KOALIČNÍ
SMLOUVA
PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
2020–2024
mezi
Koalicí ODS, STAN a Východočeši,
Českou pirátskou stranou,
Koalicí pro Královéhradecký kraj (KDU-ČSL, VPM, Nestraníci),
Spojenci pro Královéhradecký kraj (TOP 09, HDK, LES)
I.
Účel smlouvy
1.
Na základě výsledků voleb do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 2. a 3.
října 2020 se rozhodly výše uvedené strany (dále jen "smluvní strany") uzavřít koaliční
smlouvu.
2.
Koaliční smlouva (dále jen "smlouva") je dána společnou, nerozdílnou vůlí naplnit
programy jednotlivých volebních stran a zapracovat je do programového prohlášení.
Programové prohlášení bude vypracováno do 3 měsíců od uzavření této smlouvy.
3.
Získáním mandátů v zastupitelstvu kraje se stáváme správci kraje v zastoupení
občanů kraje. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí, aby byl kraj
spravován odpovědně a transparentně.
4.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou Zásady koaliční spolupráce uvedené v
příloze.
II.
Personální obsazení a kompetence
1. Smluvní strany ujednávají rozdělení míst v Radě Královéhradeckého kraje:
4 členové z Koalice ODS, STAN a Východočeši
3 členové z České pirátské strany
1 člen z Koalice pro Královéhradecký kraj (KDU-ČSL, VPM, Nestraníci)
1 člen ze Spojenců pro Královéhradecký kraj (TOP 09, HDK, LES)
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2. Smluvní strany se dohodly na rozdělení funkcí v Radě Královéhradeckého kraje
takto:
hejtman:
1. náměstek hejtmana:
2. náměstek hejtmana:
náměstkyně hejtmana:
náměstek hejtmana:
náměstek hejtmana:
člen rady:
člen rady:
člen rady:

Martin Červíček
Pavel Bulíček
Pavel Bělobrádek
Martina Berdychová
Arnošt Štěpánek
Rudolf Cogan
Zdeněk Fink
Adam Valenta
Václav Řehoř

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že členové rady mohou být uvolnění pro výkon
své funkce.
4. Smluvní strany se dohodly na rozdělení kompetencí v radě takto:
Koalice ODS, STAN a Východočeši:
doprava, majetek, finance, sociální věci, kultura, cestovní ruch
Česká pirátská strana:
inovace, investice, informační technologie, regionální rozvoj, dotace,
školství, sport
Koalicí pro Královéhradecký kraj (KDU-ČSL, VPM, Nestraníci):
zemědělství a životní prostředí
Spojenci pro Královéhradecký kraj (TOP 09, HDK, LES):
zdravotnictví
5. Smluvní strany se dohodly na zřízení následujících výborů zastupitelstva a jejich
rozdělení z hlediska předsednictví:
Výbor finanční: Koalice pro Královéhradecký kraj (KDU-ČSL, VPM, Nestraníci)
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost: Koalice ODS, STAN a Východočeši
Výbor sociální: Koalice pro Královéhradecký kraj (KDU-ČSL, VPM, Nestraníci)
Výbor zdravotní: Koalice ODS, STAN a Východočeši
Výbor pro dopravu: Česká pirátská strana
Výbor pro regionální rozvoj: Koalice ODS, STAN a Východočeši
Výbor pro cestovní ruch a mezinárodní spolupráci: Spojenci pro Královéhradecký
kraj (TOP 09, HDK, LES)
Výbor pro kulturu a památkovou péči: Koalice ODS, STAN a Východočeši
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity: Koalice ODS, STAN a
Východočeši
Výbor pro životní prostředí a zemědělství: Česká pirátská strana
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6. Smluvní strany se dohodly, že 2 zřizované výbory budou nabídnuty ostatním
politickým subjektům zastoupeným v zastupitelstvu. Jedná se o:
Výbor kontrolní
Výbor pro hospodářský rozvoj a pracovní příležitosti
7. Smluvní strany se dohodly, že kontrolní výbor bude mít 11 členů, ostatní výbory 15
členů každý.
