
Memorandum
o vytvoření předvolební

koalice SPOLU
mezi pražskými organizacemi

ODS, TOP 09 a KDU-ČSL

S respektem k výsledku voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021, 
kdy koalice SPOLU tyto volby vyhrála,

s vědomím společné vůle prosazovat programová východiska a hodnoty, které tyto strany dlou-
hodobě hájí a uplatňují jak na celostátní, tak na komunální úrovni,

s  vědomím odpovědnosti k  dalšímu komplexnímu a  vyváženému rozvoji Hlavního města Prahy 
a jeho městských částí,

s úctou k jejímu historickému odkazu, ale zároveň s potřebou zajistit občanům plnohodnotný život 
v moderní metropoli 21. století a usnadňovat, nikoli ztěžovat život rodinám,

s vůlí navázat přímé a kooperativní vztahy mezi vládou České republiky a Prahou jako jejím hlav-
ním městem v zájmu rozvoje zejména dopravní infrastruktury uvnitř i vně celé pražské metropolitní 
oblasti,

s  vůlí posílit nutnou a  potřebnou komunikaci mezi orgány Prahy a  orgány městských 
částí v zájmu dlouhodobě udržitelného a harmonického rozvoje Prahy a jejích městských částí,

s vůlí přinést do pražské politiky nezbytnou zkušenost, odbornost a profesionalitu v řízení města 
a jeho organizací

rozhodly se
pražské ODS, TOP 09 a KDU-ČSL

vytvořit předvolební koalici SPOLU
pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

na základě těchto principů



I.
Volební program koalice SPOLU

Pražské ODS, TOP 09 a KDU-ČSL ustanoví do 31. 1. 2022 programový tým po třech zástupcích za 
každou stranu, který zpracuje volební program pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy 
nejpozději do 15. 3. 2022, který bude nedílnou přílohou Koaliční smlouvy.

II.
Poměrné zastoupení stran koalice SPOLU na kandidátní listině

Pražské ODS, TOP 09 a KDU-ČSL provedou výběr svých kandidátů na společnou kandidátní lis-
tinu nejpozději 31. 3. 2022 s tím, že každá ze stran má právo nominovat na společnou kandidátní 
listinu své kandidáty na základě své svobodné vůle v souladu s principy uplatňovanými v jednotli-
vých stranách v poměru stanoveném dodatkem k tomuto Memorandu.

III.
Lídr koalice SPOLU

Pražské ODS, TOP 09 a KDU-ČSL se shodly, že právo nominovat lídra společné kandidátní listiny 
má ODS jako nejsilnější z partnerských stran podle výsledků posledních voleb do Zastupitelstva 
Hlavního města Prahy, a to z členů pražské ODS nebo z osobností hlásících se ke stejným progra-
movým východiskům a principům koalice SPOLU.

IV.
Společný postup po volbách

(1) Pražské ODS, TOP 09 a KDU-ČSL se shodly, že budou postupovat společně a jednotně po 
volbách jako koalice SPOLU při jednáních o vytvoření případné koalice, která bude schop-
na získat většinu v Zastupitelstvu hlavního města Prahy, se stranami a hnutími, které budou 
nejbližší cílům koalice SPOLU.

(2) Pražské ODS, TOP 09 a KDU-ČSL deklarují vůli jednat o podmínkách vytvoření společného 
klubu zastupitelů SPOLU po volbách. Dojde-li k dohodě, má každá ze stran právo na obsaze-
ní pozice místopředsedy klubu; předseda klubu bude ustanoven v souladu s dohodou stran 
zakotvenou v Koaliční smlouvě nebo v jejím dodatku.

(3) Dohodu o uspořádání a zastoupení zástupců jednotlivých stran v orgánech Zastupitelstva 
hlavního města Prahy sjednají strany koalice SPOLU samostatným dodatkem k tomuto Me-
morandu s tím, že každá ze stran má právo na obsazení jedné pozice v Radě HMP, jednoho 
uvolněného předsedu výboru ZHMP a jednoho předsedu komise Rady HMP podle svých 
programových priorit.



V.
Spolupráce SPOLU na městských částech

Pražské ODS, TOP 09 a KDU-ČSL se shodly, že mají zájem vytvořit příznivou atmosféru pro mož-
nou spolupráci stran i  na úrovni městských částí, ať už při vytváření společných předvolebních 
koalic pro volby do zastupitelstev městských částí nebo při vytváření povolební koalic či jiné ob-
dobné spolupráce při respektování lokálních podmínek a vztahů.

VI.
Společný volební štáb SPOLU

Pražské ODS, TOP 09 a  KDU-ČSL se shodly na vytvoření společného volebního štábu. Každá 
ze stran má právo nominovat do volebního štábu maximálně 5 zástupců s tím, že svou nominaci 
provedou nejpozději do 31. 1. 2022. Podrobnosti o činnosti volebního štábu a financování volební 
kampaně stanoví Koaliční smlouva.

VII.
Vyjednávací týmy SPOLU

Pražské ODS, TOP 09 a  KDU-ČSL nominovaly do vyjednávacích týmů následující 
představitele jednotlivých stran takto:
ODS – Marek Benda, Vojtěch Kos, Zdeněk Zajíček
TOP 09 – Jiří Pospíšil, Michal Hroza, Jakub Lepš, Tomáš Pek
KDU-ČSL – Vít Šolle, Jan Wolf, Pavel Mareš

VIII.
Koaliční smlouva

Pražské ODS, TOP 09 a KDU-ČSL jsou připraveny uzavřít do 31. 3. 2021 na základě principů uve-
dených v tomto Memorandu podrobnější Koaliční smlouvu, která může po vzájemné shodě upra-
vit výše uvedené termíny.

IX.
Závěrečné ustanovení

Toto Memorandum nabývá účinnosti schválení příslušných orgánů pražských ODS, 
TOP 09 a KDU-ČSL.

Marek Benda 
předseda ODS Praha

Jiří Pospíšil 
předseda TOP 09 Praha

Vít Šolle 
předseda KDU-ČSL Praha


