
Smlouva o nominaci Libora Michálka na senátora 

uzavřená mezi 
• Českou pirátskou stranou (dále jen „Piráti“), 
• Křesťanskou a demokratickou unií – Československou stranou lidovou (dále jen „KDU-ČSL“).
• Stranou zelených (dále jen „SZ“)
pro volby do Senátu Parlamentu České republiky v obvodu č. 26 – Praha 2 a 3
pro volební období 2012-2018

S vědomím shody na mimořádné osobnosti  kandidáta a vůlí  prosazovat princip otevřeného 
státu, hájit zachování veřejných služeb a modernizaci sociálního státu, subjekty této dohody 
stvrzují jako samostatné politické strany následující:

I. 
Kandidát

Smluvní strany se shodly na společné nominaci Libora Michálka na senátora ve volbách do Senátu 
Parlamentu České republiky v obvodu č. 26 (Praha 2 a 3) na volební období 2012-2018. Libor 
Michálek bude pro volbu do Senátu přihlášen společně kandidujícími politickými stranami, které budou 
na přihlášce k registraci označeny jako koalice pod názvem „Michálek do Senátu – Koalice Pirátů, 
Strany zelených a KDU-ČSL“. Na přihlášku k registraci navrhuje  kandidáta za koalici Česká pirátská  
strana.  Podpora kandidatury na nižší úrovni spolupráce, například formou vyjádření podpory, je 
otevřena i dalším subjektům, po vzájemné dohodě smluvních stran a kandidáta, a to v obou kolech 
volby. 

II.
Principy kampaně

Smluvní strany vyjadřují vůli pokračovat v úsilí o transparentní hospodaření svých organizací, přičemž 
jako  výchozí  podklady  k těmto  krokům  využijí  komponentu  Pirátského  programu  Transparentní 
organizace  (http://www.pirati.cz/program/transparence),  Etický  kodex  přijímání  darů  SZ  a  novelu 
zákona o politických stranách připravenou SZ.
 
III.
Volební štáb

Zřizuje se volební štáb, který sestává z kandidáta a ze 2 zástupců každé ze smluvních stran. Smluvní 
strany jsou povinny jmenovat své zástupce do volebního štábu do 5 dnů od účinnosti této smlouvy. 
Nemůže-li člen volebního štábu z jakéhokoliv důvodu vykonávat funkci, jsou smluvní strany povinny 
do 3 dnů jmenovat nového zástupce smluvní strany ve volebním štábu. 

Volební  štáb svolává kandidát  nebo volební  manažer.  Tito  mají  povinnost  svolat  volební  štáb  na 
žádost kteréhokoli člena volebního štábu, a to do 3 pracovních dnů.

Volební  štáb  je  usnášeníschopný,  jsou-li  osobně  nebo  prostřednictvím  telekonference  či 
videokonference přítomni alespoň 4 jeho členové. Není-li dále stanoveno jinak, volební štáb se usnáší 
většinou všech svých členů, přičemž kandidát má právo veta. Není-li volební štáb usnášeníschopný, je 
volební manažer povinen opakovaně svolat volební štáb, a to tak, aby jednání štábu proběhlo ve lhůtě 
5 pracovních dnů. 

Volební štáb 
a) dohlíží na dodržování této smlouvy a v případě jejího porušení podává návrh na smírčí jednání na 
úrovni vedení nominujících subjektů,



b) rozhoduje o otázkách volební kampaně a ukládá úkoly volebnímu manažerovi,
c) schvaluje přijetí všech darů,
d) jednomyslně stanovuje podrobnosti ohledně zřízení transparentního volebního účtu,
e) schvaluje rozpočet volební kampaně,
f) jednomyslně rozhoduje o využití přebytku na transparentním účtu, pokud jím skončí závěrečný účet 
volební  kampaně;  pokud  se  smluvní  strany  neshodnou  na  využití  přebytku  do  dvou  měsíců  od 
předložení závěrečného účtu, bude přebytek odveden do státního rozpočtu.
g) vypracuje společnou mediální strategii volební kampaně. 

IV.
Volební manažer

a) je určen SZ po dohodě s kandidátem 
b) ručí za hospodárné využití prostředků a transparentní vyúčtování kampaně,
c) je povinen zřídit transparentní účet s číslem………………….., a to nejpozději do …………
d) odpovídá za správu prostředku na transparentním účtu dle pokynů volebního štábu,
e) schvaluje proplacení nákladů na volební kampaň a to pouze v souladu s rozpočtem kampaně, 
f) o vedení účtu a proplácení nákladů na volební kampaň pravidelně, nejméně jednou za čtrnáct dní, 
písemně informuje volební štáb,
g) předkládá do měsíce od vyhlášení výsledků volby závěrečný účet volební kampaně,
h) zajišťuje zástupci České pirátské strany bezodkladný přístup k dokladům za všechny výdaje volební 
kampaně za účelem jejich naskenování,
i) vykonává další pravomoci svěřené volebním štábem.
j) odpovídá za to, že dluh podle článku VI nepřekročí částku 15 000 Kč 

V.
Volební zmocněnec

Volebního zmocněnce pro volební obvod č.26 určuje KDU-ČSL. KDU-ČSL se zavazuje ke splnění 
všech povinností s tím souvisejících. Náhradníka zmocněnce určují Piráti. 

