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Kraj šetrný k přírodě
Suché roky nebo kůrovcová kalamita ukázaly, že musíme změnit náš přístup k přírodě a krajině.
Logickou cestou jsou opatření blízká přírodě, ne obří betonové přehrady. Přispějeme obcím na
obnovu mokřadů, tůní, nebo remízků. Problematické je i intenzivní zemědělství a monokulturní
lesy. Proto budeme zemědělce a vlastníky lesů motivovat, aby svým hospodařením zvyšovali
odolnost krajiny a biodiverzitu.
Životní prostředí sdílíme my všichni. Naše kroky ve vedení kraje budeme pečlivě posuzovat podle dopadů
na životní prostředí.
Podporujeme přírodě blízká opatření, ne obří betonové přehrady. Nesouhlasíme s budováním “obřích
betonových oblud”. Naopak podporujeme investice do obnovy mokřadů, tůní či remízků.
Voda musí zůstat v krajině i v obcích. Podpoříme obce při plánování a výstavbě veřejných vodovodů a
obnově stávajících vrtů pro zabezpečení dostupnosti vody. Zároveň se ve spolupráci s obcemi a jednotlivými
občany se zaměříme na efektivnější využití pitné vody a používání tzv. šedé vody v běžném životě.
Kraj musí být důsledný v ochraně strategických zásob vody. V minulých letech se v kraji objevilo několik
záměrů, které ohrožovaly zásoby pitné vody. Krajská samospráva by v těchto situacích vždy měla hájit
veřejný zájem - ochranu pitné vody.
Podpoříme šetrné zemědělství a druhově bohaté lesy. Pro budoucí generace musíme zajistit druhově
pestré lesy a ne smrkové monokultury náchylné na napadení kůrovcem. Změny musí přijít i v zemědělství,
aby nedocházelo k další degradaci půdy.
Budeme pracovat na postupné likvidaci starých ekologických zátěží. Na území našeho kraje je řada starých
zátěží, které by kraj společně s obcemi a státem měl postupně odstraňovat.
Nejlepší odpad je žádný odpad. Podpoříme projekty vedoucí k větší recyklaci a prevenci vzniku odpadů.
Půda je nenahraditelný zdroj a musíme o ni pečovat. Například pro investiční výstavbu by měly být primárně
využity brownﬁeldy a ne pole na okrajích měst.
Veřejné stravování jako pomoc lokálním zemědělcům. Krajské instituce by měly v co největší možné míře
nakupovat od místních zemědělců a producentů. Proto ve výběrových řízeních na dodávky potravin
zavedeme kritérium lokálnosti.
Tématem je i hluk nebo světelné znečištění. Budeme trvat na zavedení a dodržování pravidel dalších druhů
znečištění
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KRAJ, KTERÝ PEČUJE
Náš kraj nebude zapomínat na seniory, občany se zdravotním hendikepem i na sociálně
znevýhodněné. Podpoříme terénní služby jako jsou osobní asistence, pečovatelské služby nebo
mobilní hospice, protože pomoc a péče přímo v domácnostech je nenahraditelná. Nedílnou
součástí kompetencí kraje jsou i nemocnice a další zdravotní služby. Zachováme jejich rozsah a
zaměříme se na kvalitu a dostupnost poskytované péče.

