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KOALI NÍ SMLOUVU

I.

Preambule

Ob anská demokratická strana, K es anská a demokratická unie eskoslovenská strana lidová a Strana zelených uzavírají na základ výsledk voleb
do Poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky ve dnech 2. a 3. ervna 2006
tuto dohodu, která zakládá koalici. Koali ní strany hodlají na základ mandátu od
ob an
eské republiky p evzít plnou odpov dnost za správu v cí ve ejných v naší
zemi, pokra ovat v budování parlamentní demokracie a pln sloužit zájm m naší
zem a jejích obyvatel.
Koali ní strany se zavazují, že budou eskou republiku spravovat s d razem
na zachování otev ené ob anské spole nosti oddané hodnotám svobody a
demokracie a postavené na principech právního státu, tržní ekonomiky, sociální a
ekologické odpov dnosti.
Koali ní strany se pln hlásí k tradicím eské státnosti a k integraci eské
republiky do bezpe nostních a nadnárodních politických struktur, jakými jsou
Severoatlantická aliance a Evropská unie, které garantují bezpe nost zem , aktivní
zapojení do mezinárodních vztah i zvyšování životní úrovn ob an . Koali ní strany
dokon í proces sbližování právního ádu eské republiky s legislativou Evropské
unie.
Koali ní strany jsou vedeny snahou o budování moderního vst ícného a
efektivního státu, který bude ob an m poskytovat kvalitní, spolehlivé a snadno
dostupné služby a který bude silný v oblastech, v nichž je jeho funkce nezastupitelná,
a naopak nebude zasahovat do sfér, jež náleží svobodnému rozhodování ob an .
Smyslem spolupráce koali ních stran je ešení dlouhodobých spole enských,
ekonomických a sociálních problém naší zem , a proto se koali ní partne i zavazují
k pln ní politické vize, která si klade za cíl položit dlouhodobé základy pro stabilní a
produktivní správu v cí ve ejných v naší zemi.

.
.
.
.
.
.

Naše základní priority jsou:
Evropská unie, mezinárodní spolupráce a bezpe nost
Ob an, rodina a spole nost vzd lání a kultury
Právní stát bez korupce
Zdravé ve ejné finance
Moderní ekonomika a nová pracovní místa
Kvalita života ve m st i na venkov
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II.

Programové cíle koalice

1. Evropská unie, mezinárodní spolupráce a bezpe nost
Zavazujeme se k aktivní, realistické a praktické zahrani ní politice, respektující
naši geografickou a geopolitickou realitu, projevující však i dostatek tvo ivosti a
ofenzivního jednání, nap íklad p i obhajob lidských práv.
Chceme p isp t k takové podob institucí a politik EU, která bude odpovídat
novým výzvám 21. století a která zajistí, že p jde o projekt úsp šný. Chceme EU
otev enou,
srozumitelnou
lidem,
demokratickou,
efektivní
a
globáln
konkurenceschopnou. Tyto principy budeme prosazovat i b hem
eského
p edsednictví EU v roce 2009.
Proto:

.
.
.
.

podporujeme další rozši ování EU,
podporujeme spole ný postup EU v i jejímu nejbližšímu okolí a soused m,
který napom že stabilit a prosperit t chto oblastí, a tudíž i stabilit EU,
aktivn se zú astníme diskuse o budoucí podob EU s cílem nalézt integra ní
model umož ující p iblížit EU ob an m a reagující na výzvy spojené s
rozši ováním EU,
podporujeme zásadní reformy n kterých spole ných politik EU, zejména
spole né zem d lské politiky.

