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DOHODA O VOLEBNÍ SPOLUPRÁCI

Strana zelených (SZ) a Česká pirátská strana (Piráti) (dále jen Strany) a nezávislí kandidáti (dohromady dále jen

Účastníci) na základě vzájemné shody vytvoří společnou volební stranu pro volby do Zastupitelstva města 

Prostějova konané v roce 2014.

1. Název volební strany
(1) Účastníci se shodli na názvu volební strany Změna pro Prostějov

(2) Typem volební strany je Sdružení politických stran a nezávislých kandidátů, součástí sdružení jsou 

Strany.

(3) Značkou volební strany je Změna pro Prostějov – sdružení Strany zelených, České pirátské strany a 

nezávislých kandidátů. Značka bude prezentována v oficiálních prohlášeních stran, na propagačních 

materiálech stran a v mediálních kanálech stran. Volební strana bude ve svých mediálních výstupech a 

materiálech vč. webových stránek přednostně prezentovat název Změna pro Prostějov.

2. Koalice
(1) Účastníci se zavazují, že při svých předvolebních mítincích, či jiném veřejném vystoupení kandidátů, nebo 

jiných představitelů stran vyzvou své členy a voliče, aby volili kandidátku jako celek. Účastníci se zavazují, 

že po dobu trvání této dohody neuzavřou koalici nebo dohodu s jinou politickou stranou v rámci 

prostějovské komunální politiky.

3. Volební výbor
(1) Nejvyšším orgánem volební strany je volební výbor, sestavený ze dvou zástupců každé Strany a tří 

zástupců nezávislých kandidátů; určení zástupců Stran ve výboru je věcí Stran.

(2) Za sdružení nezávislých kandidátů jednají tři jejich zástupci. Je-li potřeba určit nového zástupce 

nezávislých kandidátů, určí jej zbylí zástupci nezávislých. Není-li, kdo by zástupce určil, stávají se jimi

v pořadí první tři nezávislí kandidáti, kteří k tomu projeví vůli.

(3) Volební výbor rozhoduje na jednáních pokud možno ve vzájemné shodě, není-li možno dosáhnout shody, 

pak hlasováním. Není-li určeno jinak, v hlasování rozhoduje výbor absolutní většinou přítomných členů.

4. Volební program
(1) Účastníci se spojují za účelem prosazování společného volebního programu. Volební program zpracuje 

společná pracovní skupina. Návrh volebního programu zpracuje skupina do 30. 7. 2014. Program bude 

sestaven z programových bodů a priorit všech zastoupených stran a bude schválen volebním výborem.

(2) Výborem bude pověřen koordinátor programové pracovní skupiny. Koordinátor rozhoduje ve skupině

v případě sporu, předkládá výstupy skupiny výboru a pověřuje garanty jednotlivých bodů k podrobnému 

rozpracování těchto bodů podrobně. Koordinátor rozhoduje zejména s ohledem na všeobecnou shodu a 

zdravý rozum. Proti rozhodnutí koordinátora je možno se odvolat k volebnímu výboru.
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(3) Volební výbor schvaluje program absolutní většinou všech svých členů. Volební program je třeba schválit 

do 10. 8. 2014, nestanoví-li výbor jinak. 

5. Kandidátní listina
(1) Účastníci se shodli na obsazení lídra a čelních pozic kandidátní listiny takto:

1. Kandidát SZ (lídr)

2. Kandidát Piráti 

3. Kandidát NEZ

4. Kandidát NEZ

5. Kandidát SZ

6. Kandidát Piráti

7. Kandidát NEZ

8. Kandidát NEZ/SZ

(2) V případě potřeby může výbor rozhodnout, že lídr nebo čelní kandidáti budou voleni v primárních volbách. 

Pravidla primárních voleb budou předem upravena volebním výborem.

(3) Pořadí na dalších místech kandidátky bude navrženo zástupci účastníků ve výboru do 15. 7. 2014 a celá 

kandidátka bude následně schválena výkonným výborem.

(4) Výbor může do 2. 8. 2014 na návrh účastníka a se souhlasem kandidáta měnit pořadí na kandidátní 

listině; u lídra jen při všeobecné shodě všech členů výboru, u čelních kandidátů jen při většinové shodě 

všech členů. Změny v pořadí nesmí zejména v čele kandidátky narušit rovnost zúčastněných stran.

(5) Účastníci respektujíce suverenitu jednotlivých politických stran, považují personální obsazení 

dohodnutého pořadí na kandidátní listině za vnitřní záležitost stran, které kandidáta navrhují. Změny po 

schválení kandidátky podléhají jednotlivému schválení výborem.

6. Další náležitosti listiny
(1) U jednotlivých kandidátů se vedle požadavků, daných Zákonem o volbách do obecních zastupitelstev, 

předpokládá i občanská bezúhonnost a souhlas s programem a touto dohodou. Kandidáti Pirátů 

předkládají ke své kandidatuře volebnímu výboru podepsané demokratické minimum (viz

http://www.pirati.cz/program/minimum), ostatním kandidátům se toto doporučuje.

(2) Volebním zmocněncem bude jmenován zástupce SZ, náhradníkem bude jmenován zástupce Pirátů. 

Volební zmocněnec je rozhodnutími výboru vázán.