8. Smluvní strany se dohodly, že volby na prvním zasedání zastupitelstva budou
probíhat veřejným hlasováním.
III.
Smluvní strany se shodly na tom, že nebudou od podpisu této smlouvy samostatně
jednat s ostatními politickými subjekty o uzavření koaliční smlouvy nebo smlouvy
obdobné.
IV.
Smírčí řízení
1. Každá ze smluvních stran zastoupená předsedou klubu má právo vyvolat smírčí řízení,
jestliže by nesoulad v některé otázce v této smlouvě upravené nebo této smlouvy či
programového prohlášení se dotýkající mohl vést k vypovězení této smlouvy.
2. Smírčího řízení se zúčastní za každou stranu 3 pověřené osoby. Doba trvání smírčího
řízení by neměla zpravidla přesáhnout 30 dní.
3. Pokud se rozpory projednávané na smírčím řízení ukáží být neřešitelné v rámci
určeném touto smlouvou, smluvní strany tuto smlouvu doplní, nebo vztahy upraví
novou smlouvou. Nelze-li rozpory odstranit uvedenými způsoby, mohou strany
ukončit smlouvu dohodou nebo ji jednostranně vypovědět.
V.
Vypovězení smlouvy
1. Smluvní strany mají právo vypovědět smlouvu, jestliže nedojde k uzavření dodatku
nebo nové smlouvy během smírčího řízení podle článku IV. této smlouvy.
2. Výpovědí smlouvy jsou smluvní strany zproštěny všech závazků z této smlouvy
vyplývajících nejdříve 15. den po dni, kdy byla výpověď doručena do vlastních rukou
zástupců smluvních stran, kterými jsou předsedové klubů.
3. Smlouvu je možné vypovědět pouze písemnou formou.
VI.
Ostatní ustanovení
1. Jakékoliv vzniklé sporné situace v budoucnu, které tato smlouva nepostihne, budou
smluvní strany řešit dodatkem této smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé,
vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na
důkaz toho připojují své podpisy.
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3. Smluvní strany prohlašují, že neexistuje neveřejná část této smlouvy.
4. Tato smlouva platí pro volební období zastupitelstva Královéhradeckého kraje
2020–2024. Platnosti a účinnosti smlouva nabývá v den podpisu zástupci smluvních
stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností každého originálu.
Hradec Králové, 19. 10. 2020
Za Koalicí ODS, STAN a Východočeši

Za Českou pirátskou stranou

Za Koalicí pro Královéhradecký kraj (KDU-ČSL, VPM, Nestraníci)

Za Spojence pro Královéhradecký kraj (TOP 09, HDK, LES)
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Příloha koaliční smlouvy pro Královéhradecký kraj 2020–2024
Zásady koaliční spolupráce (koaliční mechanismy)
I.
Základní zásady
1.
Koaliční stranou ve smyslu této smlouvy je každý koaliční zastupitelský klub.
Zavazuje-li koaliční smlouva zastupitelský klub, zavazuje také všechny jeho členy, kteří
koaliční smlouvu podepsali.
2.
Koaliční strany se zavazují, že budou po celý zbytek volebního období respektovat
koaliční smlouvu a budou podle ní hlasovat ve všech orgánech kraje s respektem ke slibu
zastupitele. V případě, kdy smlouva mlčí, usilují koaliční strany přednostně o věcnou
diskusi a konsensus v příslušných orgánech koalice a následně kraje.
3.
Koaliční kluby a jejich jednotliví zastupitelé se k sobě a k veřejnosti zavazují
chovat otevřeně, čestně, konstruktivně a se vzájemným respektem. Výhrady si sdělí a
vyřeší bez zbytečného odkladu, přičemž bude dán dostatek času na seznámení se s
výhradou a jejím řešením před samotným rozhodnutím.
4.
Koaliční strany se zavazují při přijímání rozhodnutí v orgánech kraje upřednostnit
systémová řešení vycházející z kvalitních dat a analýz, jejichž cílem bude odstranit
dlouhodobé problémy kraje. Koaliční strany se dále budou snažit o potlačení “resortismu”
a o integrovaný přístup, tedy o řešení problémů kraje v součinnosti s ostatními členy
koalice všude tam, kde je to vhodné.