Zdravotnictví
Stabilizujeme personální situaci. Zaměříme se na nedostatek zdravotníků v nemocnicích, ale i na
dostupnost ambulantních specialistů, pediatrů a praktických lékařů zejména v menších městech a obcích.
Nebudeme omezovat lékařskou, zubní a lékárenskou pohotovost. Naopak budeme hledat cesty, jak tyto
služby zajistit v dojezdové vzdálenosti všem občanům.
Zdravotní stránka péče je od té sociální neoddělitelná. Systém zdravotních a sociálních zařízení musí být
prostupný (například spolupráce LDN s poskytovateli sociálních služeb).
Nesouhlasíme s privatizací krajských nemocnic. Se stávajícími dobře fungujícími soukromými zdravotními
subjekty budeme spolupracovat.
Podpoříme moderní trendy porodnictví. Ženy by měly mít při porodech s běžným fyziologickým průběhem
dostatek času a prostoru v bezpečných rodinných pokojích v porodnicích. Lékařky a lékaři se musí
soustředit na komplikované případy.
Rozšíříme specializované paliativní týmy do všech krajských nemocnic. Pacientům v terminálních stadiích
nemoci i jejich blízkým by měl pomáhat tým odborníků (specializovaní lékaři, sestry, sociální pracovníci,
psychologové, duchovní…).
Navýšíme počet akutních psychiatrických lůžek. V psychiatrické péči vnímáme velké rezervy. Její rozvoj je
jednou z našich priorit.
Vytvoříme tlak na pojišťovny. Úhrady jednotlivým nemocnicím by se měly za stejné úkony srovnat. Budeme
rozvíjet centrální nákupy služeb, zboží a zdravotnického materiálu.
Podpoříme digitální propojení nemocnic. Harmonizací softwaru s využitím šifrované komunikace zlepšíme
elektronickou komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními.
Rozšíříme možnosti telemedicíny. Pomůžeme tak lékařům přejít do digitální doby a zároveň odlehčíme
přeplněným ambulancím.
Zabezpečíme nemocnice před kybernetickými útoky. Provedeme bezpečnostní audity sítí krajských
zdravotnických zařízení a posílíme jejich zabezpečení.
Dohlédneme na dodržování práv pacientů. Podpoříme vznik nezávislé právní poradny pro pacienty. Zároveň
vytvoříme přehledný “návod”, jak funguje systém objednávání ke specialistovi, pohotovostí, převozů pacientů
apod.
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Ve spolupráci s městy se zaměříme na preventivní programy v základních školách. Ve zdravotnictví je
důležitá prevence. Děti by se rovněž měly učit první pomoc.

