
SMLOUVA 
O VOLEBNÍ SPOLUPRÁCI

PRO PARLAMENTNÍ VOLBY 2017
uzavřená mezi
Politická strana: 5 % pro vzdělávání
se sídlem: Šmeralova 198/25, 170 00 Praha
IČ: 06070108
zastoupená PhDr. et Mgr. Kryštofem Kozákem, PhD., předsedou strany
(dále též jen strana 5 %)

a

Politická strana: Česká pirátská strana
Se sídlem: Řehořova 943/19, Praha 3
IČ: 71339698
zastoupená PhDr. Ivanem Bartošem, PhD., předsedou strany a celostátním volebním lídrem
(dále též jen Piráti)

dále též (smluvní) strany

uzavírají podle § 1724 a dalších občanského zákoníku tuto smlouvu o volební spolupráci.

Česká pirátská strana a strana 5 % pro vzdělávání uzavírají pro sněmovní volby 2017 a 
následné povolební období toto dohodu o vzájemné spolupráci dle volebního řádu Pirátů 
(wiki.pirati.cz/rules/vr) (dále jen „VŘ“).

Preambule

Naším společným cílem je republika, kde může každý člověk prožít svůj život svobodně, 
naplno a ve zdravém a příjemném prostředí. Za klíč k prosperitě naší společnosti 
považujeme otevřenost, kvalitní vzdělávání a veřejné služby s dostatečnou nabídkou volby, 
využití nových technologií, a zapojení občanů do rozhodování.
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1) Závazek spolupráce

Strany se zavazují
1. že ve volební kampani budou postupovat společně a jednotně; zejména 

budou mediální výstupy vzájemně koordinovat,
2. že neuzavřou koalici nebo dohodu pro sněmovní volby 2017 na celostátní 

úrovni s jinou politickou stranou bez souhlasu druhé strany.
Strana 5 % se dále zavazuje

1. že se řádně se pro volby registruje u Úřadu pro dohled nad hospodařením 
politických stran jako třetí osoba,

2. že se bude ona a její kandidáti společné kampaně zúčastňovat aktivně.

Strany se tímto opravňují ke vzájemnému užívání svých značek pro účel této spolupráce.

2) Kandidátky a kandidáti

1. Piráti na své kandidátky umístí nominanty strany 5 %.
2. Pro tyto kandidáty platí stejné podmínky kandidatury (§10 VŘ) jako pro jiné 

kandidáty Pirátů, zejména souhlas s demokratickým 
minimem (https://www.pirati.cz/program/dlouhodoby/minimum/), kodexem 
poslance (https://www.pirati.cz/program/psp2017/kodex-poslance/), volebním 
programem (https://www.pirati.cz/program/psp2017.html) a povolební 
strategií (https://www.pirati.cz/program/psp2017/strategie/) a vystavit na webu svůj 
profil ve stanoveném formátu.

3. Strana 5 % nepostaví kandidátky samostatně ani v koalici, ani neumístí své 
nominanty na kandidátní listinu jiné strany.

3) Volební program

Piráti berou na vědomí přiložený Volební program strany 5 %, jako jednotlivý volební 
program kandidátů (dle § 15 VŘ), společný pro tyto kandidáty.

4) Finanční závazek

Pokud Piráti postoupí do skrutinia (§ 49 Zákona č. 247/1995 Sb.), tedy získají 5% 
hlasů, vyplatí straně 5 % část ze získaného státního příspěvku na úhradu volebních nákladů 
(§ 85 Zákona č. 247/1995 Sb.) po jeho obdržení, a to konkrétně 25 Kč za každý preferenční 
hlas, který obdržel nominant strany 5 %. Tato výplata je shora limitována dvojnásobkem 
vkladu strany 5% do kampaně.

5) Trvání

Tato smlouva končí:
1. Vyhlášením výsledku voleb, pokud Piráti nepostoupí do skrutinia,
2. Vyhlášením výsledku voleb, pokud Piráti postoupí do skrutinia, ale žádný z 

nominantů strany 5 % nebude zvolen poslancem, jednostranným oznámením 
kterékoliv strany učiněným do 14 dní od vyhlášení výsledku,
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3. Oboustrannou písemnou dohodou o ukončení spolupráce,
4. Jednostranným písemným prohlášením o ukončení spolupráce z důvodu 

neplnění závazků obsažených v této dohodě řádně doručeným druhé straně; 
Smlouva v takovém případě zaniká 30 dní po doručení.

Ukončením smlouvy nezanikají předchozí závazky z ní vyplývající, zejména finanční závazek
čl. (4).

Tato dohoda může být změněna pouze číslovaným dodatkem.

Dne __. července 2017 v Praze

Za stranu 5 % :

….………………………………………...

Za Piráty :

……………………………………………

Přílohy:
1. Volební program strany 5 %
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