5.
Koaliční strany se zavazují, že budou partnersky spolupracovat při řešení
problémů kraje s městy a obcemi, odborníky a občanskou společností a budou vytvářet
prostředí pro otevřenou spolupráci.
6.
Základním programovým dokumentem koalice je programové prohlášení, které se
stane přílohou koaliční smlouvy a bude vypracováno do 3 měsíců od podpisu koaliční
smlouvy.
7.
Rozhodnutí koaliční rady, Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (ZKHK) a
Rady Královéhradeckého kraje (RKHK) je přijato jako koaliční rozhodnutí, pokud se na
něm shodne většina členů orgánu a současně většina členů orgánu za každou koaliční
stranu. Je zodpovědností koaliční strany, aby před přijetím koaličního rozhodnutí, které se
předkládá zastupitelstvu, zajistila, že takové rozhodnutí na zastupitelstvu podpoří každý
zastupitel koaliční strany.
8.
Koaliční zastupitel je povinen bez zbytečného odkladu a dostatečnou dobu před
hlasováním informovat předsedu svého klubu o tom, že chce hlasovat v rozporu s
koaličním rozhodnutím. Předseda klubu je povinen o tom dostatečnou dobu před
hlasováním informovat ostatní předsedy klubů a s nimi situaci řešit, aby koaliční
rozhodnutí bylo přijato nebo situace řešena alternativním způsobem.
9.
Hlasování ZKHK o všech koaličních návrzích a koaličních rozhodnutích bude
veřejné v souladu s jednacím řádem ZKHK.
II.
Orgány koalice
1.
Orgány koalice jsou:
a) Rada Královéhradeckého kraje,
b) koaliční rada,
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c) schůze předsedů zastupitelských klubů.
2.
Rada Královéhradeckého kraje uskutečňuje pravidelnou týdenní poradu bez
hlasování, které se účastní všichni členové RKHK a případně další přizvaní účastníci. Na
poradě RKHK seznamují ostatní členy RKHK s aktuálním stavem své agendy. Významné
tisky budou zadávány ke zpracování až po projednání na poradě Rady. Významné tisky
budou znovu projednány na poradě rady před jejich předložením na RKHK či ZKHK.
3.
Koaliční radu tvoří určení zástupci koaličních klubů tak, aby každá volební strana
měla na koaliční radě stejný počet zástupců, na kterém se strany dohodnou. Při hlasování
přijímá koaliční rada výhradně koaliční rozhodnutí. Koaliční radu svolává hejtman nebo
předseda libovolného koaličního klubu. Koaliční rada:
a) navrhuje změny koaliční smlouvy nebo jejích příloh,
b) řeší výhrady k činnosti a fungování člena RKHK
c) vede na žádost kterékoliv strany dohodovací jednání, nepodaří-li se věc vyřešit na
úrovni jiného orgánu,
d) schvaluje plány koalice a projednává jejich plnění
4.
Schůze předsedů klubů řeší operativní záležitosti průběhu zastupitelstva, jako jsou
změna programu jednání, přestávky, pozměňovací návrhy či jiné záležitosti, a to vždy po
vzájemné dohodě.
5.
Členové koaličních orgánů jsou povinni se účastnit jejich jednání nebo určit svého
zástupce, který se bude účastnit jednání místo nich.
6.
Veřejně prezentovat jako koaliční záměry lze pouze ty záměry, které jsou
obsaženy v programovém prohlášení nebo schváleny v plánu koaliční radou, a to v
takovém rozsahu, v jakém jsou uvedeny v těchto dokumentech. Dále lze prezentovat jako
koaliční záměry ty záměry, které byly projednány na poradě Rady bez vyslovení
nesouhlasu kterékoliv strany, a to v tom rozsahu, v jakém byly projednány. To
nevylučuje, aby zastupitelé a kluby prezentovali veřejně vlastní názor. Při prezentaci
různých názorů koalice projevují k sobě koaliční strany vzájemný respekt a respekt k
rozhodnutí RKHK.
7.