Sociální politika
Prioritou je pomoc přímo v domácnostech. Podpoříme navýšení kapacity terénních služeb jako jsou osobní
asistence, pečovatelské služby nebo mobilní hospice.
Zaměříme se na rozvoj podpůrných služeb pro rodiny pečující doma o své seniory, nemocné, rodinné
příslušníky s handicapem či blízké v terminálním stádiu. Do role pečující osoby (dlouhodobá péče o
příbuzného) se může dostat každý z nás. Zaměříme se na lepší dostupnost informací tak, aby se pečující o
své blízké dostali rychleji k pečovatelským a ošetřovatelským službám i psychologickému, sociálnímu a
ekonomickému poradenství.
Pomůžeme městům a obcím se stavbou startovacích a sociálních bytů. Musí být primárně určeny pro
sociálně znevýhodněné, seniory, rodiny a samoživitele s dětmi, kteří nemají dostatečný příjem a nedosáhnou
na tržní nájemné, mladé lidi odcházející z dětských domovů nebo pro osoby se zdravotním hendikepem.
Podporujeme vznik pobytových sociálních služeb pro speciﬁcké cílové skupiny. Jedná se například o
osoby s duševním onemocněním nebo po léčbě závislosti.
Navýšíme počty lůžek v pobytových zařízeních sociální péče. Preferujeme však vznik menších, rodinných
domovů s pečovatelskou službou a domovů pro seniory a před těmi se stovkami lůžek.
Problémům je potřeba předcházet včasnou pomocí. Prevence je vždy účinnější než nabobtnání problémů.
Terénní sociální prací, odborným poradenstvím budeme snižovat dopady negativních jevů jako jsou
dlouhodobá nezaměstnanost, dluhy či závislost na návykových látkách. Zároveň je s prevencí rizikového
chování potřeba začít již na školách. Zaměříme se na vzdělávací programy určené školám vedoucí k
prevenci rizikového chování.
Spustíme projekty zaměřené na prevenci sociálního vyloučení, které budou podporovat aktivity terénních
služeb v problematických lokalitách. Důležité je zachování kontaktních center a terénních programů, jejichž
činnost vede ke snižování negativních celospolečenských dopadů, užívání návykových látek.
Podpoříme v činnosti potravinové a nábytkové banky. V každém okresním městě by mělo fungovat
kontaktní místo vybavené skladem potravinové a materiální pomoci.
Dobrovolnictví jako prestiž. Zasadíme se o rozvoj a propagaci dobrovolnické činnosti (např. v domovech
pro seniory či v nemocnicích)
Podpoříme zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem v krajských organizacích. Veřejný sektor musí
jít příkladem.
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KRAJ SE ŠKOLSTVÍM 21. STOLETÍ
Svět se mění a s ním musí i školy. Společnost se neustále vyvíjí a škola by měla připravit žáky a studenty
tak, aby obstáli i za 30 let. Základem je jazyková vybavenost, porozumění novým technologiím, kritické
myšlení a schopnost učit se celý život. Kraj jako zřizovatel středních škol musí v tomto ohledu sehrát
aktivní roli. Jedině tak školství dožene ztrátu, kterou kvůli nezájmu politiků nabralo.
Přivedeme lidi z ﬁrem do škol. Odborníci dodají teoretickým znalostem vazbu na praktické využití a
studentům představu o praxi. Studenti budou díky tomu lépe připraveni na profesní život, získají vazby na
místní ﬁrmy a nebudou mít důvod náš kraj opouštět.
Výukové materiály zpřístupníme volně na internetu. Každý student si bude moci doplnit látku, které ve
škole neporozuměl, či se naučit věci, které ho zajímají, ale na jeho škole se neučí. Materiály se stanou
podkladem pro stále důležitější celoživotní vzdělávání.
Dobří pedagogové jsou zárukou dobré výuky. Proto musíme ty, kdo připravují žáky a studenty na budoucí
život, dostatečně motivovat a odměňovat (služební byty, tvůrčí volno,...).
Nabídneme učitelům možnosti profesního rozvoje. Role pedagogů se mění. S rozvojem moderních
technologií se z nositelů informací stávají konzultanti a průvodci poznáním.
Méně byrokracie, více spolupráce. Škola má především učit. Zasadíme se o užší spolupráci mezi školami a
dalšími institucemi.
Vzdělání musí být dostupné všem. Pomocnou ruku je potřeba podat zejména těm ze sociálně
znevýhodněného prostředí. Škola má působit i preventivně před společensky negativními jevy.
Školy musí rozvíjet přirozené vlohy dětí a studentů. Vytvoříme “talentová centra”, které nebudou vázána na
jednotlivé školy (např. centrum 3D tisku). Není nutné, aby na každé škole byla drahá 3D tiskárna, ale na
vybraných místech sdružit studenty, kteří mají o danou oblast zájem, a nabídnout jim co nejkvalitnější
zázemí.
Rozšíříme možnosti studentských grantů a středoškolské odborné činnosti. Zapojíme studenty do projektů
kraje i ﬁrem z regionu. Cílem je podpora inovací a výchova budoucích “tahounů” kraje.
Studenty vyšleme na zkušenou do zahraničí. Zasadíme se, aby už středoškolští studenti absolvovali
odbornou praxi či stáž v zahraničí, kde načerpají inspiraci a seznámí se se světovými trendy.
Důležité je chápání souvislostí, ne tupé biﬂování. Budeme klást důraz na propojení s praxí a
nadpředmětovou výuku.
Podporujeme open-source a cloudová řešení. Žáci a studenti by měli během studia získat zkušenosti s
různými operačními systémy, s open-source aplikacemi i cloudovými řešeními, aby se nestali profesně
závislými na produktech od jednoho dodavatele.
Normální je vzdělávat se v každém věku. Otevřeme školy a talentová centra a jejich výukové materiály pro
potřeby celoživotní vzdělávání.
Ředitelé škol budou vybíráni v transparentních výběrových řízeních. Funkce dobrého ředitele je pro
modernizaci vzdělávání dané školy klíčová – ředitel dělá školu.
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KRAJ KRÁTKÝCH VZDÁLENOSTÍ
Doprava ovlivňuje kvalitu života nás všech. Kvalitní silnice a fungující veřejná doprava vytvářejí
příležitosti pro tvorbu pracovních míst, otevírají náš kraj turistům i podnikatelům. Proto budeme
společně s obcemi a státem investovat do silniční i železniční infrastruktury. Zároveň díky
technologiím vylepšíme intervaly odjezdů autobusů a vlaků, přestupy mezi nimi a v neposlední
řadě i nákup jízdenek.