Aby eská republika mohla v maximální mí e profitovat ze svého lenství v EU,
zasadíme se o co nejrychlejší ukon ení všech p echodných období v i novým
len m EU a zajistíme efektivní, pr hledné a smysluplné využívání finan ních
prost edk z fond EU. Zasadíme se o zlepšení koordina ních mechanism
evropské agendy na úrovni vlády.
Soust edíme se na vybudování efektivního modelu ekonomické diplomacie
jako jednoho ze základních prost edk eské zahrani ní politiky. V tomto rámci také
jasn vymezíme a sjednotíme kompetence v oblasti marketingu a prezentace eské
republiky, podpory exportu, investic a cestovního ruchu. Podpo íme vytvo ení
sjednoceného a efektivního systému rozvojové a humanitární pomoci a spolupráce.
Budeme aktivn prosazovat liberalizaci sv tového obchodu, odstra ování
bariér svobodné vým ny zboží a služeb a dodržování ochrany duševního vlastnictví s
tím, aby tyto kroky byly provád ny citliv s ohledem na rozvoj nejzaostalejších zemí
sv ta.
V kontextu nových bezpe nostních hrozeb a rizik a z hlediska zajišt ní
bezpe nosti eské republiky považujeme euroatlantický bezpe nostní prostor za
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ned litelný. Nezbytné je pro nás udržení a další rozvíjení transatlantické vazby mezi
EU a USA. Hodláme pln využívat rámce NATO, zárove podporujeme výrazn jší
p evzetí zodpov dnosti evropských len NATO za spole nou bezpe nost, aniž by
došlo k narušení stávajícího bezpe nostního rámce.
P i budování profesionální armády eské republiky budeme dbát na kvalitu a
efektivitu. Budeme prosazovat vyvážený rozvoj všech pot ebných druh vojsk s
výrazným zam ením na specializaci ozbrojených sil.
Budeme podporovat kroky, které vedou k náprav všude tam, kde jsou lidé
kráceni na základních lidských právech, zejména kroky vedoucí k osvobození
obyvatel v zn ných, i dokonce mu ených pro politické nebo náboženské postoje.
Budeme podporovat demokratiza ní procesy všude ve sv t , zejména v Evrop
a jejím blízkém okolí, jako výraz naší globální spoluzodpov dnosti. Budeme
prosazovat, aby požadavek ur itého standardu demokracie a dodržování lidských
práv byl základním východiskem spole né zahrani ní a bezpe nostní politiky.

2. Ob an, rodina a spole nost vzd lání a kultury
Vytvo íme maximáln svobodný prostor pro aktivity ob an , spolk a
neziskového sektoru. Svobodu slova považujeme za základní p edpoklad pro
fungování demokratické spole nosti. Média vnímáme jako sou ást kultury.
Zachováme duální systém elektronických médií.
Budeme usilovat o ochranu ob an p ed diskriminací v jakékoliv form a
budeme d slední p i ochran menšin. Budeme usilovat o prevenci a odstran ní
sociálního vylou ení.
Navrhujeme z ízení ministerstva práce, sociálních v cí a rodiny. Sjednotíme
p íslušné agendy rodiny v tomto resortu.
Prosadíme zm nu charakteru sociáln -právní ochrany d tí preferencí rodinné
pé e p ed pé í ústavní. Agenda sociáln právní ochrany dít te bude sjednocena pod
jeden resort.
Vytvo íme podmínky pro posílení soudržnosti rodiny a mezigenera ní
solidarity v da ovém a sociálním systému. Umožníme v tší flexibilitu mate ské a
rodi ovské dovolené a posílení role otce p i pé i o d ti. Prosadíme v tší možnosti
flexibilních pracovních úvazk a zvýšíme motivaci zam stnavatel k zam stnávání
rodi vychovávajících d ti. Podpo íme zlepšení služeb pro rodinu, v etn pé e o
dít nerodi ovskou osobou. Zvláštní pozornost budeme v novat zvýšení kvality
života senior .
Zachováme bezplatné základní a st ední vzd lání ve standardním rozsahu.
Zajistíme rovnost podpory vzd lání, které je ve ejnou službou, bez rozdílu druhu
školy nebo jejího z izovatele. Dokon íme rámcové vzd lávací programy, a teprve
v návaznosti na to postupn zavedeme státní maturity.
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Budeme podporovat další rozvoj základních škol v malých obcích. Podpo íme
alternativní vzd lávací programy, v etn program zam ených na integraci
hendikepovaných, sociáln vylou ených a d tí se speciálními pot ebami.
Vytvo íme podmínky pro v tší zp ístupn ní vysokoškolského vzd lávání a pro
rozší ení nabídky studijních obor . Snížíme sociální bariéru v p ístupu
k vysokoškolskému vzd lání. Navýšíme prost edky z ve ejných zdroj
pro
vzd lávání, v du a výzkum. Nezavedeme školné, ale otev eme diskusi o v tším
zapojení soukromých zdroj do financování vysokých škol, v dy a výzkumu.
Prosadíme
postupn až na
památkové pé i a
a církvemi, v etn

zvýšení podílu výdaj státního rozpo tu pro ministerstvo kultury
1 % státního rozpo tu. Budeme v novat zvýšenou pozornost
pé i o kulturní d dictví. Dokon íme narovnání vztah mezi státem
smlouvy mezi eskou republikou a Vatikánem.

