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Přílohy 

Příloha 1 - Koaliční smlouva Votice 

 
 



  
 

 

Příloha 2 – Koaliční smlouva Benešov 



 
 

 

Koaliční smlouva  

Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Benešov za Volbu pro Benešov  

(dále jen „zastupitelé za VPB“)  

a 

Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Benešov za Občanskou demokratickou 
stranu  

(dále jen „zastupitelé za ODS“)  

a  

Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Benešov za STAN Spolu pro Benešov 
s podporou KDU - ČSL Benešov 

(dále jen „zastupitelé za STAN“)  

a  

Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Benešov za Českou Pirátskou stranu 
s podporou strany Zelených 

(dále jen „zastupitelé za Piráty“)  

 

na základě výsledků vycházejících z komunálních voleb do Zastupitelstva města Benešov, 

konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 ve snaze prosazovat ve volebním období 2018–2022 

společné zájmy pro rozvoj města Benešov a kvality života jejích občanů, jako smluvní strany  

 

uzavírají tuto koaliční smlouvu: 

Čl. I   

Předmět a účel smlouvy  

1) Předmětem této smlouvy je  

 

a) vytvoření základního rámce pro fungování koaliční spolupráce pro volební období 

2018 – 2022 v Benešově 

b)  vyjádření společného zájmu smluvních stran při prosazovaní programových priorit, 

které vyplývají z volebních programů smluvních stran 

c) stanovení základních principů koaliční spolupráce, včetně dohody o ustavení a 

složení orgánů města Benešov 

 

2) Účel koaliční spolupráce je prosazování společných programových priorit a společný 

postup ve všech orgánech města Benešov.  

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

Čl. IV  

Koaliční spolupráce, Koaliční setkání, ukončení smlouvy  

1) Pro případ, že by se jedna strana cítila být jinou stranou poškozována jednáním, které 

je v rozporu s obsahem této smlouvy, nebo neuplatňováním principů, na nichž je tato 

dohoda založena, nebo cítila potřebu projednat některá zásadní rozhodnutí s další 

stranou, je oprávněna požádat smluvní strany o projednání dané záležitosti. 

 

2) V případě, že o to kterákoliv ze smluvních stran požádá, uskuteční se ještě před 

projednáním klíčových témat na Radě města a na Zastupitelstvu města, tzv. koaliční 
setkání. Tohoto setkání se mohou zúčastnit všichni zvolení zastupitelé z koaličních 

stran (hnutí). Za klíčová témata jsou považována: rozpočet, plán investic, strategický 

plán rozvoje města, územní plánování. Další témata mohou být doplněna jednotlivými 

stranami dle situace a jejich naléhavosti. Smyslem je, aby všichni koaliční partneři 

měli rovnou příležitost pro prodiskutování zásadních koncepčních a strategických 

oblastí města. 

 

3) Koaliční strany se zavazují, že v zásadních personálních otázkách a při nakládání 

s majetkem města a městských obchodních společností budou postupovat ve vzájemné 

shodě a pro jejich prosazení bude nutná shoda všech koaličních partnerů.   

 

4) Koaliční strany spolu budou vzájemně jednat vždy jako suverénní a rovnocenní 

partneři současně s respektováním síly mandátu vzešlého z voleb. Základním 

principem je rovný přístup k informacím a otevřený dialog mezi všemi koaličními 

partnery. 

 

5) Všechny strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí k překlenutí rozporů. Pokud 

jednání nepovedou k dohodě a řešení sporu, má právo každá ze smluvních stran 

koaliční smlouvu vypovědět. 

 

  

 

Čl. V.  

Závěrečná ustanovení  

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi stranami a je 

závazná po celé funkční období Zastupitelstva města Benešov, resp. do doby konání 

příštích voleb do Zastupitelstva města Benešov.  

 



 
 

 

 

 

2) Veškeré změny této dohody, doplňky nebo dohoda o ukončení této koaliční smlouvy 

mohou být učiněny pouze písemně, formou číslovaných dodatků.  

 

3) Jako doklad souhlasu se zněním této koaliční smlouvy a vůle vytvořit koalici a býti touto 

smlouvou osobně vázáni, připojují zastupitelé zvolení za VPB,ODS, STAN a Piráty 

svoje podpisy. 

V Benešově    30.10.2018 

 

Za zastupitele VPB  

Ing. Jaroslav Hlavnička 

Mgr. Zdeněk Zahradníček 

Mgr. Petr Jandač 

Ing. Luboš Machulda MBA 

Ing. Igor Chromý 

Ing. Jan Hrachovský 

Ing. Ladislav Klavrza 

Ing. Radim Poustka 

Mgr. Lada Pavlíčková 

MUDr. Petra Kuchařová 

MUDr. Karel Navrátil 

Za zastupitele ODS  

Ing. Roman  Tichovský 

Ing. Pavel Pavlík 

Jaroslav Roll 

Za zastupitele STAN  

Ing. Jana Čechová 

Ing. Luboš Balata  

Za zastupitele Piráti 

Ing. Daniel Netušil  

Mgr. Ing. Radek Klempera 



Příloha 3 – Polostrukturovaný rozhovor 

Scénář polostrukturovaného rozhovoru pro výzkum UK 

 

 

 

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, 

 

Na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy probíhá výzkum na 

téma komunální politiky. Výzkum se týká problematiky ukotvenosti politických stran ve městech, 

tvorby kandidátek stranami a nezávislými kandidáty pro komunální volby a spolupráce mezi 

zvolenými zastupiteli v jednotlivých zastupitelstvech. Zkoumaným obdobím je posledních 20 let, tedy 

roky 1998-2018. 