Veřejná doprava
Železnice jako páteř sítě veřejné dopravy. Vlaky mohou být rychlejší a spolehlivější než automobilová
doprava. Bohužel takové spoje u nás v kraji takřka nemáme. Je to důsledek zastaralé infrastruktury. Proto
podporujeme investice, které výrazně zrychlí a zjednoduší cestování vlakem.
Podpora měst a obcí na provoz lokálních svozových linek na nádraží. Jeden z důvodů, proč lidé raději volí
cestu autem než veřejnou dopravou, je špatná, nebo dokonce chybějící návaznost v přestupových bodech. I
v největších městech kraje často nefunguje dobře MHD. Kraj by jim měl nabídnout pomocnou ruku.
Optimalizace jízdních řádů. Na základě tvrdých dat zoptimalizujeme intervaly odjezdů, přestupní návaznosti
i kapacitu vlaků a autobusů po celém regionu. Nepřipustíme snížení dopravní obslužnosti jednotlivých
oblastí veřejnou dopravou.
Chytrá doprava neznamená USB nabíječka v madle, ale jednoduchost a uživatelskou přívětivost. Cestující
daleko více než nestabilní wi-ﬁ ocení, že si můžou dobít elektronickou peněženku IREDO na všech prodejních
místech platební kartou nebo přes on-line platební bránu.
Jeden lístek na vlak, autobus i MHD. Na papírovou jízdenku, kartu či mobilní aplikaci bude možné cestovat
v rámci tarifu IREDO na celém území Královéhradeckého a Pardubického kraje a to včetně všech přestupů.
Ve spolupráci s Hradcem Králové a Pardubicemi do tarifu IREDO připojíme i tamější dopravní podniky.
Platební karta nebo mobilní aplikace může nahradit kartu IREDO. Nosičem časové jízdenky i elektronické
peněženky nemusí být jen karta IREDO. Nabídneme cestujícím celou paletu možností a oni si vyberou, která
je pro ně nejpohodlnější.
Větší nabídka časových tarifů. Důkladně zhodnotíme efektivitu současného systému mnoha set tarifních
zón a připravíme zjednodušení. Nabídneme větší možnosti krátkodobých časových jízdenek (např. denní
mezi dvěma zónami). V případě platby skrze elektronickou peněženku či platební kartu zastropujeme
maximální platbu na výši denní jízdenky.
Veřejnou dopravu je potřeba propagovat. Současné webové stránky IREDO neprošly modernizací sedm let a
nejsou připraveny na prohlížení v mobilu či tabletu. Mobilní aplikace vykazuje celou řadu chyb a chybí v ní
naprosto klíčové funkce jako nákup jízdenek.
Na koleje patří jen připravení soukromí dopravci. Konkurence na železnici je žádoucí. Nicméně
nezopakujeme chyby z jiných krajů, kdy soukromí dopravci dostali minimální čas na přípravu začátku
provozu.

6

Otevřená data o provozu. Informace o jízdném, přestupech, mimořádnostech nebo poloze vlaků a autobusů
jednoduše a bezplatně poskytneme všem vývojářům. Informace o dopravě v kraji se tak dostanou do on-line
map nebo mobilních aplikací.
Propojení s Polskem. Budeme pokračovat v rozvoji přeshraničních spojů. Prověříme možnost obnovy
zaniklých železničních tratí.
Pilotní provoz moderních modelů sdílené mobility. V lokalitách s nízkou hustotou obyvatel vyzkoušíme a
případně dále rozšíříme společnou ad hoc objednávanou dopravu. Jedná se v podstatě o spolujízdu, ale s
profesionálním řidičem.
Lobbing za vysokorychlostní trať Praha - Wroclaw. Budeme prosazovat, aby plány na vybudování
rychlovlaku z Prahy do Polska počítali s trasováním skrze náš kraj.

Silniční infrastruktura
Dokončení D11 a D35. Společně se státem a obcemi vytvoříme podmínky pro rychlé dokončení D11 k
polským hranicím a D35 směrem na Liberec.
Obchvaty měst zatížených tranzitních dopravou. Komunikace, které zejména z center měst a obcí odvedou
dopravu, jsou naprostou nutností. Podporujeme, aby při přípravách obchvatů vzniklo několik variant
trasování, aby mohla být nalezena ekonomicky a ekologicky nejšetrnější trasa.
Budeme pokračovat nastaveném trendu oprav silnic nižších tříd. V uplynulých čtyřech letech došlo k
výraznému zlepšení stavu silnic II. a III. tříd., přesto vnitřní infrastrukturní dluh do komunikací činí
astronomických 9 miliard korun.
Rozvoj modro-zelené infrastruktury. Při plánování nových komunikací i při rekonstrukci těch stávajících
budeme dbát na protierozní opatření a ekologickou stabilitu okolí silnic.

