Piráti České Budějovice
Povolební strategie pro volby do zastupitelstva 2018
Česká pirátská strana je liberální, středová demokratická strana s důsledným protikorupčním
programem. Naším cílem je prosazovat náš program, ať už jsme v koalici nebo v opozici.
Chceme, aby občané, kteří se rozhodnou podpořit svým hlasem Piráty, jasně věděli, jak budeme po
volbách pracovat. Usilujeme o změnu politické kultury v Českých Budějovicích i České republice a
transparence u nás není jen na papíře. Proto předkládáme i v těchto volbách, jako jediná strana ve
městě, jasnou a závaznou strategii povolební činnosti.
Na naší kandidátní listině kandidují Piráti, Zelení a nestraníci, kteří prošli procesem otevřených
primárních voleb a zavázali se jako zastupitelé vytvořit jeden zastupitelský klub, plnit společný
program pro České Budějovice a dodržovat kodex zastupitele.
Pokud dostaneme důvěru občanů, budeme se účastnit vyjednávání s cílem dostat maximum našich
priorit do programu Rady města (viz následující strana) a převzít odpovědnost za rozhodování v
našem městě. Ohniskem našeho zájmu je transparentní hospodaření a otevřené rozhodování se
zapojením občanů. Dále v radě máme přednostně zájem o tyto oblasti: informatika, školství, životní
prostředí a sociální politika. Nejkompetentnější osobu ve svěřené oblasti ze svého středu vybere klub
(současný zákon nominaci odborníků mimo zastupitelstvo neumožňuje).
Nelpíme na zisku dobře placených funkcí. Jsme připraveni i na roli kritické, ale konstruktivní opozice,
pokud ve vedení města nebudeme mít příležitost dodržovat naše zásady a program. Uzavření koaliční
smlouvy nebo jiné formy povolební spolupráce vyjednané zastupitelským klubem, která mění nebo
doplňuje volební program, podléhá souhlasu místního sdružení Pirátů (popř. Komunálního týmu,
přenese-li na něj MS tuto kompetenci).
Chceme věcně spolupracovat se všemi stranami bez ohledu na koalici či opozici. Protože jednání rady
jsou neveřejná, jediným účinným nástrojem její kontroly ze strany zastupitelstva je otevření rady
většímu počtu subjektů, které uspěly v komunálních volbách. Budeme prosazovat co nejširší
zastoupení stran v radě města. Některá koaliční uspořádání jsou pro nás nepřijatelná a neúčastnili
bychom se jich (viz níže Vztah k radě města). Naše podpora libovolného vedení je podmíněna tím, že
do rady města nebudou nominováni lidé s korupční historií nebo důvodným podezřením, že
upřednostňují soukromé zájmy nad veřejnými. Stejný přístup budeme prosazovat i k předsedům
komisí, výborů, představenstev a dozorčích rad městských firem.

Cílem politiky Pirátů je svobodná, vzdělaná a digitálně propojená společnost, kde se každý může
zapojit do rozhodování o své budoucnosti. Ta je základem udržitelné, moderní a prosperující
ekonomiky, která umožní vysokou kvalitu života pro všechny občany.

16 priorit Pirátů
Tyto konkrétní i obecné realistické priority našeho programu jsou podmínkami při vyjednávání o
vedení města a budeme je přednostně prosazovat během čtyřletého volebního období:
OTEVŘENÉ MĚSTO BEZ KORUPCE
1. Prosadíme participativní rozpočet
2. Konec politických "trafik" – účinná nominační pravidla pro městské firmy
3. Transparentní město i jeho firmy: transparentní rozpočet města až na faktury, jmenovité
hlasování rady, už žádné obstrukce městských firem při žádostech o informace
4. Ne bourání sportovní haly. Stavbu druhé haly můžeme podpořit, pokud proběhne otevřená
architektonická soutěž a bude zajištěno spolufinancování z jiných zdrojů
ZELENÉ A ŽIVÉ MĚSTO
5. Zatraktivnění a zpřístupnění břehů vodních toků
6. Plán oživení přirozených center místních částí
7. Ochrana a rozvoj parků i zeleně v ulicích
8. Nová budova divadla jen za podmínky, že divadlo opustí všechny dosavadní prostory a město
bude mít plán, jak s nimi naloží
BUDĚJOVICE PRO VŠECHNY GENERACE
9. Dostatek míst ve školách a větší výběr tříd se speciálním zaměřením
10. Podpora aktivního stáří a mezigenerační komunitní centrum
11. Dostatek policistů tam, kde jsou potřeba – mapa kriminality, výběrové řízení na vrchního
strážníka městské policie
12. Rozšíření městského bytového fondu, podpora bydlení pro mladé rodiny, seniory a lidi v bytové
nouzi
MĚSTO PŘIPRAVENÉ NA BUDOUCNOST
13. Koncepční postup (nejen) v oblasti Smart City a IT, zřízení komise pro tyto oblasti
14. Městský architekt na plný úvazek a otevřené architektonické soutěže
15. Zpracování moderní koncepce dopravy, s důrazem na MHD a cyklodopravu, včetně řešení
problémů automobilistů (dostavba parkovišť a důležitých komunikací)
16. Jednání s okolními obcemi o připojení k městu za podmínky ponechání vlastního
zastupitelstva a zachování významné části příjmů z rozpočtového určení daní, posílení
samosprávy městských částí

