
 

 
 
 
 

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ 
TOP 09 a STAROSTŮ  

 

 
 
 
 
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“) 

 
 

činí toto společné prohlášení 
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2009. 

 

 

 

 



1. Vzhledem ke své programové blízkosti TOP 09 a Starostové sdělují, že pracují na 

společném programu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2009 

(dále jen „volby do PSP“) s tím, že se zavazují, že jej zveřejní v 1. polovině srpna 2009 i 

s těmito programovými prioritami: 

 

(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, rozvoje 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),  

(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).  

 

2. Pro volby do PSP v roce 2009 budou podány kandidátní listiny TOP 09, na něž budou 
umístěni kandidáti hnutí Starostové. O složení všech 14 kandidátních listin bude 

dosaženo mezi stranami konsensu do pondělí 17. srpna s tím, že obě strany souhlasně 

nominují Karla Schwarzenberga jakožto volebního lídra a kandidáta na premiéra.  

 



3. Zařazení na kandidátní listinu bude podmíněno souhlasem kandidáta s prosazováním 

společného volebního programu a vstupem do společného poslaneckého klubu. 

V případě čelných míst na kandidátních listinách bude tento souhlas poskytnut ve formě 

čestného prohlášení. Jakékoli směnky či jiné zavazování kandidátů považují obě strany 

tohoto prohlášení za neslučitelné s Ústavou ČR. 

 

4. Oběma stranám prohlášení přísluší právo veta vůči nominovaným kandidátům 

s ohledem na vysoké nároky na ně kladené a v zájmu ustavení společných 

parlamentních klubů. Při výběru kandidátů se obě strany prohlášení zavazují mít na 

zřeteli hledisko volebního úspěchu, nikoli vlastních zájmů a budou přihlížet k výsledkům 

předchozích voleb a k zastoupení jednotlivých regionů kraje a odstraňovat diskriminaci 

žen při sestavování kandidátek (zejména jejich čelných míst). 

 

5. Vzhledem k rozhodnutí podat kandidátní listiny pod registrovaným názvem TOP 09 bude 

ve volební kampani prosazována strategická spolupráce TOP 09 s hnutím Starostové a 

nezávislí. 

 

6. V případě zisku mandátů bude ustaven ve Sněmovně společný poslanecký klub pod 

názvem „TOP 09 a Starostové“. Zástupci obou stran tohoto prohlášení se v takovém 

případě zavazují co nejúčinněji spolupracovat a společně postupovat. O ustavení vlády 
ČR v případě zisku mandátů bude jednat společný vyjednávací tým složený ze dvou 

zástupců za stranu TOP 09 a jednoho zástupce hnutí Starostové.  

 

 

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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