Dopravní koncepce a bezpečnost
Doprava je nutné řešit v širších souvislostech. Budeme řešit všechny druhy dopravy dohromady v širších
souvislostech podle principů udržitelné mobility.
Kamiony patří na dálnice a případně silnice první tříd. Podpoříme města a obce, které sužuje těžká
nákladní doprava.
Řešení alarmujícího nárustu mrtvých na silnicích. Společně s policií budeme hledat způsoby, jak zvýšit
bezpečnost na silnicích v kraji.
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KRAJ CHYTRÝCH ŘEŠENÍ
Chytrý kraj ví, co se v něm odehrává. Ví, jaký chce být a jak bude odolávat současným nástrahám.
Předvídavý kraj umí využívat moderní technologie a rozhoduje se na základě ověřených dat.
Chytrý kraj umí využít potenciál místních lidí, aby z něj zejména mladí lidé neodcházeli.

Kraj otevřený občanům
Zavedeme skutečně rozklikávací rozpočet. Inspirací je nám graﬁcky přehledná aplikace CityVizor, která
umožňuje náhled až na úroveň faktur, je provázaná s registrem smluv a je každodenně aktualizována.
Otevřeme účetnictví všude, kde to dovoluje zákon. Pro organizace, ve kterých je většinovým vlastníkem
kraj, budou mají platit stejné povinnosti transparentního hospodaření jako pro kraj samotný.
Kraj půjde příkladem obcím a městům v regionu. Budeme podporovat, aby města a obce v
Královéhradeckém kraji přiblížila své rozhodování občanům. Dobrou praxi ukazují například města sdružená
ve spolku Otevřená města.
Zveřejníme on-line podklady rady a zastupitelstva. Občané musí vědět, na základě jakých podkladů se
politici rozhodují. Zveřejníme hlasovací protokoly nejen ze zastupitelstva, ale i z jednání rady.
Data jsou ropa 21. století. Budeme dále rozvíjet již fungující zveřejňování informací ve formátu otevřených
dat a hledat nové příležitosti pro jejich smysluplné využití například v oblasti investic nebo dopravy.
Důsledná evidence majetku on-line. Občané by měli mít přehled o majetku kraje i přístup k informacím, jak
s ním kraj plánuje naložit. Zprovozníme mapu majetku kraje.
Do příprav investic i strategických dokumentů zapojíme odbornou i laickou veřejnost. Včasným
informováním a veřejným připomínkováním předejdeme zbytečným zdržením a sporům.
Vytvoříme srozumitelnou strategii rozvoje. Občané často tápou, kam kraj směřuje. Proto vytvoříme
jednoduše pochopitelný dokument, který bude zároveň dohodou o prioritách kraje. Jeho pravidelná
aktualizace nabídne zpětnou vazbu, jak je kraj ve své činnosti úspěšný.

Kraj inovací
Potenciál leží v našich lidech a ﬁrmách. Podpoříme lokální ﬁrmy a živnostníky v inovativních oborech větší
podporou současných podnikatelských center nebo propojením praxe s akademickou sférou.
Budeme podporovat drobné a inovativní podnikatele. Budoucnost nepatří zahraničním montovnám, ale
místním podnikům s velkou přidanou hodnotou, které platí daně v Česku.
Bez rychlého připojení to nepůjde. Zaměříme se na pokrytí “šedých” míst vysokorychlostním internetem. Je
to jeden z klíčových prvků podpory rozvoje ﬁremního prostředí v kraji.
Podporujeme opravdová smart řešení. Veřejné prostředky prostředky musí být využívány účelně, nestačí
“nálepka smart”, ale musí být jasný přínos pro občany.
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Obíhat musí dokumenty, ne lidé. U agendy, které občané vyřizují s krajem (typicky kotlíkové a další dotace),
zajistíme, aby ji lidé mohli vyřídit jednoduše on-line.
Kraj musí využívat svobodný software s otevřeným kódem. Ten lze snadněji upravit a funkčně propojit s
jinými programy. Zároveň je ochranou před kauzami typu Opencard.
Budeme přebírat příklady dobré praxe z jiných krajů i měst a sdílet s nimi vyvinuté aplikace. Nemá smysl
jednu aplikaci vyvíjet ve 14 krajích naráz.