Po volbách
● Sčítání voleb budeme společně sledovat na volebním štábu. Za tímto účelem se po uzavření
volebních místností (14:00) začneme scházet v českobudějovickém Pirátském centru
(Hradební 13).
● Sejdeme se v neděli ve 14:00 jako zastupitelský klub a komunální tým. Do té doby budeme náš
postup komentovat pouze v souladu se strategií, nebudeme uzavírat žádné dohody a vydávat
žádná prohlášení o spolupráci. Čelní kandidáti mohou nezávazně komunikovat s ostatními
stranami adekvátně situaci.
● Na tomto svém prvním setkání jmenuje zastupitelský klub vyjednávací tým složený z lídra,
jednoho dalšího zástupce zvoleného Piráty, jednoho zástupce zvoleného Zelenými a
náhradníků. Domluvíme se, kdo bude dále komunikovat s médii a jakou zvolíme taktiku pro
vyjednávání.
● Vyjednávání vede lídr kandidátky, asistuje mu při tom vyjednávací tým. Postup vyjednávacího
týmu je zasílán na vědomí klubu a členům komunálního týmu. Lídr má na starosti také hlavní
mediální výstupy. Základní informace o průběhu jednání budou průběžně zveřejňovány i na
fóru Pirátské strany.
● Všichni zastupitelé za Piráty vyplní a zveřejní majetkové přiznání v rozsahu požadovaném
zákonem o střetu zájmů či podle šablony schválené klubem. Všichni si připomenou k odex
zastupitele.
● 14. října 2018 bude veřejná schůze místního sdružení, kde bude v případě zvolení diskutováno
vyjednávání a jeho dosavadní průběh. Také bude projednán výsledek voleb, situace v dalších
obcích s Pirátskými kandidátkami a zahájena rozprava k volbě nového předsednictva.
● Klub připraví a schválí pravidla výběrových řízení pro nominace do představenstev a dozorčích
rad městských firem.
● Vstup do rady nebo její tolerance podléhá schválení místního sdružení.

Vztah k Radě města
Různé scénáře spolupráce s ostatními stranami:

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

Poměrné zastoupení stran v radě města
Široká koalice, kdy odpovědnost za město ponesou všechny nebo téměř všechny strany v
zastupitelstvu je pro nás preferovaná možnost. Podmínkou je, aby taková rada zastupovala alespoň
čtyři pětiny voličů a umožňovala nám plnění programu. Jsme přesvědčeni, že taková rada může
fungovat, pokud se strany dokáží shodnout na základním směřování a prioritách města (akční plán) a
pokud bude mezi radními vůle vzájemně komunikovat a plnit dohody a sliby voličům. Kontrolní výbor
by v takovém případě měl vést zástupce strany, která není zapletená do vládnutí v minulosti.

Účast v Radě města
Pokud budeme mít na základě výsledků voleb odpovídající mandát, jsme připraveni jednat o účasti v
radě s cílem prosadit maximum našeho programu, ačkoliv velmi dobře zvládneme i roli tvrdé, ale
konstruktivní opozice. Ohniskem našeho zájmu je transparentní hospodaření a otevřené rozhodování
se zapojením občanů. Dále v radě máme přednostně zájem o tyto oblasti: informatika, školství, životní
prostředí a sociální politika. Nejkompetentnější osobu ve svěřené oblasti ze svého středu vybere klub;
klub či komunální tým mohou radní žádat o vysvětlení a v extrémním případě se mohou usnést na
vyjádření nedůvěry. V takovém případě lídr v souladu s koaliční smlouvou iniciuje výběr nového
radního a požádá o výměnu na dané pozici.
Jestliže vznikne většinová koalice s naší účastí, dohlédneme na to, aby kontrolní výbor připadl
opoziční straně, která bude kontrolní funkci vykonávat důsledně. Pokud rada nevznikne na základě
poměrného zastoupení všech stran, předem deklarujeme podmínky vůči těmto stranám a osobám s
účastí těchto stran a osob:
pokračování
současné koalice
nebo výrazný vliv
ANO 2011

Město pod současným vedením stagnuje, nedokáže konzistentně postupovat.
Otevřenost rozhodování i politická kultura na radnici se zhoršila. Na radnici je
nutná změna, nepřipojíme se ke koalici navazující složením na tu současnou.
Předem vylučujeme účast v radě, kde by strany nynější koalice měly většinu.
Ve vyjednávání navíc zohledníme i celostátní pozici ANO 2011: nedemokratické
fungování strany, celostátní koncentrace moci v ruce oligarchy ohrožující
svobodu a demokracii v ČR, čistky ve státní správě, porušování slibů a dohod, …
Do rady s tímto subjektem bychom vstoupili pouze s podmínkou vzniku široké
koalice, kde by ANO nesmělo mít více než třetinové zastoupení v radě.

