
Prezidentskou kandidaturu zahajuje Karel Diviš, zakladatel technologické firmy. Podporují 
ho Babica, Krézlová a další.  

Tisková zpráva 

Praha 17. ledna 2022  

Jedním z prvních kandidátů pro příš> prezidentskou volbu, který tento týden ohlásí svoji 
kandidaturu, je Karel Diviš (45), zakladatel a šéf technologické firmy IDC-soRwarehouse. 
Diviš je dobře znám také divákům sportovních pořadů z obrazovky České televize, v níž dvě 
desítky let působil jako redaktor a moderátor. Kandidaturu oficiálně oznámí ve čtvrtek 20. 1. 
ve svém rodném městě, České Lípě, kde od 17 hodin uspořádá veřejnou besedu v Jazz Clubu 
U bílýho černocha.  

Prezidentské volby se očekávají v lednu příš>ho roku. Mandát Miloše Zemana končí v březnu 
2023. V rámci své kampaně plánuje Diviš sebrat 50 _síc podpisů občanů, které ke 
kandidatuře potřebuje, a navš>vit stovky míst v celé České republice. 

„Na kontaktní kampaň se velmi těším,“ řekl Diviš. „Připravoval jsem ji se svým týmem asi rok 
a zavede nás do všech koutů naší vlas_.“ Podle kandidáta se jeho program opírá o tři základní 
témata: Chce přispět k výraznému zmenšení rozdílu mezi kvalitou života v regionech Česka a 
hlavním městě, přimět vládu, aby investovala mnohem více prostředků a úsilí do moderního 
školství a vzdělání, zejména v menších městech a na venkově, a posílit obranu vlas_ 
razantními inves_cemi do vybudování moderní „e-armády“. Tyto inves_ce by měly dvojí 
charakter a byly by zároveň využitelné k posunu> české ekonomiky do kategorie ekonomik 
s vysokou přidanou hodnotou.  

Diviš chce podle svých slov také od základu změnit atmosféru v zemi. „Přál bych si žít 
v moderní, přátelské a sympa_cké zemi. Dlouho jsem se kolem sebe rozhlížel a přemýšlel, 
jakého poli_ka bych podpořil, aby mi tento cíl splnil, ale nenašel jsem ho. Poli_ka se u nás 
zacyklila, poli_ci neřeší opravdové problémy lidí, jako jsem já, jako jsou moji rodiče, přátelé a 
spolupracovníci. Proto jsem se do volby rozhodl jít sám a požádat o podporu své 
spoluobčany,“ řekl Diviš.   

Diviš se narodil v České Lípě. Vystudoval dvě vysoké školy, obor matema_ka a management 
na Matema_cko-fyzikální fakultě UK a také ekonomii na Fakultě sociálních věd UK. Plánoval 
kariéru profesionálního fotbalisty, ale zranění ukončilo jeho sny. Poté na koleji s kamarádem 
založili soRwarovou firmu, kterou dodnes řídí. Jedním z jejich prvních produktů byl známý 
letenkový portál letuska.cz, jenž později uspěl v dalších podobách v mnoha zemích světa. 
Sportu zůstal Diviš věrný. Působí ve fotbalovém týmu osobnos> Real Top Praha, který pořádá 
charita_vní zápasy, a svoji kariéru sportovního redaktora v ČT ukončil až poté, co se mu 
narodil prvorozený syn. Diviš rovněž pomáhá Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. 

Jeho kandidaturu podporuje několik osobnos>, mimo jiné známý kuchař Jiří Babica, herečka, 
moderátorka a modelka Karolína Krézlová, manažer Real Top Praha Alexandr Smita a další. 
Diviš je rozvedený a má dva syny. 