Kraj s efektivním řízením
Chytré řešení je cílené řešení. Budeme upřednostňovat řešení na míru jednotlivým regionům, která budou
směřovat ke dlouhodobé změně a ne v jednorázové dotace.
Zaměříme se na problematické lokality. Postupnými kroky budeme vytvářet podmínky ke zlepšení situace v
těch částech kraje, které trápí mnohé neduhy (vysoká míra exekucí, špatná dostupnost služeb aj.).
Úředníci jsou spoluzodpovědní za stav kraje. Vedoucí úředníky budeme vybírat v otevřených výběrových
řízeních s účastí odborné části poroty.
Zavedeme funkci krajského architekta. Bude se jednat o konkrétní osobu na konkrétní dobu (5+5 let). Její
hlavní činností bude koordinace práce městských a obecních architektů.
Kraj musí pracovat koncepčně a na základě jasných dat. Pevný systém strategických dokumentů umožní
rychlé a předvídatelné rozhodování. Jedná se například o koncepci rozvoje zaměstnanosti nebo občanské
vybavenosti.
Bude rozhodovat kvalita, nikoliv cena. U veřejných zakázek budeme používat i jiná hodnotící kritéria než je
cena. U projekčních činností investic nad dvacet milionů korun budeme vypisovat architektonické soutěže.
Nebudeme kraj zbytečně zadlužovat. Rozpočty budeme sestavovat jako hospodárné, řádně odůvodněné a
informace o nich budou široce přístupné.
Investiční plány přizpůsobíme reálným potřebám, ne dotačním programům. Nebudeme opakovat chyby z
minulých let, kdy o investicích rozhodovalo, zda je možné na ně získat příspěvěk z evropských fondů.
Budeme partnerem pro obce, svazky obcí i neziskovému a komerčnímu sektoru. Po celém kraji působí celá
řada aktivních lidí, kterým by kraj měl nabídnout pomocnou ruku.
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Povolební strategie
Česká pirátská strana je liberální, demokratická, středová strana s důsledným protikorupčním
programem. Naším cílem je prosazovat volební program, ať už jsme v koalici, nebo v opozici.
Zakládáme si na otevřené komunikaci směrem k veřejnosti. Proto zveřejňujeme povolební
strategii, aby bylo voličům jasné, jak budeme po volbách pracovat.
Chceme se podílet na správě kraje s kompetentními lidmi a s demokratickými stranami. Pokud dostaneme
důvěru občanů, budeme vyjednávat o koalici se všemi demokratickými politickými stranami s cílem dostat
maximum našich priorit do programu koalice.
Nominace na pozice radních a jakákoliv smlouva o povolební spolupráci (koaliční smlouva, tolerance
menšinové koalice,...) podléhají souhlasu členské základny Pirátů v Královéhradeckém kraji, a to na
krajském internetovém fóru.
Povolební strategie je nedílnou součástí volebního programu a kandidáti se zavázali k jejímu dodržování.
Text strategie lze změnit pouze se souhlasem krajského fóra.

Situace po volbách
Zvolení zastupitelé se sejdou v neděli po volbách a zvolí si předsedu zastupitelského klubu, ustanoví
vyjednávací tým a domluví se na strategii pro povolební vyjednávání.
Vyjednávání vede předseda zastupitelského klubu. Asistuje mu vyjednávací tým. Informace o postupu ve
vyjednávání budou předávány zastupitelskému klubu a krajskému předsednictvu.
Po odsouhlasení výsledku vyjednávání klubem zastupitelů a krajským předsednictvem bude předložen návrh
rozhodnutí o konkrétní podobě povolební spolupráce (včetně známých personálií) ke schválení členské
základně v královéhradeckém kraji, a to na krajském internetovém fóru pirátské strany.

Různé scénáře spolupráce s ostatními stranami
Bez ohledu na rozložení mandátů jsme připraveni spolupracovat na prosazení programových priorit se všemi
subjekty, které budou mít v zastupitelstvu zastoupení.

Vítězství ve volbách
Na post hejtmana nominujeme lídra kandidátky. Strany, které oslovíme jako první, si určíme v rámci taktiky
vyjednávání s ohledem na jejich program, zvolené zastupitele, důvěryhodnost, vystupování v kampani a
historickou zkušenost.

Účast v koalici
Pokud budeme mít na základě výsledků voleb odpovídající mandát, jsme připraveni jednat o účasti v Radě
kraje s cílem prosadit maximum našeho programu.

