
Smlouva o koalici pro volby do zastupitelstva městské části Praha 13 v roce 20l.4 a o
spolupráci zastupitelů v městském zastupitelstvu v případě jejich zvolení

Koaliční strany:

Strana zelených, politická strana zastoupená místopředsedkyní pražské Krajské organizace a lídryní

kandidátky Zuzanou Drhovou a předseáou Zo Strany zelených vPraze 13 Františkem Nejedlým

(dále jen Ze|eninebo SZ)

českrí pinítslcí strana" zastoupená předsedou Krajského sdružení Praha panem ondřejem Profantem a

dvojkou kandidátky Tomáše Murňákem (dále jen Piníti)

Prrcambule

Smluvní strany, vědomy si blízkosti svého programového směřování, uzavíraji tuto dohodu o

koalici pro volby do zastupitelstva městské črísti Praha 13 v roce 2014 a o spolupráci v případě

zvolení zastupitelů z této kandidátky. Koaliční strany se zavára|y řídit příslušqým zíkonem a touto

smlouvou.

Koaliění strarry se dohodly, že jejich koalice ponese jméno: ,,Z,e|ení a Piráti pm 13...

Čl. r.
Jednání za politické strany a koaliční výbor

$1
Koaliční strany se dohodly na sestavení koaličního ýboru' zodpovědného za naplňovrání této smlouvy,

věetně progrÍrmu' volební kampaně a sestavení rozpočtu volební kampaně a kontroly jeho plnění.

Jehož členy budou 2 záŠvpciSZ a2 zástupci Pirátů.
Kóaliění ýbor roďroduje áležitosti zpravidla konsensuálně (bez nutnosti hlasovat). Pokud to

navrhne něktená ze smluvních stran, rozhoduje se hlasováním prostou většinou hlasů. Nahradníci jsou

vysílráni na jednarrí příslušnou smluvní stranou dle potřeby a hlasují v případě nepřítomnosti řádného

člena koaličního ýboru.
Jednríní koaliěního ýboru se jako pozorovatelé mohou účastnit další - koaliěním v.ýborem

pÍiz,laničlenové koaličních stran nebo přizvaní experti a ástupci příslušného podporovatele.

Pro jednotlivé oblasti přípravy area|izace programu může koaliční qýbor určit jednoho nebo

více garantu.
Má.likoaliční ýbor rozhodnout ve věci, kterou tato smlouva neřeší nebo neřeší jednoznačně, arta

které je ziroveňtéž/rlé na|éz1shodu, iniciuje tento ýbor uzavření dodatku k této smlouvé. Za koaliění

ýboi navenek (např. tiskové konference' stanoviska, odpovědi na dotazy) jednají po dohodě urěení

ělenové výboru. Zaprezentaci navenekje primrírně odpovědný lídr kandidáty.

Čt. n.
Kandidátní listina a její registrace

$2
Kandidátní |istinu (dále jen KL) sestavuje koaliční ýbor podle nominací koaličních stran.



Smluvní koaliční strana může nominovat jak členy své strany, tak kandidáý' kteří nejsou ěleny
žádné politické strany nebo politického hnutí. Bez souhlasu nominující koaliční strany nemůže
koaliční ýbor měnit pořadí kandidátu. Kandidující strana má právo změny či jiného zásahu ke sqým
navrženým kandidátum. V případě odstoupení kandidáta hledrí vhodnou náhradu nejprve strana jejíž
kandidát odstoupil' poté koaliční ýbor.

Koaliční strany poté zajistí koaličnímu ýboru prohlríšení kandidátu včetně příloh s podpisem
prohlášení i příloh (viz $ 3 této smlouvy).

o sestavení KL vyhotoví koa|iění qýbor záryis, kteý podepíší všichni členové koaličního
vyboru.

$3
Kandidáty nominuje každá koaliční strana s tím, že kandidrát musí v termínu dle požadavku

koaličního qýboru:
a. Splňovat nrároky Zákona.
b. Podepsat prohlášení kandidáta d|e Zákona.
c. Podepsat dohodnuté přílohy prohlášení kandidáta (podle potřeby napsat svůj životopis a
poslcytnout další osobní údaje pro volební materiály, souhlas s úěastí na volební kampani, závazek
podporovat ostatní kandidáý a neodchy|ovat se od volebního programu koalice).
d. Podepsat etický kodex kandidát4 kteý pro účely voleb užívaji pffslušné smluvní strany.

s4
Volebním zrnocněncem a jeho niáhradníkem koaliční strany jmenují osobu schválenou

koaličním ýborem (podle příslušného ustanovení Záů<ona) Nároky na kandidáta se přiměřeně uplatní i
na volebního zrnocněnce a ieho nráhradníka.

ss
Registraci KL, s|ožení příspěvku na volební náklady a případné opravy KL (podle szo-zo

Zákona o komunálních volbách) zajistí vo|ební zrnocněnec.