3. Právní stát bez korupce
Prosadíme adu opat ení, jež povedou k rychlejšímu a kvalitn jšímu
rozhodování soud . Tohoto cíle hodláme dosáhnout cestou zjednodušení procesních
p edpis , zm nou zákona o soudech a soudcích (posílení kárné odpov dnosti,
kariérní ád), personálním auditem justice a stanovením po ádkových lh t pro
rozhodování soud .
Máme zájem na zvýšení bezpe nosti ob an . Toho hodláme dosáhnout
prost ednictvím reformy Policie
eské republiky postavené na nezávislosti
vyšet ování trestné innosti policist , zm n organiza ní struktury a systému ízení
policie, moderním služebním zákonu p íslušník bezpe nostních sbor , zbavení
policie nadbyte né administrativy a na zlepšení materiáln -technického zabezpe ení
policie.
Zvýšíme efektivitu innosti složek Integrovaného záchranného systému,
v etn dostate ného materiálního zabezpe ení p i p írodních katastrofách a
krizových situacích.
Provedeme revizi platného práva s cílem zjednodušit a zp ehlednit náš právní
ád. Prosadíme nová pravidla pro tvorbu právního ádu a dokon íme legislativní
práce na nových základních kodexech.
Budeme trvat na d sledném a objektivním vyšet ení všech p ípad korupce.
Boj proti korupci postavíme na t ech pilí ích: prevenci, pr hlednosti a postihu. Za
tímto ú elem prosadíme odpovídající legislativní, institucionální a další opat ení.
P ijmeme opat ení posilující transparentnost ve ejných zakázek na všech
úrovních státní správy a samosprávy, v etn právnických osob s v tšinovou
majetkovou ú astí státu nebo samosprávy. Zavazujeme se k úplnému zrušení všech
druh p estupkové imunity.
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4. Zdravé ve ejné finance
Uskute níme reformu ve ejných financí. Jejími hlavními cíli budou:
snížení nezam stnanosti,
podpora hospodá ského r stu,
postupné snižování deficitu ve ejných rozpo t tak, aby byla spln na Maastrichtská
kritéria do roku 2008 a aby v následujícím funk ním období 2010–2014 bylo
dosaženo vyrovnaného státního rozpo tu.
Reforma ve ejných financí bude postavena na t chto principech:
snížení celkové da ové a odvodové zát že pro všechny ob any, živnostníky a
podniky,
uplatn ní zásady jediné sazby daní (u DPH s výjimkami),
zjednodušení a racionalizace da ového, sociálního, d chodového a zdravotního
systému s cílem snížit náklady na jejich správu a omezit byrokracii.
Da z p íjmu (DPPO, DPFO)
Zavedeme jednotnou sazbu dan z p íjmu u fyzických i právnických osob,
budou zvýhodn ny rodiny s d tmi a nízkop íjmové skupiny obyvatel. Zvážíme
možnost ro ních da ových prázdnin pro živnostníky a zvýhodn ní v oblasti
odepisování majetku pro subjekty s obratem do 15 mil. K . Podpo íme investice do
v dy a výzkumu a investice do ekologicky p ínosných technologií. Zrušíme zdan ní
dividend a kapitálových výnos .
Da z p idané hodnoty
Stanovíme jednotnou sazbu dan z p idané hodnoty ve stejné výši jako u
dan z p íjmu, z této jednotné sazby budou následující výjimky:
pekárenské výrobky, obiloviny
chléb
pšeni ná mouka
rýže
maso
ryby
vejce
mléko erstvé i trvanlivé
oleje a tuky
máslo
jedlé oleje
ovoce
zelenina
minerální vody
ubytovací služby
protetické pom cky
hromadná osobní doprava
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knihy, brožury, noviny a asopisy, ve kterých reklama nep esahuje 50 %
sportovní služby
kulturní služby
d ev né a rostlinné ekobrikety, pelety, št pka a palivové d íví
technologická za ízení pro lokální výrobu tepelné energie z obnovitelných zdroj
Dnešní pln ní osvobozená od DPH z stávají beze zm n (nap . sociální a
zdravotní služby). V p ípad , že se u n kterých položek nepoda í vyjednat výjimky s
0 sazbou, budou za azeny do snížené sazby, jejíž výše bude dodate n stanovena.
Da d dická, darovací a z p evodu nemovitostí
Da d dickou zrušíme i ve II. skupin . Da darovací zachováme ve stávající
podob . Da z p evodu nemovitostí bude mít jednu sazbu ve výši 1 % a zrušíme
princip ru ení kupujícího za da ový závazek prodávajícího.
Da z nemovitostí
Zrušíme da z nemovitostí u pozemk , které jsou sou ástí zem d lského
p dního fondu (obcím bude kompenzován výpadek da ových p íjm v zákon o
rozpo tovém ur ení daní).
Ekologická da ová reforma (spot ební dan na energie)
Od 1. 1. 2008 zavedeme v souladu s požadavky EU a závazkem R spot ební
dan na energie, sazby této dan nebudou nižší než sazby stanovené EU.
V d sledku zavedení t chto daní prosadíme p íslušné sociální kompenzace.
Spot ební dan na energie budou v nezbytné mí e diferencovány v závislosti na mí e
negativního dopadu výroby elekt iny a tepla na životní prost edí p i zachování
jednoduchosti a spravovatelnosti t chto nových spot ebních daní. Ekologická da ová
reforma nepovede ke zvýšení celkové da ové zát že.
Odvody na zdravotní a sociální pojišt ní
Odvody na zdravotní a sociální pojišt ní zam stnance budou v plném rozsahu
uvád ny na jeho výplatní pásce. Odvod na zdravotní pojišt ní ponecháme ve stejné
výši jako dnes. Odvod na sociální pojišt ní snížíme. U odvod na sociální a zdravotní
pojišt ní stanovíme strop a budeme je vybírat na finan ních ú adech spolu s daní
z p íjmu.
D chodová reforma
Prosadíme zm nu v d chodovém systému. Sledovat budeme zejména tyto
principy:
zachování mezigenera ní solidarity,
zvýšení individuální odpov dnosti,
podporu rodin s d tmi,
dlouhodobou finan ní rovnováhu systému.
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Snížíme odvod na sociální pojišt ní. I nadále ponecháme rozhodující roli
solidárnímu, státem vyplácenému d chodu financovanému z pr b žného systému.
Tento systém doplníme tak, aby zesílil motivaci k vytvá ení individuálních zdroj na
stá í. V zájmu zvýšení úrovn d chodu zvýšíme státní podporu na dobrovolné
d chodové p ipojišt ní a životní pojišt ní.
V d chodovém systému zvýhodníme rodiny s d tmi, a to bu formou tzv. bonusu
za vychované d ti, nebo snížením sociálního odvodu v závislosti na po tu d tí.
Sociální systém
Systém nastavíme tak, aby byla obnovena motivace k práci, tj. aby práce za
mzdu byla výhodn jší než pobírání sociálních dávek. Sociální dávky se stanou
dopl kem k nedostate ným vlastním p íjm m, nikoliv jako dnes jejich alternativou.
Systém zdravotnictví
Reforma systému zdravotní pé e a jeho stabilizace na principu zachování
solidarity je naší programovou prioritou. Zásadním pilí em financování zdravotnictví
bude rozvoj systému ve ejného zdravotního pojišt ní s posílením autonomie a
konkurence zdravotních pojiš oven. Provedeme transformaci zdravotních pojiš oven,
propojíme systémy zdravotního a nemocenského pojišt ní pod jejich správou a
sou asn z ídíme nezávislého regulátora dohlížejícího nad finan ním zdravím,
fungováním zdravotních pojiš oven a zajišt ním dostupnosti zdravotní pé e.
Posílíme postavení pacienta ve zdravotním systému. Zásadním opat ením
bude vymezení standardního nároku na zdravotní pé i garantovanou ve ejným
zdravotním pojišt ním na základ l. 31 Listiny. Na základ vlastního svobodného
výb ru bude možné sjednání i jiného než standardního rozsahu pojišt ní, v etn
pojistných produkt s vyšší spoluú astí a zavedení zdravotního spo ení s podporou
státu. Vytvo íme možnost oficiáln si p iplatit na nadstandardní pé i nebo uzav ít na
tuto pé i p ipojišt ní.
Ob ané budou mít prost ednictvím osobních ú t p ehled a kontrolu nad
svými pen zi ur enými na zdravotní pé i a budou motivování k prevenci, zdravému
životnímu stylu a zodpov dné spot eb pé e. Posílíme rovnou sout ž zdravotnických
za ízení a postavení léka bez ohledu na jejich vlastnictví a právní formu. Pro
zajišt ní stability a rovnosti poskytovatel dojde ke zrušení zákona o „neziskových
nemocnicích“.