10

Tolerance menšinové koalice
Pokud budeme jazýčkem na vahách, zvážíme toleranci menšinové Rady výměnou za zohlednění našich
politických priorit v programu koalice. Tolerance je podmíněna plněním dohodnutých závazků, otevřeností
při vládnutí a průběžnou politickou, veřejnou a odbornou diskuzí k připravovaným záměrům.

Konstruktivní opoziční práce
Pokud nebudeme součástí Rady, chceme získat taková místa ve výborech zastupitelstva, abychom měli
přístup k aktuálním informacím. Naše opozice bude konstruktivní. Formou připomínek, předkládáním
návrhů, prací v poradních orgánech a zveřejňováním informací budeme usilovat o prosazování našeho
programu.

Souběh funkcí a obsazování řídících funkcí
Budeme usilovat o úpravu odměn v dozorčích radách a představenstvech společností s majetkovou účastí
kraje na úroveň přiměřenou kvaliﬁkaci, časové náročnosti a odpovědnosti v dané funkci.
Preferujeme, aby své odborné zástupce ve vybraných dozorčích radách měla i opozice, a to pro plnění své
kontrolní role, tedy nikoliv jako politický handl.
Budeme apelovat na ostatní strany a sami půjdeme příkladem, aby do Rady a dalších řídících funkcí (např.
dozorčích rad a úřednických pozic) byly nominovány bezúhonné, kompetentní a důvěryhodné osoby pro
kvalitní správu kraje.
Budeme prosazovat princip, aby ve funkcích byly pouze takové osoby, které nejsou a nebudou ve střetu
zájmů.
Souběh funkce našeho zastupitele a členství v dozorčí radě či představenstvu krajské ﬁrmy je přípustný za
předpokladu, že nominace bude výsledkem otevřeného a transparentního výběrového řízení s důrazem na
kvaliﬁkaci uchazeče a jeho schopnost věnovat se důsledně oběma funkcím.

Vnitřní poměry klubu
Zastupitelský klub tvoří všichni zvolení zastupitelé. Každý zastupitel se řídí schváleným kodexem a volebním
programem. Klub usiluje o maximální možnou míru vnitřního konsenzu a jednotu navenek, tedy i při
hlasování na zastupitelstvu.
Nelze-li rozhodnout podle programu či jiných schválených dokumentů, může klub konzultovat otázku s
odbornými garanty, krajským předsednictvem, krajským fórem nebo konkrétním místním sdružením, pokud
jde o problém týkající se určitého místa. Stejně tak se tyto orgány mohou obrátit na klub a ten je povinen s
nimi věc projednat.
Zastupitel Pirátů z principu nezaměstnává své rodinné příslušníky a partnery.
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Označení hlasování za tzv. zásadní hlasování musí být přijato minimálně dvěma třetinami členů klubu a
nesmí být v rozporu s programem strany, případně se schváleným programovým prohlášením koalice. V
takovém případě se očekává, že klub bude hlasovat v orgánech kraje jednotně.
Klub schvaluje rozdělení funkcí a gescí uvnitř klubu, volí a odvolává svého předsedu a případné
místopředsedy a schvaluje svůj jednací řád.

Vztah klubu k Pirátské straně
Krajské fórum vždy schvaluje koaliční smlouvu nebo jinou podobnou politickou dohodu a rozhoduje o
nominacích zástupců Pirátů na funkce v radě.
Klub bude pravidelně informovat členskou základnu a krajské fórum o své činnosti a výsledcích. Neschválí-li
krajské fórum jiný postup, je klub vázán volebním programem tak, jak byl v platnosti v době voleb.
Žádný funkcionář není povinen odvádět část své odměny, jak to bývá u některých jiných stran. Je však
vítáno, pokud se dobrovolně rozhodne sponzorovat konkrétní charitativní, pirátskou nebo občanskou
aktivitu.
Předsednictvo krajského sdružení může navrhnout model odměňování neuvolněných zastupitelů z krajského
rozpočtu dle výsledku voleb, koaličního vyjednávání a ﬁnančních možností strany.

Vztah klubu k senátorům a poslancům
Piráti se snaží svou práci v politice maximálně sjednocovat. Klub bude usilovat o těsnou a oboustrannou
komunikaci se senátním i poslaneckým týmem Pirátů, a to zejména v případech využití zákonodárné
iniciativy kraje a nebo připomínkování zákonů týkajících se krajské úrovně.

12

