
 

 

KOALIČNÍ SMLOUVA O PODPOŘE 
HANY KORDOVÉ MARVANOVÉ 

PRO VOLBY DO SENÁTU 2022, obvod č. 19 – PRAHA 11 
 
 
Smluvní strany: 
 
JUDr. Hana Kordová Marvanová 
narozena: 26. 11. 1962 
trvale bytem: Holšická 1458, Praha 9 – Újezd nad Lesy, 190 16 
 
Občanská demokratická strana 
politická strana, IČO: 16192656 
se sídlem Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1 
zastoupená: Petrem Fialou, předsedou 
(dále jen „ODS“) 
 
KDU-ČSL 
politická strana, IČO: 00442704 
se sídlem: Karlovo náměstí 317/5, 120 00 Praha 2 
zastoupená: Marianem Jurečkou, předsedou 
(dále jen „KDU-ČSL“) 
 
TOP 09 
politická strana, IČO: 71339728 
se sídlem Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1 
zastoupená: Markétou Pekarovou Adamovou, předsedkyní 
(dále jen „TOP 09“) 
 
Česká pirátská strana 
politické hnutí, IČ: 71339698 
se sídlem Na Moráni 360/3, 12800 Praha 2 
zastoupená: Ivanem Bartošem, předsedou 
(dále jen „Piráti“) 
 
 

uzavírají tuto koaliční smlouvu: 
 
 
1.  Smluvní strany se dohodly, že pro volby do Senátu 2022 bude v senátním obvodu Praha 11 (č. 19) 

jakožto koaliční kandidát navržena paní JUDr. Hana Kordová Marvanová (dále i „kandidátka“). 
 
2. JUDr. Hana Kordová Marvanová bude nominována jakožto kandidátka koalice ODS, KDU-ČSL, 

TOP 09 a Piráti (dále i „volební koalice“). Navrhující stranou bude ODS. 
Název koalice: SPOLU s podporou Pirátů 

 
3. Zmocněncem pro senátní obvod Praha 11 (č. 19) určuje volební koalice Lenku Mottlovou. 
 
4. Kandidátka je připravena konzultovat kroky během volební kampaně, zejména v programové oblasti, 

s předsedy stran tvořících volební koalici, a to jak ze své iniciativy, tak z iniciativy předsedy kterékoliv 
z nich. 

 



 

 

5. V případě zisku mandátu kandidátky je příjemcem příspěvku na mandát podle zákona 
č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutí, v platném znění, navrhující 
strana, tedy ODS. 

 
6. Koaliční strany si poskytují ujištění stran financování volební kampaně a vzájemných finančních 

vztahů, které musí zcela odpovídat požadavkům právních předpisů a pravidlům transparentnosti. 
 
7. Strany volební koalice vítají podporu dalších subjektů, jak demokratických politických stran či hnutí, 

tak spolků a nejširší občanské veřejnosti. Volební koalice tak je otevřenou platformou spolupráce 
demokratických sil. 

 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každý účastník smlouvy obdrží po 

jednom stejnopisu. Tuto smlouvu lze měnit jen na základě písemného dodatku stvrzeného 
souhlasem všech účastníků smlouvy. 

 
 
V Praze dne ……… 2022 
 
 
ODS        KDU-ČSL 
 
 
 
………………………….......................................   …………………………....................... 
Petr Fiala, předseda     Marian Jurečka, předseda 
 
 
TOP 09       Piráti 
 
 
 
………………………….....................................  ………………………………………….. 
Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně  Ivan Bartoš, předseda 
 
 
Kandidátka 
 
 
 
………………………………………….. 
JUDr. Hana Kordová Marvanová 
  



 

 

SMLOUVA O FINANČNÍM VYROVNÁNÍ 
SENÁTNÍ VOLBY 2022, obvod č. 19 – PRAHA 11 

 
 
Smluvní strany: 
 
Občanská demokratická strana 
politická strana, IČO: 16192656 
se sídlem Truhlářská 1106/9, 110 00, Praha 1 
zastoupená: Petrem Fialou, předsedou 
(dále jen „ODS“) 
 
KDU-ČSL 
politická strana, IČO: 00442704 
se sídlem: Karlovo náměstí 317/5, 120 00 Praha 2 
zastoupená: Marianem Jurečkou, předsedou 
(dále jen „KDU-ČSL“) 
 
TOP 09 
politická strana, IČO: 71339728 
se sídlem Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1 
zastoupená: Markétou Pekarovou Adamovou, předsedkyní 
(dále jen „TOP 09“) 
 
Česká pirátská strana 
politické hnutí, IČ: 71339698 
se sídlem Na Moráni 360/3, 12800 Praha 2 
zastoupená: Ivanem Bartošem, předsedou 
(dále jen „Piráti“) 
 
 

se dohodly na této smlouvě: 
 
 
1. Mezi účastníky smlouvy došlo k vytvoření spolupráce pro senátní volby v roce 2022 pro obvod č. 19 

– Praha 11 (dále jen „Koaliční smlouva“) – nominací JUDr. Hany Kordové Marvanové jakožto 
kandidátky do Senátu Parlamentu ČR. Tato samostatná smlouva o finančních vztazích navazuje na 
uvedenou koaliční smlouvu a určuje vzájemné finanční vztahy a závazky mezi jmenovanými 
stranami. Nominující politickou stranou je podle koaliční smlouvy ODS, která zajišťuje a plně 
zodpovídá za naplnění všech podmínek a povinností stanovených volebním zákonem, tak zvláštními 
předpisy (zejm. zákon č. 424/1991 Sb.), zejm. zřízení volebního účtu koalice a nepřetržitého 
internetového přístupu k tomuto účtu, vedení volebního účetnictví, zveřejnění seznamů dárců před 
volbami a zpracování a zveřejnění zprávy o financování volební kampaně po volbách, vč. veškerých 
oznámení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. 