7. Volební kampaň
(1) Návrhy volební kampaně zpracují zástupci stran do 10. 7. 2014. Výbor z návrhů sestaví a schválí

harmonogram volební kampaně do 15. 7. 2014.

(2) Volební kampaň bude realizovat a operativně v ní rozhodovat volební štáb ve složení nejméně jednoho 

zástupce každého účastníka. Volební štáb jedná dle plánu kampaně ve vzájemné shodě. Nedohodne-li se 

volební štáb, rozhodne volební výbor.

(3) Volební štáb řídí volební manažer jmenovaný volebním výborem.

(4) V rámci volební kampaně do zastupitelstva města sdružení deklaruje transparentní podporu jednotlivým 

kandidátům, v kampani vzájemnou spolupráci skutkovou, organizační i finanční.
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8. Financování kampaně
(1) Každá Strana se zavazuje vložit do volební kampaně částku minimálně 15 000,- Kč, která bude připsána 

na transparentní účet kampaně. Dále kandidáti na čelních pozicích a lídr vloží do kampaně částku 2 000,-

Kč. Ostatní kandidáti podpoří financování kampaně dobrovolnou částkou. O těchto hotovostních vkladech 

bude veden přehled pověřeným členem volebního štábu (hospodářem), který informuje o stavu pokladny 

průběžně volební výbor.

(2) O využití těchto financí v kampani rozhodne volební výbor formou schválení volebního rozpočtu.

(3) Transparentní účet zřídí Piráti a umožní s ním nakládat všem členům volebního štábu, které výbor pověří, 

za podmínky dodržení vnitřních regulací Pirátů (závazek hospodáře, podpis hmotné zodpovědnosti, 

dokládání výdajů). Transparentní účetnictví bude vedeno přes systém Pirátů.

9. Vyrovnání kampaně
(1) Po volbách volební výbor do 45 dnů vyrovná veškeré závazky. Následně přebytky a pořízený hmotný 

majetek rozdělí mezi Strany a kandidáty v poměru dle vložených prostředků. Následně bude volební účet 

zrušen.

(2) Pokud je kandidát odsunut z čelních pozic, jeho vklad mu bude vrácen.

10. Povolební spolupráce
(1) Účastníci se zavazují ke vzájemné podpoře kandidátů na uvolněné a neuvolněné funkce v zastupitelstvu 

města po předchozím projednání věci ve výboru. Stejně tak pro další funkce obsazované zastupitelstvem 

či radou.

(2) Účastníci budou usilovat o co největší zastoupení svých odborných spolupracovníků v komisích rady a 

zastupitelstva města.

(3) Po volbách do zastupitelstva města zvolení kandidáti vytvoří společný zastupitelský klub; předseda 
klubu bude zvolen na základě počtu hlasů získaných ve volbách.

(4) Všechna zásadní rozhodnutí a usnesení v orgánech města budou přijímána po vzájemné dohodě klubu,

popřípadě po dohodě s koaličním partnerem, bude-li uzavřena povolební koalice.

11. Závěrečná ustanovení
(1) Členy volebního výboru jsou ustanoveni:

a) za nezávislé kandidáty František Fröml, Ludmila Ohnoutková, Antonín Sprinz

b) za SZ Jan Navrátil, Ivo Lužný

c) za Piráty Petr Kapounek, Petr Lysek

(2) Koordinátorem programové pracovní skupiny je Zdeněk Rajtr.

(3) Volebním zmocněncem je ustanovena Hana Slouková.

(4) Volebním manažerem je ustanoven Jakub Lysek.

(5) Tato dohoda platí na dobu před komunálními volbami 2014 a na dobu volebního období zastupitelstva 

města Prostějova zvoleného v komunálních volbách 10. a 11. 10. 2014. Účinnost nabývá dnem podpisu 

všemi účastníky.

(6) Veškeré změny dohody musí být uvedeny formou číslovaných písemných dodatků, které budou nedílnou 

součástí této dohody a musí být schváleny a podepsány všemi účastníky.
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(7) Tato dohoda je účastníkem písemně vypověditelná, a to v případě nenapravitelného porušení jakéhokoliv 

bodu této dohody; účastníkem vložené prostředky propadají.

(8) Jestliže Účastník dojde k názoru, že dohoda není plněna a že vznikají důvody pro její vypovězení

a nedosáhne smíru na úrovni výboru, požádá o svolání smírčího řízení; Smírčím orgánem je politická rada 

tvořená předsedou a místopředsedou ZO SZ a MS Pirátů. Cílem řízení je dospět k řešení sporné situace, 

při zachování platnosti dohody.

  V Prostějově dne 7. 7. 2014

Ing. Jan Navrátil Ing. Ivo Lužný
Strana zelených Strana zelených
předseda ZO Prostějov              místopředseda ZO Prostějov

             

Petr Kapounek Ing. Petr Lysek
Česká pirátská strana Česká pirátská strana
předseda MS Prostějov                        1. místopředseda MS Prostějov

Ing. arch. František Fröml             Ing. Ludmila Ohnoutková, Ph.D.          Ing. Antonín Sprinz

            nezávislí kandidáti   nezávislí kandidáti             nezávislí kandidáti 

zástupce   zástupce             zástupce