 

Rád bych Vás tímto požádal o chvíli vašeho času (cca 45 minut) a zodpovězení uvedených otázek. 

Výsledky výzkumu budou, v případě zájmu, sděleny respondentům. Údaje poskytnuté respondenty 

budou zpracovány v absolventské práci. Pokud respondent nemá zájem vystupovat v práci pod svým 

jménem, je možnost anonymizovat jeho odpovědi. Máte zájem anonymizovat své odpovědi? Ano/ne 

 

 

Níže naleznete návrh polostrukturovaného rozhovoru k tomuto výzkumu. Tento rozhovor obsahuje 21 

otázek.  

 

 

Profil respondenta  

 

Kandidoval jste za politickou stranu nebo SNK?  

 

Jste členem politické strany, případně funkcionářem?  

 

 

 

Část I. – Strany a kandidátky 

 

Kandidátní listiny do komunálních voleb v ČR podávají buď politické strany nebo sdružení 

nezávislých kandidátů. Mnohdy dochází k tomu, že ve městě kandiduje politická strana, která ale 

nemá vlastní místní organizaci. Za politické strany také mnohdy kandidují bezpartijní, ačkoli strany 

mají početné členské základny. Na druhou stranu kandidátky nezávislých jsou hojně zastoupeny také, 

ačkoli podat takovou kandidátku je náročnější z hlediska sběru podpisů. V této části budou otázky, 

týkající se vaší volební strany a skládání kandidátních listin. Na základě odpovědí v části „profil 

respondenta“ bude respondent dotazován buď na otázku 1 nebo 2. 

 

1. Kandidátní listina byla za politickou stranu.  

a. Existuje ve vašem městě místní organizace politické strany, za kterou jste 

kandidovali? 

i. Vzpomenete si, kdy byla místní organizace strany založena, kolik má členů a 

jak se členská základna vyvíjí?  

ii. Pokud nemáte ve městě místní organizaci strany, za kterou jste kandidovali, 

tušíte, kde jsou členové strany organizováni (ve které organizaci jiného 

města)? 

b. Uvažovali jste někdy, že budete kandidovat jako SNK kvůli zisku nových voličů? 

c. Má vaše kandidátka nějakou vazbu na nepolitický subjekt (SDH, Myslivci, škola 

atd.) působící ve vašem městě? 

d. Na vaší kandidátce kandidují i kandidáti bez politické příslušnosti. Jakou roli 

přisuzujete členům strany a bezpartijním při sestavování kandidátní listiny?  



2. Kandidátní listina byla za sdružení nezávislých kandidátů. 

a. Vzpomenete, kdy byla kandidátka poprvé sestavena a za jakých okolností vznikla?  

b. Uvažovali jste někdy, že byste kandidovali jako politická strana nebo sdružení 

nezávislých a politické strany?  

c. Je vaše kandidátka navázána na nějaký nepolitický subjekt (SDH, Myslivci, škola 

atd.) působící ve městě?  

 

Část II. – Vztahy a rivalita 

 

Rivalita mezi kandidujícími subjekty je běžná zejména během voleb. Dochází k ní, aby kandidátka 

vymezila své postoje a její program byl pro voliče srozumitelný. Jednotlivé kandidátky mohou vést 

souboj i skrze různé druhy kampaně. Po volbách dochází ke dvěma situacím. Rivalita se vytratí, dojde 

k uklidnění situace a vzniká spolupracující zastupitelstvo, jelikož zvolené strany mají zájem 

dohromady rozhodovat o dění ve městě. Rivalita, vymezování a konflikty může přetrvat i po volbách 

a poté se zastupitelstvo rozčlení na spolupracující a opoziční. 

 

3. Jaké jsou politické vztahy mezi jednotlivými kandidátkami?  

a. Dochází k rivalitě nebo volebnímu souboji?  

i. Vůbec nedochází k rivalitě a konfliktům mezi kandidátkami. 

ii. Občasně dochází ke konfliktům, buď při volbách nebo v průběhu volebního 

období. 

iii. Rivalita je stálá.  

 

Část III. – Koalice a většina 

 

Koalice je spojenectví dvou nebo více zvolených stran či zastupitelů, které by v ideálním případě 

mělo tvořit nadpoloviční většinu členů zastupitelstva. Některé většiny a spojenectví vznikají za 

účelem volby starosty a rady, jiné mají trvalý charakter. Prosím popište dle svých znalostí koalice ve 

vašem městě.  

 

4. Vzniká u vás nějaká forma spojenectví či koalice mezi zastupiteli? 

5. Vzniká koalice pouze pro volbu starosty, případně radních nebo pro dlouhodobou spolupráci?  

6. Je již před volbami jasné, kdo s kým bude spolupracovat?  

7. Je koalice ve vašem zastupitelstvu utvořená na základě dlouhodobé spolupráce zastupitelů 

nebo je každé volební období jiná?  

8. Formuje se koalice spíše z minimálního počtu stran, tedy tak, aby měla potřebnou většinu 

nebo je tendence zapojit do koalice co nejvíce subjektů zastoupených v zastupitelstvu?  

9. Uzavírají koaliční strany mezi sebou pouze ústní dohodu nebo je podepisována koaliční 

smlouva? 

10. Došlo ve zkoumaném období, tedy od roku 1998, k rozpadu koalice a odvolání starosty 

v průběhu funkčního období? Pokud ano, popište prosím okolnosti.  

11. Vzejde nový starosta vždy z vítězné strany?  

 