VI.
Vedení a financování volební kampaně

Kampaň bude financována z příspěvků smluvních stran, u každé ve výši 100 000 Kč (celkem tedy 
300 000 Kč) a prostřednictvím darů získaných v jejím průběhu. Piráti a SZ složí své příspěvky na 
transparentní účet nejpozději do 15. srpna 2012, Ze strany KDU-ČSL bude povinnost platby splněna 
zaplacením faktur  vzniklých v souvislosti  s  volební  kampaní  v  celkové výši  100  000,-  Kč,  jakmile 
budou tyto faktury vystaveny. 

Nezajistí-li  některá  ze  smluvních  stran  složení  příspěvku  v  plné  výši,  nejde  o  závažné  porušení 
smlouvy,  ale  bude  poměrně  snížen  její  podíl  na  případných  příspěvcích  ze  vzniklého  mandátu, 
přičemž takto vzniklý přebytek bude rozdělen mezi zbylé nominující subjekty rovně. 

U  každého  plnění  z  prostředků  na  transparentním  volebním  účtu  bude  Piráty  zajištěna  kopie 
písemného dokladu, kterou tito neprodleně zveřejní na internetu. 

Nebudou-li finanční prostředky nashromážděné na transparentním účtu postačovat ke krytí nákladů 
volební  kampaně,  smluvní  strany  se  zavazují  uzavřít  dohodu  o  úhradě  dluhu  do  třiceti  dnů  od 
oficiálního  zveřejnění  výsledku  volby.  Úhrada  dluhu  bude  rozdělena  mezi  smluvní  strany  rovným 
dílem.  Vznikne-li  přebytek na transparentním účtu,  o využití  přebytku rozhodne v souladu s čl.  III. 
Smlouvy volební štáb.



Finanční prostředky plynoucí v případě vzniku mandátu po dobu jeho trvání politickým stranám budou 
převedeny na zvláštní transparentní účet a následně do 30 dnů rozděleny mezi smluvní strany rovným 
dílem, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

Kampaň nebude zdůrazňovat stranickou příslušnost a nevyužije velkoplošné reklamy. 

VIII. 
Závěrečná ustanovení

Všechny části této smlouvy včetně příloh a odkazovaných dokumentů, které jsou její součástí, jsou 
veřejné  a  ke  smlouvě  neexistují  žádné  tajné  dodatky.  Tato  smlouva  může  být  měněna  pouze 
písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které si smluvní strany sjednají. 

V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy se stane neplatným, nezákonným či nevymahatelným, 
ostatní ustanovení nadále zůstanou platná a vymahatelná, pokud to povaha neplatného ustanovení 
umožňuje. 

Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu smluvními stranami.
Tato smlouva vstupuje v účinnost schválením 

• schválením celostátním fórem Pirátů 
• schválením předsednictvem Pražské městské organizace KDU-ČSL 
• schválením předsednictvem SZ 
• podpisem prohlášení kandidáta a 
• podpisem zástupců smluvních stran. 

Tato  smlouva  zaniká  uplynutím  volebního  období  senátora  v  případě  zvolení  kandidáta,  jinak 
okamžikem, kdy nebyl zvolen; tím nejsou dotčeny vztahy vzniklé v době platnosti smlouvy.

Příloha č. 1 – Volební program kandidáta

Za Českou pirátskou stranu
………………………………………………………………..
Za Křesťanskou a demokratickou unii – Československou stranu lidovou
……………………………………………………………….
Za Stranu zelených
……………………………………………………………….

Prohlášení kandidáta 

Kandidát tímto prohlašuje, 
• že souhlasí s kandidaturou na senátora ve volebním obvodu č. 26 podle smlouvy uzavřené 

mezi Piráty, SZ a KDU-ČSL dne ...... v Praze,
• že se hlásí k demokratickému minimu http://www.pirati.cz/program/minimum a že bude 

prosazovat schválený volební program,
• že poskytne na transparentní účet příspěvek na volební kampaň ve výši 100 000 Kč, a to do 

3. 9. 2012.
V případě zvolení kandidát prohlašuje,

• že pomůže vytvořit  nebo udržet  senátorský klub jednoho z nominujících subjektů,  přičemž 
nezávislost v něm sdružených senátorů bude zohledněna v jeho názvu, 

• že povede pravidelné konzultace s nominujícími stranami ohledně programových otázek, a to 
aspoň jednou měsíčně po celé volební období.

• že  pokud  bude  hlasováno  o  zákonu  o  majetkovém  vyrovnání  mezi  státem  a  církvemi, 
hlasování se zdrží.  

V Praze dne .......                                                                                                            Libor Michálek

http://www.pirati.cz/program/minimum
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