5. Moderní ekonomika a nová pracovní místa
Zdravá tržní ekonomika má nezastupitelné místo pro celkový rozvoj
spole nosti, vytvá ení pracovních míst a zvyšování životní úrovn ob an . Sou asn
vnímáme globální zm ny, ke kterým dochází na sv tových trzích, a jsme si v domi
nutnosti adekvátn reagovat sm rem k vyšší mí e pružnosti ekonomiky, významu
vzd lání a orientaci na špi kové technologie. Stejn tak podpo íme malé a st ední
podnikání, které je zdrojem zam stnanosti zejména na venkov .
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Snížíme odvodové zatížení práce a provedeme audit legislativy regulující
jednotlivé podnikatelské innosti s cílem odstranit zbyte né byrokratické p ekážky
v podnikání. Urychlen navrhneme a prosadíme zm ny zjednodušující živnostenské i
ostatní formy podnikání, v etn možnosti zavedení jednoro ních da ových prázdnin
pro živnostníky.
Budeme usilovat o zvýšení konkuren ního prost edí v sí ových odv tvích. Za
tím ú elem provedeme revizi legislativy a pravomocí p íslušných regula ních ú ad .
Zajistíme transparentnost ve ejných zakázek. Kde to bude vhodné, budeme
prosazovat systém internetových aukcí.
Provedeme revizi systému investi ních pobídek a selektivních dota ních
program . D raz bude kladen na nastavení rovných podmínek pro domácí a
zahrani ní podnikatele a na podporu revitalizace starých pr myslových objekt
(brownfields). Budeme pokra ovat v privatizaci majetkových ú astí státu
v obchodních spole nostech a zam íme erpání fond EU v hospodá ských
resortech prioritn na financování infrastruktury. Zjednodušíme systém a podmínky
erpání t chto zdroj .
Zavedeme motiva ní systém adresné sociální podpory založený na
p irozeném požadavku, že pracovat se musí vyplatit. Zvýšíme mobilitu pracovní síly
prosazením funk ního trhu s byty a zkvalitn ním dopravního systému.
Prosadíme zpružn ní pracovního trhu a p ijmeme opat ení na podporu
zam stnanosti zdravotn a sociáln znevýhodn ných ob an . P ijmeme speciální
stimula ní programy podpory strukturáln postižených region s d razem na ešení
nezam stnanosti.

