Občanská demokratická strana
IČO: 16192656, se sídlem Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1
číslo registrace v rejstříku politických stran a hnutí vedeném MVČR: VS/1-870/91
zastoupená Petrem Fialou, předsedou
KDU-ČSL
IČO: 00442704, se sídlem Karlovo náměstí 317/5, 120 00 Praha 2
číslo registrace v rejstříku politických stran a hnutí vedeném MVČR: VSC/1-3692/91
zastoupená Marianem Jurečkou, předsedou
TOP 09
IČO: 71339728, se sídlem Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1
číslo registrace v rejstříku politických stran a hnutí vedeném MVČR: MV-437446/VS-2009
zastoupená Markétou Pekarovou Adamovou, předsedkyní
(dále také „smluvní strany“)
uzavírají tuto
Koaliční smlouvu
Preambule
ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se shodují na základních principech, které chtějí společně
prosazovat.
Proto:
1. Pro lepší budoucnost České republiky přikročily ke společné kandidatuře,
protože současná politická a společenská situace vyžaduje více než kdykoliv
předtím mimořádnou spolupráci demokratických stran.
2. Kandidují společně, aby zachovaly a prohlubovaly základní parametry fungující
demokratické svobodné společnosti s důrazem na směřování ČR jako pevné
součásti euroatlantického civilizačního prostoru, kde vládne vymahatelné právo
i nepsaná pravidla.

3. Hlásí se k odkazu židovsko-křesťanských a antických kořenů naší civilizace.
4. Zastávají pevné stanovisko, že český ústavní systém má být postaven na dělbě
moci, parlamentní demokracii a svobodě slova.
5. Za důležitou podmínku fungování demokracie považují dodržování nikoli pouze
litery, ale i smyslu Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod a zákonů.
6. Za nezbytné považují jak zachování, tak nezávislost veřejnoprávních médií.
7. Prosazují principy občanských svobod, ochrany soukromého vlastnictví,
hospodářské soutěže, subsidiarity, solidarity a zodpovědnosti.
8. Jsou připraveny aktivně se podílet a ovlivňovat další směřování EU a NATO ve
prospěch občanů ČR v oblasti bezpečnosti a prosperity.
9. Odmítají oligarchizaci, vulgarizaci a vyprazdňování politiky, kterou chápou jako
správu věcí veřejných a službu občanům.
10. Vlastenectví, lásku k vlasti a české národní zájmy považují za přirozený postoj
občanů, který je v přímém rozporu s nacionalismem, nenávistí k jiným národům
a státům.
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany sjednávají společný postup ve volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky konaných v roce 2021 a při
povolebním vyjednávání o sestavení vlády ČR a poměrech v Poslanecké
sněmovně.
2. Smluvní strany budou kandidovat společně jako koalice SPOLU (ODS, KDUČSL, TOP 09).
Článek 2
Program koalice
1. Základními programovými principy koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP
09) jsou:
o kvalitnější a moderní výuka, věda a výzkum, dostupná kultura a podpora
sportu,
o rodina na prvním místě a efektivní pomoc potřebným,

o fungující ekonomika, odpovědné hospodaření státu a přehledné nízké
daně,
o moderní zdravotnictví s dostatečnou kapacitou a větším komfortem pro
pacienty,
o zdravá voda v krajině i pro lidi, ochrana prostředí pro život, adaptace na
změnu klimatu,
o odpovědné hospodaření v zemědělství, bohatý život na venkově a
kvalitní potraviny,
o malý, nebyrokratický a digitalizovaný stát bez korupce,
o dostupné bydlení, podpora výstavby,
o sebevědomá a jasná zahraniční politika člena EU a NATO,
o moderní a úplná dálniční a železniční síť, efektivní doprava dostupná
všem.
2. Celý volební program bude po formulaci programovými týmy a po
projednání v orgánech smluvních stran a po schválení centrálním volebním
štábem uveden v příloze č. 1 této smlouvy a stane se její nedílnou součástí.
Volební program bude formulován a schválen nejpozději 18.04.2021.
3. Smluvní strany budou schválený program koalice respektovat po celou dobu
trvání koaliční smlouvy.
Článek 3
Náležitosti kandidátních listin
1. Smluvní strany podají ve všech volebních krajích společnou kandidátní listinu.
Složení kandidátních listin pro jednotlivé volební kraje bude po schválení
kandidátů smluvními stranami a po schválení centrálním volebním štábem
uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy a stane se její nedílnou součástí. Složení
kandidátních listin bude schváleno nejpozději 30.04.2021.
2. Volebním zmocněncem koalice bude Jan Kočí, hlavní manažer ODS.
Náhradníkem volebního zmocněnce bude Miriam Faltová, generální sekretář
TOP 09.
3. Změny na schválené kandidátní listině jsou do podání kandidátky k registraci
oprávněny provádět pouze příslušné orgány smluvních stran, a to ve zcela
ojedinělých případech a po předchozím vzájemném souhlasu smluvních
stran. Po podání kandidátky k registraci je možné provádět změny na
kandidátní listině jedině prostřednictvím volebního zmocněnce, a to pouze
ve výjimečných případech a na základě shodného písemného pokynu všech
smluvních stran.
4. Za splnění všech náležitostí u kandidátů (zákonné prohlášení, lustrační
osvědčení…) odpovídá smluvní strana, která kandidáta navrhuje.

