vlastní ekonomické, politické a jiné zájmy

Libor Winkler
řídící partner finanční skupiny RSJ 
obchodující na světových derivátových 
burzách a spravující široké portfolio 
investic v České republice a zahraničí

Martin Hájek
partner a co-CEO ve společnosti Livesport, 
největší online platformy pro poskytování 
sportovních výsledků

Jiří Mareš
partner a spoluzakladatel společnosti 
Livesport, největší online platformy  
pro poskytování sportovních výsledků

Martin Vohánka
zakladatel a CEO firmy Eurowag, 
poskytovatel plateb a mobility  
pro dopravní společnosti

Václav Muchna
spolumajitel a CEO společnosti Y Soft, 
výrobce softwaru a hardwaru

Martin de Martini
spolumajitel společnosti Y Soft,  
výrobce softwaru a hardwaru

Jan Barta
zakladatel ePojisteni.cz, nyní partner  
ve společnosti Pale Fire Capital 

Seznam podporovatelů generála Petra Pavla
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Dušan Šenkypl
zakladatel ePojisteni.cz, nyní partner  
ve společnosti Pale Fire Capital 

Ondřej Fryc
zakladatel společnosti Mall.cz, nyní  
řídící partner v investičním fondu Reflex 
Capital SE

Jaroslav Beran
spoluzakladatel sázkové společnosti 
Tipsport

Robert Schonfeld
zakladatel soukromé investiční skupiny 
RSBC

Jan Sýkora
spolumajitel investiční skupiny 
Wood & Company

Michal Nýdrle
zakladatel největší digitální reklamní 
skupiny Kindred Group, nyní realitní 
investor

Jaroslav Kaizr
majitel společnosti NU City real estate 

Martin Hausenblas
zakladatel společnosti Liftago 
a spolumajitel firmy Malfini, největšího 
českého e-shopu s reklamním textilem

Zbyněk Frolík
CEO ve společnosti Linet Holding s. r. o., 
předního světového výrobce 
zdravotnických lůžek

Radek Hladký
spoluzakladatel advokátní kanceláře  
Z/C/H Legal, nyní působící ve společnosti 
ZDR Investments nabízející fondy 
zaměřené na investování do komerčních 
nemovitostí

Leon Jakimič
zakladatel a prezident společnosti Lasvit

František Dostálek
spoluzakladatel české pobočky KPMG,  
nyní v aktivním důchodu

Jaroslav Klíma
spoluzakladatel společnosti Tescan 
Orsay Holding, světové špičky výrobců 
elektronových mikroskopů

Martin Ducháček
filantrop a zakladatel rodinného trustu 
duchaczech