6. Kvalita života ve m st i na venkov
Jsme si v domi významu zvyšování kvality životních podmínek pro ob any
eské republiky. Proto svou pozornost zam íme do oblastí venkova, bydlení,
dopravy a energetiky, životního prost edí a zem d lství.
Budeme pokra ovat v politice podpory bydlení ve m st i na venkov .
Dokon íme proces deregulace nájemního bydlení, v etn narovnání vztahu mezi
pronajímateli a nájemci.
Urychlíme dostavbu dálni ní sít , sít rychlostních komunikací a modernizaci
železni ní sít . P ipravíme program urychlené obnovy a modernizace nevyhovujících
komunikací 1. t ídy. Provedeme reformu eských drah a zpoplatn ní dopravní
infrastruktury tak, aby se železni ní doprava stala konkurenceschopnou alternativou
silni ní kamionové dopravy.
Provedeme revizi náklad výstavby dopravní infrastruktury s cílem zvýšit
efektivitu vynakládaných finan ních prost edk . Budeme usilovat o zvýšení
bezpe nosti silni ní dopravy a po prvním roce fungování nového zákona o silni ním
provozu provedeme jeho vyhodnocení. Vrátíme regulaci jízdy kamion do stavu p ed
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1. 7. 2006 a vypracujeme racionální systém omezení jejich víkendového provozu.
Podpo íme rozvoj ve ejné hromadné dopravy.
Budeme usilovat o energetickou bezpe nost státu a provedeme analýzu
pot ebnosti dalších elektroenergetických zdroj
s d razem na nejmodern jší
technologie zajiš ující vysokou efektivnost využití zdroj a ochranu životního
prost edí. Podpo íme výzkum a vývoj alternativních energetických zdroj a úspor
energií. Zachováme územní limity t žby hn dého uhlí a nebudeme prosazovat
výstavbu nových jaderných blok .
Budeme usilovat o vyvážený rozvoj venkova s cílem podpory zam stnanosti a
podnikání, zejména s využitím evropských fond . Zásadn urychlíme proces
pozemkových úprav a zajistíme p ímé platby v plném možném rozsahu národního
spolufinancování. Zabezpe íme realizaci protipovod ových program .
Dokon íme audit environmentální legislativy s cílem jejího sjednocení,
zjednodušení a decentralizace prvoinstan ního rozhodování. Zajistíme systematické
hodnocení dopad nové legislativy (RIA) a efektivní využití investic do ochrany
životního prost edí, zejména slad ní financování z fond EU, ve ejných prost edk a
soukromých zdroj .
Zachováme stávající úrove ú asti ve ejnosti na rozhodování v oblasti
životního prost edí s tím, že rozhodovací procesy budou zp esn ny tak, aby
nedocházelo k neopodstatn ným pr tah m v ízení. Zvýšíme úrove ochrany
spot ebitele.