Článek 4
Volební štáby
1. Volební kampaň bude koordinovat centrální volební štáb. Na úrovni
volebních krajů budou zřízeny regionální volební štáby.
2. Složení centrálního volebního štábu:
a) členové s hlasem rozhodujícím: 5 členů za každou smluvní stranu
+ předsedové stran,
b) členové s hlasem poradním: 5 členů za každou smluvní stranu.
3. Složení regionálních volebních štábů:
a) členové s hlasem rozhodujícím: 3 členové za každou smluvní stranu
+ předsedové regionálních (krajských) sdružení + lídr kandidátní listiny,
b) členové s hlasem poradním: 3 členové za každou smluvní stranu
+ regionální (krajský) manažer každé ze smluvních stran.
c) Složení regionálního volebního štábu může být i menší, pokud se na tom
regionální organizace dohodnou.
4. Personální obsazení volebního štábu určuje každá smluvní strana samostatně
a může ho průběžně měnit.
5. Se souhlasem členů volebního štábu se mohou jeho jednání účastnit s hlasem
poradním též další osoby.
6. Volební štáby volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a tajemníka
volebního štábu.
7. Jednání volebního štábu svolává předseda. Volební štáb je usnášeníschopný
za přítomnosti většiny svých členů. Není-li dohodou volebního štábu
stanoveno jinak, rozhoduje volební štáb prostou většinou přítomných členů.
Článek 5
Vystupování navenek
1. Zásadní informace týkající se účasti smluvních stran ve volbách budou
podávat zejména předsedové jednotlivých stran. V jednotlivých volebních
krajích bude informace podávat zejména lídr kandidátní listiny.
2. Další zástupci smluvních stran mohou podávat informace pouze v souladu se
schváleným volebním programem a volební strategií určenou volebním
štábem.
3. Jednotlivé strany koaliční dohody budou po celou dobu volebního období
vystupovat tak, aby nepoškozovaly ostatní smluvní strany.
Článek 6
Povolební vyjednávání
1. Smluvní strany se zavazují, že budou vyjednávat o povolebním uspořádání
společně.

2. Pro povolební vyjednávání a řešení dalších otázek v průběhu volebního
období ustanovují koaliční strany Koaliční radu. Koaliční rada bude mít 3 až 9
členů (předseda strany, 1. místopředseda strany, předseda poslaneckého
klubu za každou koaliční stranu).
3. Kandidátem smluvních stran na předsedu vlády je Petr Fiala, předseda ODS.
4. Nominace na obsazení funkcí v orgánech Poslanecké sněmovny a na členy
vlády provedou společně smluvní strany na základě návrhu vyjednávacího
týmu.
5. Po vzniku mandátů vytvoří smluvní strany samostatné kluby v rámci
Poslanecké sněmovny.
6. Pro účely voleb do vedení Sněmovny, ustavení výborů, komisí a delegací se
poslanecké kluby ODS, KDU-ČSL a TOP 09 podle článku 7 přílohy č. 2 zákona
č.90/1995, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, sdruží pod názvem
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09).
Článek 7
Administrativní úkony spojené s financováním volební kampaně
1. Administrativní úkony spojené s financováním volební kampaně koalice bude
zajišťovat ODS. Tím se rozumí zejména:
- zřízení volebního účtu, jeho administrace a evidence peněžních
prostředků na účtu,
- zveřejnění přístupu k volebnímu účtu na internetových stránkách,
- příprava a správa volebního rozpočtu,
- vedení účetnictví týkajícího se volební kampaně,
- zveřejnění seznamu dárců před volbami,
- vypracování zprávy o financování volební kampaně a její zveřejnění na
internetových stránkách.
2. Po podpisu zprávy o financování volební kampaně oprávněnými zástupci
všech koaličních stran zajistí ODS její doručení spolu s účetnictvím v zákonem
stanovené lhůtě Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran
a politických hnutí.
3. KDU-ČSL a TOP 09 jsou povinny poskytnout ODS veškerou potřebnou
součinnost za účelem splnění výše uvedených administrativních úkonů.
4. ODS je povinna poskytnout KDU-ČSL a TOP 09 na jejich žádost veškeré
informace týkající se administrace financování volební kampaně.
5. Každá ze smluvních stran odpovídá samostatně za soulad svého jednání
s právním řádem a svými vnitřními předpisy (především stanovami). Ujednání
obsažená v této smlouvě nezbavují žádnou ze stran jejích povinností týkajících
se pravidel pro financování volební kampaně stanovených příslušnými
právními předpisy.

