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Smlouva o koalici pro volby do městského zastupitelstva
Jihlavy v roce 2014

Koaliční strany:

Strana zelených, ZO Jihlava /dále jen SZ/

se sídlem: nám. Senovážné nám. 994/2, Praha 1 – Nové Město
IČ: 00409740

zastoupená: Vítem Prchalem, předseda ZO Jihlava

a

Česká pirátská strana, Krajské sdružení Vysočina

/dále jen Piráti/

se sídlem: Dalimilova 6, Praha 3
IČ: 71339698

zastoupená: Mgr. Michaelou Vodovou, předsedkyně Krajského sdružení Vysočina

I. Preambule

Vzhledem k tomu, že obě výše uvedené strany deklarují
a) přesvědčení o smysluplnosti a oboustranném přínosu při spolupráci a partnerství,

b) vzájemnou důvěru v odbornost a profesionalitu druhé strany a

c) ochotu a připravenost vyvíjet společné aktivity v oblasti komunálních voleb v Jihlavě,
rozhodly se uzavřít tuto „Smlouvu o koalici pro volby do městského zastupitelstva Jihlavy v roce 2014“
(dále jen „Koaliční smlouva“).

Koaliční strany se dohodly, že jejich koalice ponese jméno: „ZELENÍ A PIRÁTI“.

II. Účel

Účelem této Koaliční smlouvy je zejména:

a) tvorba společné kandidátky pro komunální volby,

b) příprava volebního programu,
c) příprava, financování a realizace volební kampaně,

d) prosazování volebního programu v zastupitelstvu města Jihlavy.



Smlouva o koalici pro volby do městského zastupitelstva Jihlavy v roce 2014

2

III. Cíle

Cíle součinnosti výše uvedených stran podle této Koaliční smlouvy jsou zejména:

1. Tvorba společné kandidátky:

pro účely  přípravy společných komunálních voleb bude vytvořen volební  štáb,  jehož členy jsou 3
zástupci SZ (Vít Prchal, Klaus Hübner a Josef Sklenář) a 3 zástupci Pirátů (Michaela Vodová, Jiří
Jozífek, Marek Nečada). Každý z členů volebního štábu disponuje jedním hlasem. Pro schválení
usnesení volebního štábu jsou potřeba nejméně 4 hlasy. Nominace členů volebního štábu je
výhradní záležitosti každé ze stran. Volební štáb zejména schvaluje rozpočet volební kampaně, její
podobu a jednotlivé výdaje. Další kompetence budou stanoveny na prvním zasedání volebního
štábu a podléhají schválení ZO SZ a Krajského sdružení Vysočina.

Konečné pořadí kandidátky schvaluje každá ze stran samostatně. V rámci Koaliční smlouvy se obě
strany dohodly, že kandidátem na prvním místě společné kandidátky (lídrem) bude člen SZ a
kandidátem na druhém místě (dvojkou) člen Pirátů. Další místa budou obsazována tak, že lichá
místa obsadí kandidáti SZ a sudá kandidáti Pirátů. V případě, že jedna ze stran neobsadí všechna
přidělená místa pro svoje kandidáty, jejich pozice obsadí kandidáti druhé strany.

Volebním zmocněncem a jeho náhradníkem koaliční strany jmenují osobu schválenou volebním
štábem a podle potřeby s nimi uzavřou dohodu o výkonu funkce.

2. Příprava volebního programu:

SZ a Piráti předloží samostatný návrh svého volebního programu. Na základě těchto návrhů bude
vypracován společný program. Společný volební program podléhá schválení ZO SZ a Krajského
sdružení Vysočina.

3. Příprava, financování a realizace volební kampaně:
Obě strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, standardní komunikační, propagační, marketingové
a PR nástroje pro úspěšnou volební kampaň.
Financování kampaně bude rozloženo mezi obě strany a bude přímo úměrné počtu kandidátů za
jednotlivou stranu. Volební štáb schválí celkovou výši rozpočtu na volební kampaň. Tato částka se
následně podělí počtem kandidátů do zastupitelstva (37 kandidátů) a vynásobí reálným počtem
kandidátů nominovaných  za  jednotlivou  stranu.  Z  toho  vyplyne  částka,  kterou  se  bude  každá  ze
stran podílet na volební kampani.

Pro účely financování volební kampaně bude zřízen transparentní účet.  Jménem koalice jej zřídí
Česká pirátská strana. Podpisová a dispoziční práva k účtu budou mít lídr koalice a předsedkyně
Krajského sdružení Vysočina České pirátské strany Michaela Vodová. Zúčastněné strany se zavazují
shromažďovat finanční prostředky výhradně na tomto účtu. Nakládání s prostředky na daném účtu
řídí volební štáb. Výdaje nad 5000,- Kč musí předem schválit Krajské sdružení Vysočina České
pirátské strany.

4. Prosazování volebního programu v zastupitelstvu města Jihlavy:

Každý z kandidátů před schválením kandidátky podepíše Etický kodex zastupitele, jehož znění
vytvoří volební štáb, a který bude upravovat chování zvolených zastupitelů a zásady dodržování
volebního programu. Jeho součástí bude Demokratické minimum
(www.pirati.cz/program/minimum).

http://www.pirati.cz/program/minimum
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IV. Kontaktní osoby

Strany se dohodly, že pro potřeby této Koaliční smlouvy a činností z něj vyplývajících stanoví
odpovědné kontaktní osoby takto:

a) za SZ: Vít Prchal

email: info@naturalcentrum.cz
tel.: 737 689 996

b) za Piráty: Mgr. Michaela Vodová
email: michaela.vodova@pirati.cz

tel.: 602 624 635

Kontaktní osoby jsou zodpovědné za zajištění bezproblémové komunikace mezi stranami Koalice a v
případě jakýchkoliv potíží či nejasností jsou osobami první volby, na něž se strany obracejí.

VI. Trvání platnosti Koaliční smlouvy

a) Tato Koaliční smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2018.

b) Platnost Koaliční smlouvy lze ukončit písemnou dohodou obou stran i před výše
uvedeným datem.
c) Každá strana je oprávněna odstoupit od Koaliční smlouvy v případě, že druhá strana
prokazatelně nejedná v souladu s Účelem a Cíli v této Koaliční smlouvě uvedenými, nebo vyvíjí
takové aktivity, které druhé straně částečně či úplně znemožňují jednat v souladu s Účelem a
Cíli této Koaliční smlouvy. Dnem odstoupení od Koaliční smlouvy se rozumí den doručení
písemného oznámení o odstoupení druhé straně.

VII. Ostatní

a) Tato Koaliční smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu
oprávněnými osobami.

b) Tato Koaliční smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží
po jednom.

c) Tato Koaliční smlouva vznikla na základě „Memoranda o vzájemné spolupráci
v komunálních volbách v Jihlavě 2014“ podepsaném Vítem Prchalem jako zástupcem SZ, ZO
Jihlava a Michaelou Vodovou jako zástupkyní Pirátů, KS Vysočina k datu ___________________.

V Jihlavě, _____________

Vít Prchal Mgr. Michaela Vodová

předseda ZO SZ Jihlava předsedkyně KS Vysočina, Piráti