III.

Principy koali ní spolupráce

1.

Smluvní strany se dohodly: ve vlád , která bude mít celkem 16 len , bude
uplatn no zastoupení ODS, KDU- SL a SZ v pom ru 10 : 3 : 3, v rozd lení,
které je uvedeno v p íloze . 1 této smlouvy a které po vzájemné dohod
p edloží pov ený premiér Mirek Topolánek prezidentu republiky. Vláda bude
rozhodovat v tšinovým hlasováním.

2.

Smluvní strany p edloží a v Poslanecké sn movn svým hlasováním podpo í i
p ípadné zm ny ve složení orgán Poslanecké sn movny, jak je uvedeno
v p íloze . 2 této smlouvy.

3.

Smluvní strany se zavazují, že po celé volební období budou postupovat
jednotn a v plném po tu svých poslanc p i hlasování o vyslovení d v ry i
ned v ry vlád a p i jejím sestavení.

4.

Smluvní strany respektují ústavní právo p edsedy vlády navrhovat prezidentu
republiky jmenování a odvolávání len vlády. Pro každý takový krok bude
p edseda vlády hledat podporu p íslušné koali ní strany. P edseda p íslušné
koali ní strany podává návrhy na odvolání a jmenování lena vlády
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nominovaného za tuto stranu. Další postup o takovém návrhu podléhá dohod
p edsedy vlády s p edsedou p íslušné strany.
5.

Za koali n dohodnutý se má takový vládní návrh a takové usnesení vlády,
které podpo í alespo polovina z p ítomných ministr z každé koali ní strany.

6.

Smluvní strany se zavazují, že vládní návrhy zákon
•
•
•
•

o státním rozpo tu,
o daních a poplatcích, v etn zákon na podporu jejich správy,
s výrazným dopadem do ve ejných rozpo t ,
týkající se ochrany vlastnictví

a zásadní rozhodnutí týkající se zahrani ní a obranné politiky státu
budou p edloženy výlu n jako koali n dohodnuté ve smyslu bodu.
7.

Nebude-li dosaženo koali ní dohody ve vlád , nastoupí mechanismy
dohodovacího a smír ího ízení na úrovni K3 nebo K9 nebo Koali ní rady.

8.

Smluvní strany se zavazují, že budou na p d obou komor Parlamentu
podporovat p ijetí koali ních vládních návrh zákon . Pozm ovací nebo
dopl ující návrhy ke koali ním vládním návrh m zákon podpo í smluvní
strany v obou komorách Parlamentu jen po vzájemné dohod . Sou asn se
zavazují, že p ípadné iniciativní návrhy zákon a pozm ující návrhy
p edkládané poslanci a senátory koali ních klub anebo p ipojení se
k iniciativ poslanc z jiných klub budou p edem konzultovány na úrovni
p edsed klub . Podmínkou pro jejich podporu bude dohoda smluvních stran.
Není-li dohodnuto jinak, budou koali ní kluby p i hlasování respektovat
koali n
dohodnuté stanovisko vlády. Nedodržení tohoto pravidla je
považováno za porušení koali ní smlouvy, které m že vést až k vypov zení
koali ní smlouvy.

9.