Článek 8
Financování volební kampaně
1. Smluvní strany si poskytují ujištění stran financování volební kampaně
a vzájemných finančních vztahů, které musí zcela odpovídat požadavkům
právních předpisů a pravidlům transparentnosti.
2. Rozpočet volební kampaně bude konstruován jako vyrovnaný.
3. Celkové výdaje volební kampaně nepřekročí částku 90.000.000 Kč vč. DPH.
4. Smluvní strany se zavazují přispět na financování volební kampaně
v následujícím poměru:
-

ODS 55 %,
KDU-ČSL 25 %,
TOP 09 20 %.

5. Smluvní strany mohou vklad do kampaně uskutečnit pouze tak, že zašlou
smluvenou částku na volební účet č.2701915288/2010 zřízený pro koalici
ODS, KDU-ČSL a TOP 09 ve volbách do Poslanecké sněmovny 2021. Vklad
smluvních stran bude uskutečňován průběžně dílčími platbami podle
potřeby úhrady jednotlivých výdajů na volební kampaň, a to vždy v souladu
s poměrem sjednaným v předchozím odstavci.
6. Veškeré peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň
se převedou ve lhůtě podle § 16a odst. 6 zák. č. 247/1995 Sb. na účty
smluvních stran pro ostatní příjmy a výdaje v poměru, v jakém smluvní strany
přispěly na volební kampaň.
7. Veškeré volební závazky musí být řádně písemně objednány. Smluvní závazky
mohou být uzavřeny pouze písemně. Veškeré objednávky a smluvní závazky
musí být pokryty finančními prostředky volební kampaně a musí být zahrnuty
v rozpočtu volební kampaně. Objednávky je oprávněna učinit pouze ODS.
Objednávky podléhají předchozímu schválení ze strany centrálního
volebního štábu. Za dodržení schváleného rozpočtu odpovídají všichni
členové volebního štábu s hlasem rozhodujícím.
Článek 9
Okrskové volební komise
1. Členové okrskových volebních komisí a jejich náhradníci budou za koalici
delegováni primárně podle dohody regionálního volebního štábu. Nebudeli dosažena na regionální úrovni shoda, bude v každém volebním kraji
dodržen poměr 55 % nominací ODS, 25 % nominací KDU-ČSL a 20 %
nominací TOP 09.

Článek 10
Smírčí řízení
1. Bude-li kterákoli ze smluvních stran považovat některé z připravovaných aktů
za věc zásadní povahy nebo dojde-li k názoru, že je podstatným způsobem
porušována tato smlouva nebo jiné volební dohody, má právo vyvolat smírčí
jednání, kterého se smí účastnit paritní počet zástupců smluvních stran. Doba
smírčího jednání by neměla přesáhnout 15 dní. Úspěšné smírčí řízení může
být stvrzeno uzavřením dodatku k této smlouvě.
Článek 11
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými
zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od data účinnosti do konce
9. volebního období Poslanecké sněmovny.
4. Koaliční smlouvu je možné vypovědět s účinností 30. dnem po písemném
oznámení výpovědi druhé straně s uvedením závažného důvodu takového
kroku. Výpovědí koaliční smlouvy jsou smluvní strany zproštěny všech závazků
vyplývajících z této smlouvy s výjimkou finančního vypořádání a závazku na
financování volební kampaně v přiměřené výši (článek 8), a to doručením na
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, příp. adresu dle veřejného rejstříku.
5. Tato smlouva je vytvořena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž
každá strana obdrží po jednom.
V Praze dne .......... 2021
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