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23. listopadu 1996: Mirek Topolánek zvolen senátorem za obvod
Ostrava-město. Ve druhém kole porazil Jiřího Smejkala z ČSSD poměrem hlasů 51,31 : 48,69 %.
21. listopadu 1998: Mirek Topolánek znovuzvolen senátorem za obvod Ostrava-město. Tentokrát
porazil kandidáta ČSSD Jiřího Grossmanna ve druhém kole poměrem 63,3 : 36,7 %.
1998: Mirek Topolánek zvolen předsedou senátního klubu ODS a předsedou regionálního sdružení
ODS Severomoravského kraje. První funkci vykonával do roku 2002, druhou do roku 2000.
12. srpna 2002: Senátor Mirek Topolánek se stal garantem volební kampaně ODS před podzimními
volbami do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu.
Prosinec 2002: Mirek Topolánek zvolen místopředsedou Senátu. Funkci vykonával do roku 2004.
15. prosince 2002: Mirek Topolánek zvolen druhým předsedou Občanské demokratické strany. Ve
druhém kole volby porazil Petra Nečase poměrem hlasů 179 : 168.
28. února 2003: Prvním úspěchem Mirka Topolánka ve funkci předsedy se stalo zvolení bývalého
předsedy ODS Václava Klause prezidentem republiky.
25. března 2003: Mirek Topolánek sestavil druhou stínovou vládu ODS. Sám se stal jejím
předsedou.
10. července 2003: ODS podepsala dohodu s polskou stranou Právo a spravedlnost a britskými
konzervativci pod názvem Pražská výzva.
22. července 2003: ODS pod vedením Mirka Topolánka představila soubor reformních opatření pod
názvem Modrá šance.
11.–12. června 2004: Historicky první volby do Evropského parlamentu ovládla ODS ziskem
30,04 % hlasů a devíti mandátů.
Červenec–srpen 2004: ODS se stala členem parlamentní frakce Evropské lidové strany –
Evropských demokratů v Evropském parlamentu.
5.–6. / 12.–13. listopadu 2004: ODS ve volbách do krajských zastupitelstev vyhrála ve 12 krajích
a získala stejný počet hejtmanů. Získala 36,35 % hlasů. V souběžně konaných senátních volbách
získala ODS 19 mandátů.

5. prosince 2004: Na 15. kongresu ODS byl Mirek Topolánek znovu zvolen předsedou strany.
V tajné volbě neměl protikandidáta a podpořilo jej 90 procent delegátů.
31. prosince 2004: Počet členů ODS přesáhl k poslednímu dni roku 2004 dlouhodobé maximum
z roku 1992 a činil 23 700 členů.
27. ledna 2006: Předseda ODS Mirek Topolánek ve Varšavě podepsal dohodu o spolupráci se
stranou Právo a spravedlnost (PiS), která v předchozím roce zvítězila v parlamentních
a prezidentských volbách.
2.–3. června 2006: ODS vyhrála parlamentní volby ziskem 35,38 % hlasů.
4. září 2006: Mirek Topolánek byl jmenován premiérem České republiky.
3. října 2006: Vláda Mirka Topolánka nedostala důvěru v Poslanecké sněmovně. Stalo se tak vůbec
poprvé v historii země.
20.–21. / 27.–28. října 2006: ODS vyhrála senátní i komunální volby. V horní komoře parlamentu
díky nim získala většinu, v komunálních volbách 7033 mandátů za 36,2 % hlasů.
19. listopadu 2006: Volební kongres ODS zvolil předsedou strany opět Mirka Topolánka. Topolánek
neměl při volbě konkurenta, funkci předsedy obhájil se ziskem 70 procent hlasů.
9. ledna 2007: Vláda Mirka Topolánka předstoupila podruhé před Sněmovnu se žádostí o vyslovení
důvěry, a tentokrát ji dostala.
17.–18. / 24.–25. října 2008: ODS poprvé pod vedením Mirka Topolánka prohrála celostátní volby –
v krajských volbách získala celkově 23,57 procenta hlasů a ve všech 13 krajích byla poražena ČSSD
(35,85 procenta). V souběžných senátních volbách získala tři mandáty.
15. února 2008: Václav Klaus byl podruhé zvolen prezidentem republiky.
5.–7. prosince 2008: Mirek Topolánek obhájil funkci předsedy strany, když hned v prvním kole
hlasování porazil pražského primátora Pavla Béma. Mirek Topolánek získal 284 hlasů (zhruba 58
procent), Bém 162 hlasů, 40 lístků bylo prázdných a šest neplatných.
24. března 2009: Poslanci Vlastimil Tlustý a Jan Schwippel hlasovali pro vyslovení nedůvěry vládě
Mirka Topolánka. Vládě byla vyslovena nedůvěra a musela podat demisi.
6. června 2009: ODS zvítězila ve volbách do Evropského parlamentu, když získala 31,45 procenta
hlasů a devět mandátů. Obhájila tak počet mandátů z minulých voleb.
22. června: ODS spoluzakládá frakci v Evropském parlamentu pod názvem Evropští konzervativci
a reformisté.
12. listopadu 2009: Občanští demokraté představili tým pro přípravu vize státu do roku 2020. Tým
měl 23 členů a tvořili jej vesměs bývalí ministři nebo členové vedení strany.
22. listopadu 2009: Nevolební kongres ODS schválil změny stranických stanov. Podle delegátů má
výkonná rada pro příští kongres do konce února 2010 určit způsob výběru hlasujících účastníků se
zohledněním výsledků parlamentních voleb. Podle nových pravidel bude moci výkonná rada na návrh
regionální rady zrušit konkrétnímu straníkovi členství.
1. ledna 2010: Mirek Topolánek se stal na půl roku předsedou Evropské rady.

15. února 2010: Výkonná rada ODS výrazně změnila pravidla pro nominace delegátů na kongres
strany. Nový způsob zohledňuje volební výsledek. Změna má podle lídrů strany zabránit účelovým
náborům členů. Nový klíč pro výběr zástupců na kongresu počítá s tím, že se počet zástupců ve
vrcholném stranickém orgánu bude odvíjet od volebního výsledku a počtu voličů v místě.
Automaticky bude mít každá oblast na kongresu zaručeného jen jednoho delegáta.
25. března 2010: Předseda ODS Mirek Topolánek odstoupil z prvního místa jihomoravské
kandidátky do sněmovních voleb dva měsíce před jejich konáním. Podrobil se tak doporučení
výkonné rady. Jako celostátního volebního lídra navrhl místopředsedu Petra Nečase a výkonná rada
ODS většinově jeho návrh podpořila.
1. dubna 2010: Mirek Topolánek oznámil, že odejde z čela Občanské demokratické strany
12. dubna, kdy výkonná rada svěřila vedení strany do volebního kongresu místopředsedovi Petru
Nečasovi.