Smluvní strany se zavazují, že budou napl ovat programové prohlášení vlády
a tuto koali ní dohodu a ú inn spolupracovat na p íprav všech exekutivních
i legislativních opat ení zásadní povahy, která budou p edem konzultovat.
Proto se zavazují, že budou dodržovat následující koali ní mechanismy:
Jednání zástupc koali ní stran
K3
Sch zka p edsed koali ních stran

P edsedové se scházejí na požádání p edsedy kterékoliv z nich, i na základ
požadavk dalších koali ních orgán . Termín dohodnou p edsedové, zápis se
zpravidla nepo izuje.

11

K9
Sch zka zástupc vedení koali ních stran
Jednání svolává premiér zpravidla 1x za dva týdny. Delegaci koali ní strany tvo í
p edseda strany a dva další zástupci. eší aktuální i st edn dobé úkoly. P im en
eší i personální záležitosti. Zápis se po izuje.
Koali ní rada
Toto jednání svolávají p edsedové koali ních stran nejmén 2x do roka. Delegaci
koali ní strany tvo í p edseda strany, místop edsedové strany, generální sekretá
(tam, kde je lenem nejužšího stranického grémia) a p edsedové parlamentních
klub . Krom aktuálních úkol eší i dlouhodobé úkoly a perspektivy spole ného
vládnutí. Zápis se po izuje. Záv ry koali ního summitu jsou zve ejn ny formou
tiskové zprávy.
Spolupráce na úrovni Poslanecké sn movny
K6
Sch zka p edsed klub + jednoho dalšího zástupce
Schází se pravideln v úterý výborových a plenárních týdn . eší aktuální úkoly
související s programem sch ze Poslanecké sn movny, zabývají se i volbami
jednotlivých parlamentních i neparlamentních orgán .
K6 je zodpov dná za udržení plné ú asti koali ních poslanc
hlasováních a volbách.

p i všech d ležitých

V pr b hu jednání Poslanecké sn movny probíhají sch zky p edsed klub kdykoliv
na požádání.

K100
Setkání všech koali ních poslanc
Schází se na požádání kterékoliv koali ní strany, zpravidla p ed d ležitým
hlasováním v Poslanecké sn movn .

Senát
Ustanovení odstavce Spolupráce na úrovni Poslanecké sn movny se pro Senát
použije p im en .
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Spolupráce odborných komisí
Odborné komise jednotlivých koali ních stran mezi sebou komunikují p edevším p i
p íprav nových legislativních aktivit. Scházejí se na vyžádání kterékoliv koali ní
strany.
Spolupráce ministr s výbory
Minist i iniciují zpravidla 2x do roka neformální setkání s koali ními poslanci
p íslušných výbor . Cílem je krom
ešení odborných úkol i posílení koali ní
komunikace (aby bez ohledu na stranickou p íslušnost vnímali ministra „jako svého“
a naopak).
10.

Bude-li kterákoli ze smluvních stran považovat n které z p ipravovaných
legislativních nebo exekutivních akt za v c zásadní povahy, má právo vyvolat
o jejím ešení dohadovací nebo smír í jednání.

11.

P ípadné rozpory vyplývající z této smlouvy budou nejd íve ešeny
dohadovacím nebo smír ím jednáním smluvních stran. Dohadovací jednání
bude vedeno ohledn spole ného postupu smluvních strany ve v cech, které
nebudou dostate n
ešeny programovým prohlášením vlády nebo touto
koali ní smlouvou. Projednání sporné v ci bude p erušeno do doby ukon ení
dohadovacího nebo smír ího jednání, nejdéle však na dobu jednoho týdne.

IV. Záv re ná ustanovení
1.

Porušení závazk uvedených v této koali ní smlouv bude považováno za
d vod k jednostrannému odstoupení od této smlouvy, nejd íve však po
neúsp šném smír ím jednání smluvní stran.

2.

Všechny zm ny, dopl ky nebo zrušení této smlouvy musí mít písemnou
formu.

3.

Tato smlouva byla vyhotovena ve t ech vyhotoveních v etn t í p íloh, které
byly na d kaz souhlasu s jejím obsahem podepsány uvedenými zástupci
koali ních politických stran, a potvrzena usneseními poslaneckých klub
všech zú astn ných stran.
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V Praze dne 26. ervna 2006

Za ODS
…………………… ………………….. ………………….

Za KDU- SL
…………………… .………………….. .………………….

Za Stranu zelených
.…………………. …………………… ………………….
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