
Smlouva o volební spolupráci
mezi Českou pirátskou stranou, Stranou zelených a Budoucností ve městě Jilemnice pro

volební období 2022 - 2026

Česká pirátská strana
Na Moráni 360/3
128 00 Praha 2
IČO: 71339698
zastoupená krajským předsedou Markem Försterem
(dále Piráti)

a

Strana zelených
náměstí Hrdinů 1125/8
140 00 Praha 4
IČO: 00409740
zastoupená Jakubem Varvařovským
(dále Zelení)

a

Budoucnost
Čajkovského 1671/25
130 00 Praha 3
IČO: 09182004
zastoupené spolupředsedkyní hnutí Petrou Jelínkovou
(dále Budoucnost)

(dále společně jen Účastníci)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto smlouvu o předvolební koalici ve volbách do zastupitelstva města Jilemnice (dále jen smlouva)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je vytvoření předvolební koalice Piráti, Zelení a Budoucnost ve městě
Jilemnice (dále jen koalice), sestavení společné kandidátní listiny dle zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí, a společný postup při realizaci volební kampaně v Jilemnici i
následné politické činnosti ve volebním období 2022 až 2026.

II. VOLEBNÍ STRANA

Účastníci společně vytvoří volební stranu typu „Koalice politických stran, politických hnutí a
sdružení nezávislých kandidátů“ s názvem „Jilemnice budoucnosti - Piráti, Zelení, Budoucnost a
nezávislí“.



III. KANDIDÁTNÍ LISTINA

Kandidátní listina je sestavena dle přílohy níže.

IV. KODEX KANDIDÁTA A KANDIDÁTKY

Kandidáti a kandidátky nominovaní jednotlivými stranami podepíší kodex dané strany. Kodex
kandidáta a kandidátky podepíšou kandidáti/ky společně s prohlášením kandidáta dle zákona.

V. VOLEBNÍ ZMOCNĚNEC A OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

1. Volebním zmocněncem se určuje Jakub Ježek, nar. 1. 5. 2001. Volební zmocněnec podává
kandidátní listinu na obecním úřadě v podobě vyplývající z této smlouvy. Případné změny na
kandidátní listině může provádět pouze se souhlasem volebního výboru. Změny v obsazení
kandidátní listiny jsou možné jen se souhlasem jednomyslným.

2. Náhradníka zmocněnce jmenuje volební výbor.

3. Nominace do okrskových volebních komisí v obci zvolí volební výbor.

VI. VOLEBNÍ VÝBOR

1. Nejvyšším orgánem koalice je volební výbor.

2. Volební výbor tvoří první tři osoby na kandidátní listině.

3. Volební výbor rozhoduje většinou všech svých členů, pokud není stanovena potřeba jednomyslné
shody.

VII. FINANCOVÁNÍ KAMPANĚ

1. Financování a hospodaření kampaně bude probíhat transparentně, skrze transparentní účet č.
2702218230/2010 založený pro tento účel Jakubem Varvařovským (Zelení) s přístupem zajištěným
pro Vojtěcha Mečíře (Piráti) a Petru Kalenskou (Budoucnost).

2. Piráti se zavázali do kampaně vložit 15.000 Kč, Zelení se zavázali do kampaně vložit 10.000 Kč
a Budoucnost 1.000 Kč.

VIII. VEDENÍ KAMPANĚ

1. Koalice bude navenek vystupovat jednotně s důrazem na potřebu volit celou kandidátku.

2. Kroužkovací kampaň jakéhokoliv kandidáta/ky je nepřípustná, pokud není předem udělen
souhlas koaličních stran.

3. Na propagačních materiálech bude používán celý název koalice, nebo volební značka Jilemnice
budoucnosti.

4. Všechen propagační materiál schvaluje volební výbor.

5. Volební materiály budou vycházet z volebního programu.



6. Volební výbor je oprávněn zřídit volební štáb a stanovit jeho členy/ky, kompetence, pravomoci,
úkoly, pravidla svolávání a jednání pro řízení kampaně.

IX. VOLEBNÍ PROGRAM

1. Volebním programem se rozumí samostatný dokument určující vize a prostředky ke směřování
obce, základní principy a změny, které chce koalice uskutečnit.

2. Volební program schvaluje volební výbor a zavazuje všechny kandidáty/ky.

X. NEDODRŽENÍ SMLOUVY

1. V případě závažného nedodržení koaliční smlouvy jednou ze stran, může druhá strana od
smlouvy odstoupit.

2. Každý Účastník koalice se zavazuje, že bude tuto smlouvu dodržovat v celém jejím rozsahu a
duchu.

V ____________ dne      . 6. 2022 V ____________ dne      . 6. 2022

____________________________ ____________________________

Marek Förster Jakub Varvařovský
Krajský předseda (Piráti) Místopředseda Strany zelených (Zelení)

V ____________ dne      . 6. 2022

____________________________

Petra Jelínková
Spolupředsedkyně Budoucnosti (Budoucnost)



Příloha č. 1
Stanovení pořadí kandidátů a kandidátek na kandidátní listině koalice Piráti, Zelení a

Budoucnost

1. Mgr. Vojtěch Měčíř (Piráti)

2. Mgr. Petra Kalenská, Ph.D., LL.M. (Budoucnost)

3. Jakub Varvařovský (Zelení)

4.-17. (nestraník/nestranice navržený/á jedním z Účastníků, viz níže)

Sudá místa od shora primárně obsazují ženy tak, aby bylo zachováno zipové zastoupení žen na
kandidátní listině. 4. - 17. místo bude obsazeno střídavě osobami nominovanými Piráty,
Budoucností a Zelenými v tomto pořadí.

V ____________ dne      . 6. 2022 V ____________ dne      . 6. 2022

____________________________ ________________________________

Marek Förster Jakub Varvařovský
Předseda krajského sdružení (Piráti) Místopředseda Strany zelených (Zelení)

V ____________ dne      . 6. 2022

____________________________

Petra Jelínková
Spolupředsedkyně Budoucnosti (Budoucnost)


