SMLOUVA O DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI

Smluvní strany:

TOP 09, politická strana
se sídlem Revoluční 24, Praha 1
jednající: Karlem Schwarzenbergem, předsedou přípravného výboru
Miroslavem Kalouskem, členem přípravného výboru
(dále jen „TOP 09“)

a

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, politické hnutí
se sídlem Suchá Loz č. 72
jednající: Petrem Gazdíkem, předsedou
Stanislavem Polčákem, místopředsedou
(dále jen „Starostové“)

se dohodly na dlouhodobé spolupráci a
společném postupu ve volbách.

Čl. 1

Cíle Smlouvy

1. Vědomi si své programové blízkosti jsou zástupci TOP 09 a Starostové odhodláni
společně nabídnout občanům České republiky věrohodnou alternativu stávajících
parlamentních stran. Chtějí přesvědčit občany o potřebě jejich aktivní účasti ve
volbách a odmítnout politiku osobního napadání odrazující občany od účasti na
veřejném dění. Z tohoto důvodu se obě smluvní strany rozhodly ke společnému
postupu ve volbách. Jejich cílem je překonat roztříštěnost malých stran a ambice
jednotlivců a otevřít odpovídající prostor na kandidátce důvěryhodným osobnostem
veřejného života podporujícím společné programové principy a zásady.
2. Strany se podle podmínek této smlouvy rozhodly představit společný program, vést
ve volbách společnou kampaň, podat k registraci kandidátní listiny, na nichž budou

společně nominovat osobnosti veřejného života, známé a úspěšné v regionech.
Strany se zavazují poskytovat si nejširší možnou součinnost. Od nominovaných
a zvolených

kandidátů

budou

vyžadovat

dodržování

společného

programu

a společných rozhodnutí orgánů obou stran smlouvy.
3. Smlouva mezi stranami je přijímána s cílem společného postupu ve volbách do
Parlamentu ČR (Poslanecké sněmovny a Senátu v období 2009 – 2012),
v komunálních volbách 2010 a krajských volbách 2012. Tato smlouva se dotýká i
případných mimořádných voleb od okamžiku podpisu této smlouvy do konce roku
2012, vypsaných v daném období na všech úrovních.

Čl. 2

Programové směřování

4. Programové

směřování

společného

volebního

programu

vychází

zejména

z následujících programových zásad:
(a) prosazování transparentní politiky ve svobodné a rovné soutěži politických stran
bez osobního napadání,
(b) prosazování politiky vedoucí občany k vyšší míře odpovědnosti a zájmu
o veřejné dění,
(c) prosazování účinných opatření proti korupci a klientelismu, rozvoje právního
státu a vymahatelnosti práva,
(d) posilování významu obecní a krajské samosprávy, omezení byrokracie a regulací,
(e) podpory celoživotního vzdělávání a podpory podnikání a společenských aktivit
občanů,
(f) stability veřejných rozpočtů, daňových, sociálních, důchodových a zdravotních
reforem,
(g) dodržovaní zásady trvale udržitelného rozvoje, péče o zlepšování životního
prostředí a aktivního úsilí zabraňujícího nebezpečným klimatickým změnám a
zvyšování podílů energie z obnovitelných zdrojů,
(h) rovných šancí pro všechny občany, rozvoji občanské společnosti a neziskového
sektoru,
(i) reformy financování obcí a měst s odstraněním neodůvodněných rozdílů a přijetí
systémové úpravy financování samospráv (rozpočtové určení daní, dotační systém),
(j) politiky šetrnosti (v nakládání s veřejnými zdroji, veřejnými financemi, ve vztahu
k životnímu prostředí),
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(k) účinných opatření proti rostoucí byrokracii a administrativě ve veřejné správě
(snižování počtů úředníků ve státní správě, veřejné správě a další),
(l) snižování počtu předpisů a agend,
(m) zavedení přímé volby prezidenta republiky, případně starostů, primátorů
a hejtmanů, pokud bude nalezena shoda nad změnou postavení orgánů samospráv
(viz například německý model).
5. Podrobný společný volební program bude vyhlášen skupinou zástupců obou stran
v rámci každého typu voleb.