 
2. ODS se zavazuje přispět na společnou kampaň částkou ve výši 190.000 Kč. KDU-ČSL se zavazuje 

přispět na společnou kampaň částkou ve výši 40.000 Kč. TOP 09 se zavazuje přispět na společnou 
kampaň částkou ve výši 145.000 Kč. Piráti se zavazují přispět na společnou kampaň částkou ve výši 
125.000 Kč. ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Piráti převedou svůj vnos na volební účet č. 
2802239012/2010 zřízený v senátních volbách 2022 pro senátní volební obvod koalice. Svůj vnos 
převede ODS na tento volební účet dílčími platbami v závislosti na potřebě financování volební 
kampaně. 

 



 

 

3. Ostatní členové koalice (KDU-ČSL, TOP 09 a Piráti) se zavazují poskytnout po dobu volební 
kampaně nepeněžní plnění a podporu, a to po dohodě volebních štábů zejm. personální zajištění 
akcí, propagace a PR, jako například: 

a) zajištění PR a účast předsedů stran všech členů koalice na tiskové konferenci dle dohody 
k zahájení volební kampaně, 

b) účast kandidáta na akcích členů koalice, jeho představení a prostor k vystoupení, 
c) PR kandidáta v tištěné i elektronické podobě na celostátní i regionální úrovni členů koalice, 

účast na tiskových konferencích, 
d) účast kandidáta na předvolebním PR a reklamě v předvolebních materiálech členů koalice 

(média, volební noviny, letáky), 
e) fotografie s předsedy členů koalice a jejich podpora, 
f) podpora populárních a známých osobností členů koalice ve prospěch kandidáta, 
g) přiměřená podpora na sociálních sítích, 
h) zřízení microsite a vzájemné propojení odkazů příspěvků kandidáta a členů koalice, 
i) využití sítě dobrovolníků ve volební kampani. 

 
4. KDU-ČSL, TOP 09 a Piráti jsou povinni předem informovat ODS o veškerých výdajích, které vynaloží 

na senátní volební kampaň, pokud se tyto výdaje, byť i jen z části započítávají do limitu kandidátky 
ve smyslu § 16c odst. 2 písm. b) volebního zákona. Výdaje dle předchozí věty jsou KDU-ČSL, 
TOP 09 a Piráti oprávněny vynaložit jedině po předchozí konzultaci s ODS. 

 
5. Spolupracující strany souhlasí, že kandidaturu JUDr. Hany Kordové Marvanové mohou v souladu 

s pravidly zvláštních právních předpisů (především zákona č. 424/1991 Sb.) finančně podpořit i další 
subjekty (soukromé dary a příspěvky v souladu s právními předpisy). U dalších finančních příspěvků 
je jejich příjemcem dle bodu 1. ODS. ODS zodpovídá za maximální transparentnost příjmové 
i výdajové stránky kampaně.  

 
6. Vznikne-li po volbách straně ODS nárok na státní příspěvek na mandát (§ 20 odst. 7 zákona 

č. 424/1991 Sb.), náleží ODS podíl ve výši 38 %, TOP 09 náleží podíl 29 %, Pirátům náleží 25 % 
a KDU-ČSL náleží 8 % podíl na státním příspěvku na mandát senátorky. 

 
7. Po volbách provede ODS ve spolupráci s kandidátem v době stanovené právními předpisy 

závěrečné vyúčtování kampaně. 
 

8. Peněžní prostředky na volebním účtu koalice nevyužité na volební kampaň náleží ODS, která je po 
uplynutí lhůty podle § 16a odst. 4 volebního zákona převede na svůj účet pro ostatní příjmy a výdaje 
(číslo účtu: 2001178547/2010). 

 
9. Každý z účastníků smlouvy plně odpovídá samostatně za soulad svého jednání s právem 

a stanovenými postupy a svými vnitřními pravidly (především stanovami). 
 

10. Kontaktní osobou pro koordinaci za ODS je pověřen Jan Kočí, hlavní manažer ODS, 737 288 131, 
jan.koci@ods.cz. Kontaktní osobou pro koordinaci za TOP 09 je pověřena Miriam Faltová, generální 
sekretář TOP 09, 722 001 098, faltova@top09.cz. Kontaktní osobou pro koordinaci za KDU-ČSL je 
pověřen Pavel Hořava, generální sekretář KDU-ČSL, 607 809 316, pavel.horava@kdu.cz. Kontaktní 
osobou pro koordinaci za Piráty je pověřen Ondřej Chrást, místopředseda Krajského sdružení Pirátů, 
606 914 916, ondrej.chrast@pirati.cz.  
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11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech originálech, z nichž každý účastník smlouvy obdrží po jednom 
stejnopisu. Tuto smlouvu lze měnit jen na základě písemného dodatku stvrzeného souhlasem všech 
účastníků smlouvy. 

 
V Praze dne ……… 2022 
 
ODS        KDU-ČSL 
 
 
 

………………………….......................................   …………………………....................... 
Petr Fiala, předseda     Marian Jurečka, předseda 
 
TOP 09       Piráti 
 
 
 

………………………….....................................  …………………………..................................... 
Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně  Ivan Bartoš, předseda 


