Dohoda o podpoře kandidáta ve volbách do Senátu v říjnu 2018
v senátním obvodě č. 53
Michal Šalomoun
narozen : 21. října 1974
trvale bytem Nová 9, Třebíč
(dále jen „kandidát“)
a
Česká pirátská strana
IČ 71339698
se sídlem Řehořova 943/19, 130 00 Praha 3
jednající PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. (předseda strany)
(dále jen „Piráti“)
uzavřeli níže uvedeného dne a roku následující dohodu:
I.
Předmět dohody
Předmětem této dohody je podpora kandidáta Piráty v senátní kampani v obvodu č. 53 v roce 2018
(dále jen „kampaň).
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II.
Úvodní ustanovení
Piráti se zavazují všemi jim dostupnými prostředky podporovat kandidaturu kandidáta,
aktivně se účastnit kampaně a podpořit jeho kampaň finančně dle ustanovení bodu III.
Kandidát bude do senátních voleb vstupovat jako kandidát Pirátů.
III.
Financování kampaně
Piráti a kandidát se dohodli na následujících finančních příspěvcích na kampaň
i.Piráti 150 000,- Kč
ii.Kandidát 50.000,- Kč.
Uvedené částky budou k dispozici na transparentním volebním účtu kandidáta do 30.6.
2018. Piráti informují kandidáta o tom, že jsou k dispozici podle plánu kampaně
schváleného volebním štábem jednomyslně.
Pro účely kampaně bude zaveden transparentní účet č. 2501172846/2010 zavedený na
jméno kandidáta u Pirátů, kteří nahlásí volební účet ÚDHPSH.
Případné nevyčerpané prostředky na volebním účtu budou kandidátovi a Pirátům vráceny
poměrně dle vkladu.
Finanční prostředky ze státního rozpočtu v případě úspěchu ve volbách a získání mandátu
senátora pro kandidáta budou nejprve využity k uhrazení nákladů kampaně, které vynaložil
kandidát. Následně budou děleny na poloviny rovným dílem mezi krajský rozpočet Pirátů
v kraji Vysočina a centrální rozpočet Pirátů.
IV.
Spolupracující subjekty
Podpora kandidáta v obou kolech volby je otevřena i dalším politickým subjektům. Podpora
kandidáta od dalších subjektů musí být dopředu schválena krajským předsednictvem Pirátů
v kraji Vysočina.
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V.
Volební program
Volební program kandidáta bude formulován nejpozději do 30. 6. 2018 v samostatném
dokumentu, který bude schválen krajským předsednictvem Pirátů v kraji Vysočina.
VI.
Senátorský klub a práce v Senátu

V případě zvolení kandidát prohlašuje, že
1. pomůže vytvořit nebo udržet senátorský klub, který bude vytvořen s podporou Pirátů;
2. vstup kandidáta do jiného senátorského klubu bude podmíněn souhlasem Pirátů;
3. povede pravidelné konzultace s Piráty ohledně programových otázek, a to aspoň jednou
měsíčně po celé volební období;
4. se bude řídit Demokratickým minimem Pirátské strany;
5. vyhradí částku minimálně 60 000,- Kč ze svého ročního expertovného na platbu expertů
nominovaných Piráty.
VII.
Okrskové volební komise
Piráti zajistí delegování do OVK.
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VIII.
Závěrečná ustanovení
Tato dohoda může být měněna pouze datovanými písemnými dodatky na základě shody
obou smluvních stran.
V případě, že se kterékoliv ustanovení této dohody stane neplatným či nevymahatelným,
veškerá další ustanovení dohody zůstávají v platnosti, pakliže to jejich povaha umožňuje.
Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu stranami.
Tato smlouva vstupuje v účinnost podpisem zástupců smluvních stran.
Platnost této dohody zaniká zánikem mandátu či uplynutím volebního období kandidáta
v případě jeho zvolení, nebo okamžikem, kdy kandidát nebyl zvolen.
Tato dohoda je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze
stran.
Strany dohody výslovně prohlašují, že tato dohoda je výrazem jejich svobodné a vážné vůle
a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Praze dne 17. 6. 2018

______________________________
Michal Šalomoun

__________________________
Ivan Bartoš, Piráti
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