Čl. 3

Sestavení kandidátních listin

6. TOP 09 a Starostové chtějí podpořit profesní růst komunálních politiků a osobností
veřejného života pevných morálních zásad tak, aby se na všech úrovních veřejné
správy podíleli lidé se zkušenostmi s místní a profesní správou, s každodenním
stykem s občany. TOP 09 a Starostové proto sestaví výběrem ve svých orgánech a
po dohodě společné kandidátní listiny do voleb (bod 3). Na společnou kandidátní
listinu nominují strany osobnosti regionálně známé a úspěšné, schopné důstojně
a účinně vykonávat mandát, splňující formální kritéria stanovená právními předpisy
(překážky volitelnosti). Kandidáti se zaváží v případě zvolení prosazovat společný
volební program.
7. Volebními zmocněnci ve všech 14 krajích budou společně vybrané důvěryhodné
osoby, jež nebudou oprávněny jakkoli zasahovat do podaných kandidátních listin
s výjimkou společných pokynů zástupců obou stran tohoto prohlášení. Volební
zmocněnci podají kandidátní listiny nejpozději dne 25. srpna.
Čl. 4

Organizace a volební štáb

8. Společný postup je realizován prostřednictvím organizačních skupin v jednotlivých
volbách. Členové těchto skupin jsou určeni stranami této smlouvy.
9. Strany této smlouvy nominují své zástupce do volebního štábu. Volební štáb určuje
strategii propagace, produkce, distribuce a dalších činností volební kampaně.
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Nedospěje-li volební štáb v konkrétní věci ke konsensu, jsou informována vedení
obou stran, jež rozhodnou.
10. Volební štáb pro volby do PSP 2009 bude řízen Jaroslavem Poláčkem (za TOP
09). Za Starosty bude ve volebním štábu jednat Stanislav Polčák. V případě neshody
ve volebním štábu nad zásadní otázkou volební kampaně věc rozhodnou společným
stanoviskem Miroslav Kalousek a Petr Gazdík; nedospějí-li ani tito k dohodě,
rozhodne věc v konečné instanci Karel Schwarzenberg.

Čl. 5

Financování a transparentnost

11. Veškeré financování volební kampaně musí probíhat v souladu s právními předpisy.
12. Příjmy ze soukromých zdrojů mohou být pro užití ve volební kampani přijaty pouze od
dárců, kteří své jak peněžité, tak nepeněžité plnění specifikují v příslušných
smlouvách a souhlasí se zveřejněním daru od okamžiku přijetí stranou (nikoli až od
okamžiku zákonného odevzdání výroční zprávy).
13. Rozpočet

volební

kampaně

je

konstruován

jako

vyrovnaný

se

zajištěným

financováním výdajové stránky kampaně. Rozpočet se základním rozpisem položek
kampaně, a to i s ohledem na jejich přímé opatření nepeněžitým plněním smluvních
stran, podléhá souhlasu volebního štábu a těmto pravidlům:
(a) jakákoli objednávka musí být podepsána osobami, jež jsou k zavazování stran
smlouvy pověřeny,
(b) strany jsou v pravidelných intervalech informovány o provedených objednávkách a
přijatých fakturách v souvislosti s volební kampaní,
(c) po volbách volební štáb provede nejpozději do 2 měsíců závěrečné vyúčtování
kampaně podepsané zástupci obou stran a volebním lídrem, které má určující
závaznost pro dělení případných příspěvků stanovených zákonem na úhradu
volebních nákladů. Dělení případných příspěvků stanovených zákonem specifikuje
vždy prováděcí dohoda k jednotlivým typům voleb.
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Čl. 6

Závěrečná ujednání

14. Strany této smlouvy povedou dialog se všemi parlamentními stranami, dalšími
neparlamentními stranami, regionálními hnutími a sdruženími. Strany této smlouvy
nebudou spolupracovat v jakékoli formě s KSČM a ostatními nedemokratickými a
extrémistickými formacemi.
15. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. Tuto smlouvu blíže
rozvádějí její přílohy a prohlášení, které jsou její nedílnou součástí.
16. Smlouvu lze vypovědět s účinností 30. dnem po písemném oznámení výpovědi druhé
straně s uvedením závažného důvodu takového kroku. Smlouvu nelze vypovědět
v mezidobí od podání kandidátních listin k registraci až do dne voleb.

V Praze dne ……………………

TOP 09

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Karel Schwarzenberg, …………………………..

Petr. Gazdík, předseda

…………………………..

předseda přípravného výboru

Miroslav Kalousek,

…………………………

Stanislav Polčák, místopředseda ………………………….

člen přípravného výboru
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