Koaličním návrhem je takový návrh, jehož znění bylo odsouhlaseno koaličním
rozhodnutím. Koaliční strany se zavazují, že výlučně jako koaliční návrhy budou
předkládány a hlasovány následující návrhy:
a) rozpočet Královéhradeckého kraje a rozhodnutí s výrazným dopadem do rozpočtu
Královéhradeckého kraje, nebo jimi řízených organizací,
b) zásady územního rozvoje,
c) obsazení orgánů městských společností a vedení příspěvkových organizací,
d) jednací řád RKHK včetně komisí a ZKHK včetně výborů,
e) změna způsobu hlasování oproti jednacímu řádu,
f) rozhodnutí, která se výrazně dotýkají práv a povinností občanů Královéhradeckého
kraje, jakož i
g) všechny návrhy, které uvedené dokumenty mění či ruší.
Koaliční zastupitelé v těchto případech nepodpoří hlasováním znění, které nebylo
předloženo jako koaliční návrh.
III.
Vztahy koalice k ostatním orgánům a opozici
1.
Každý člen RKHK je v rámci své působnosti povinen poskytnout vysvětlení či
přiměřené informace každé koaliční straně, která ho o to požádá, a to bez zbytečného
odkladu.
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2.
Koalice se hlásí k principům zastupitelské demokracie a respektuje funkce
jednotlivých orgánů Královéhradeckého kraje. Koalice je připravena vysvětlovat a hájit
svá rozhodnutí na ZKHK, poskytovat zastupitelům informace s výjimkami stanovenými
zákonem, odpovídat na věcné dotazy opozice, diskutovat s opozicí na ZKHK, na
výborech a komisích, kterých se účastní, jakož i zvážit konstruktivní a opodstatněné
návrhy opozice.
3.
Každý zastupitel je povinen účastnit se jednání ZKHK. Předseda daného
koaličního klubu vyvine maximální úsilí, aby jejich účast zajistil.
4.
Koalice bude respektovat právo opozice nominovat předsedu kontrolního výboru
ZKHK.
IV.
Plánování
1.
Plány koalice se budou schvalovat na zasedáních RKHK nebo koaliční rady spolu
s vyhodnocením plnění předchozího plánu. Plány koalice schválené RKHK nebo koaliční
radou, obsahují požadované cíle, osobní odpovědnost a termíny, ve kterých mají být cíle
dosaženy.
2.
V gesci hejtmana bude v rámci úřadu zajištěno sledování plnění plánů koalice
schválených koaliční radou, zpracování podkladů pro jejich aktualizaci ve spolupráci s
odpovědnými osobami a útvary, urgování odpovědných osob a správa evidence úkolů a
projektů uvedených v plánech koalice včetně evidence jejich aktuálního stavu. Obdobným
způsobem budou sledovány významné tisky a související záměry projednané na poradě
RKHK.
V.
Chod úřadu, tiskové výstupy a tiskové oddělení
1.
Návrhy opatření či změn v úřadu Královéhradeckého kraje budou realizovány
výhradně jako koaliční návrhy.
2.
S mediálními výstupy (tiskové zprávy) vydávanými tiskovým oddělením úřadu
Královéhradeckého kraje musí souhlasit gesčně odpovědný člen RKHK. O takových
mediálních výstupech budou předem informováni všichni členové RKHK.
3.
Všichni členové RKHK mají právo se aktivně účastnit všech tiskových konferencí
pořádaných tiskovým oddělením KHK.
VI.
Společná ujednání
1.
Koaliční smlouva je veřejná.
2.
Porušení koaliční smlouvy jakož i jednání, které sice není porušením smlouvy, ale
cíle smlouvy zjevně maří, je důvodem vyžadujícím okamžitou nápravu. Není-li zjednána
a nepodaří-li se nápravu nebo smír dohodnout ani po smírčím jednání koaličních stran, je
poškozená koaliční strana oprávněna se obrátit na ostatní strany s žádostí o dohodovací
jednání. Nevede-li ani třetí dohodovací jednání po dobu nejméně 1 měsíce k nápravě
porušení smlouvy, může dotčená koaliční strana smlouvu jednostranně vypovědět.
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