$7
odvolávríní kandidáta ze zaregistrované KL provede volební zrnocněnec pouze na zák|adé

písemného jednomyslného rozhodnutí koaličního qýboru a to v případě, že:
a. Kandidát přestal splňovat nároky Zákona (volitelnost).
b. Kandidát opakovaně nebo ásadně porušil závazky kandidáta ($4 této smlouvy).
c. Příslušný orgán strany' kteý kandidáta nominoval, rozhod| o jeho stežení zYl'L.

čt. rrr.
Vo|ební kampaň a fórum kandidátů

$8
Volební program koalice nesmí bý v rozporu se základními programoqými dokumenty

koaličních stran. Koaliční výbor sestaví volební program ve dvou verzích: úp|ný - podrobný
(odnážející představy koalice na celou problematiku, řešenou městs\ým zastupitelstvem), zkrácený -
volební teze, resp. letrák pro voliče. Tisková a elektronická podoba programu se nesmí lišit. Každá
smluvní strana má právo veta kjednotliým bodům společného programu' pokud se nepodaří na|ézt
vzájemnou shodu na přijatelné formulaci.

Koaliění strany se zavazl,ljí zveřejnit úplná zrění volebního programu na sqých weboých
stnínkách a společném webu, pokud takoÚ web vmikne.

$e
Za organizaci volební kampaně je odpovědný koaliční ýbor, běžnou operativu řeší urěení

ástupci každé koaliční strany podle pravidel' která stanoví koa|iění výbor. Tato pravid|a zejména



stanoví použité prostředky (noviny' letáky' rozhovory mítinky atd.) a odpovědnost za smluvní vztahy s
dodavateli prací a služeb pro volební kampaň (agenturami).

$ 10
Koaliční strany poskytnou na vedení volební kampaně vzájemně dohodnutou částku. V

případě SZ je tato částka 35.000 CZK a případě Pirátu 20.000 CZK. Dále smluvní strany budou
usilovat o dary třetích osob. Koaliění prostřgdky se budou shromaždbvat na transparentním úětu
kampaně vedeném na pražském účtu SZ pod specifickým symbolem.

čt. rv.
Podporovateló

Smluvní strany této koalice budou usilovat o podporu svého programu a kandidátu mezi občanslcými
spolky a iniciativami. Pokud přís|ušný spolek vysloví souhlas, budou jeho nazev uvádět v průběhu
sých aktivit a kampaně.

cl. v.
Městské zastupitelstvo

(překročí-li volební zisk koalice 5%)

$12
Kandidáti koalice' zvo|eni do městského zastupitelstva po převzetí mandátu vstoupí do jednoho

klubu. Po dohodě ve volebním štábu budou prosazovat spoleěné kandidáý do vyboru zastupitelstva a
komisí rady, na radní a jiné volené funkce, v závislosti na kvalifikaci a zkušenosti kandidáta. Činnost
koaliěního ýboru trvá i v době po zvolení kandidátů až do ukončení volebního obdobínebo do zíniku
společného klubu zastupitelů. Kóaliční výbor v této době podává návrh na předsedu klubu zastupitelů,
vyslání zástupců stran koalice do ýborů zastupitelstva i komisí rady a jiných případných orgrínů
města.

cl. vI.
Da|ší ujednání

$13
Tato smlouva neupravuje možnou spolupráci smluvních stran v jiných volbách, může však bý

přiměřeně použita.
V personálnich otázkách, které nejsou vybrazeny každé ze stran této smlouvy', se smluvní

strany zavazuji k vyjednávání, které povede k dohodě na společné osobě.

Čt. vrr.
Platnost smlouw

$14
Platnost této smlouvy je ukončena:
a. V případě, že koalice získá ve volbách do zastupitelstva MČ méně než 5Yo odel,zdaných hlasů.
b. V případě, že koalice získá 5%o a více odevzdaných hlasů skoněením platnosti mandátů zastupitelů

koalice v zastupitelstvu MČ.
c. od této smlouvy lze po volbách také jednosharrně odstoupit z důvodů závůného porušení koaliční

smlouvy nebo volebního programu koalice jinou zúěastněnou stranou.
odstoupení musí bý učiněno písemně a odůvodněno. Smlouva byla podepsána ve dvou vyhotoveních,
z nichž kaňdý má platnost originálu a kůdé straně byl předán jeden qitisk této smlouvy. Smlouva
obsahuje čtyři listy.
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