Martin Kuba (ODS) Lídr ODS je symbolem klientelismu a korupce a naznačuje, že stejně jako na
většině míst nemá místní ODS vůli ke skutečné personální očistě. Je pro nás
nepřijatelné, aby působil jako radní. Do koalice s ODS nevstoupíme bez záruk,
že její zástupci nebudou převodovou pákou zákulisních soukromých zájmů na
úkor zájmu veřejného.

SPD

Nevstoupíme do koalice s SPD. Brání v tom celostátní politika SPD založená na
lžích, nenávisti a vytváření nepřátel – jejichž cílem jsou i Piráti –
nedemokratické stanovy stojící na vůdcovském principu, stejně jako některé
osoby v čele kandidátky.

KSČM

Nebudeme jednat ani o radě s účastí strany, která za placené funkce dodává
hlasy současné koalici a svým nepřijatelným chováním ve Sněmovně potvrzuje,
že se nevyrovnala s minulostí, kdy působila ztrátu suverenity a zánik
demokracie v ČSR a je rovněž rizikem pro demokracii v ČR.

Konstruktivní opoziční práce
Pokud nebudeme součástí Rady, chceme získat vhodná místa v komisích a výborech, abychom měli
přístup k aktuálním informacím, mohli maximálně prosazovat náš program, případně také zasáhnout
při podezření na pochybné aktivity. Lídra kandidátky v takovém případě budeme prosazovat do čela
kontrolního výboru.
Naše opozice bude konstruktivní; formou připomínek, předkládáním návrhů, prací v kmisích a
výborech, zveřejňováním informací a mobilizací veřejnosti se nadále budeme snažit o prosazování
našeho programu. Demokraticky zvolenou radu budeme respektovat a nebudeme se snažit bezhlavě a
za každou cenu o její pád, protože je pro nás důležitá stabilita města, a tedy i jeho správy. Zvážíme
podporu těch radních, kteří nás přesvědčí, že budou hájit veřejný zájem a zaváží se k plnění části
našeho programu. Odvolání radních také podpoříme jen v případě vážných programových rozporů,
jednání proti veřejnému zájmu, nebo pokud bude dohodnuta většinová podpora pro nástupce.
Nebudeme odvolávat jen proto, že jsme v opozici.
Budeme apelovat na ostatní strany a sami půjdeme příkladem, aby do rady a dalších funkcí byly
nominovány bezúhonné, kompetentní a důvěryhodné osoby (a to i na úřadech, v dozorčích radách
městských firem apod.). Budeme požadovat rozumné záruky, abychom předešli zneužití moci, např.
odmítneme podpořit kandidáty, kteří by byli v neustálém střetu zájmů.
Po projednání s klubem předloží vyjednávací tým návrh rozhodnutí o konkrétní podobě povolební
spolupráce v souladu s touto strategií místnímu sdružení. Pokud je schválen návrh koaliční smlouvy,
nahrazuje program koalice schválený místním sdružením volební program tam, kde se tyto dva liší.

Spolupráce v zastupitelstvu
● Spolupráce na konkrétních tématech
Bez ohledu na rozložení mandátů jsme připraveni spolupracovat na prosazení programových priorit se
všemi politickými stranami, které budou mít zastoupení v zastupitelstvu. Zejména navazujeme
kontakty s podobně naladěnými poslanci a zastupiteli z ostatních stran.
Zastupitelstvo města, jakožto vrcholný orgán zastupitelské demokracie musí lépe plnit svoji roli než v
předchozím volebním období. V minulosti jím bohužel otřásaly nejen koaličně – opoziční spory, ale i
spory uvnitř koalic a především spory osobní povahy. To městu jistě neprospívá. Jsme pro větší vliv
zastupitelstva na radu i na chod města. Navrhneme jeho častější jednání a případně přesun některých
kompetencí z rady na zastupitelstvo.
● Fórum občanů = transparentní platforma pro zapojení veřejnosti, odborníků a
zájmových skupin občanů do projednání zákonů po vzoru projektu „Otevřená
sněmovna“.
Využijeme možností, kterém nám dá účast v zastupitelstvu, respektive v radě a ustanovíme veřejnou a
mezioborovou platformu, kde budeme otevřeně diskutovat a připomínkovat vybrané návrhy a jejich
sporné otázky. Zapojíme zástupce odborné veřejnosti, akademického i komerčního sektoru,
oborových sdružení, nevládních organizací a opozičních stran, včetně těch bez zastoupení na radnici.
Zajistíme technologické řešení pro zapojení veřejnosti jako dalšího poradního hlasu po vzoru
„Otevřené sněmovny“. A to buď vlastními silami, nebo přímo jako oficiální projekt města, ve
spolupráci se spolkem O
 tevřená města. Cílem je získat opravdu odborný vhled na specifické
problémy. Se závěry se transparentně vypořádáme a zohledníme je v návrzích či pozměňovacích
návrzích pirátských poslanců, pokud budou v souladu s ideály Pirátské strany.

Náš postoj k referendu
V Parlamentu usilujeme o usnadnění vyvolání místního referenda a zlepšení jeho pravidel. Budeme
vždy hájit právo občanů vyvolat referendum a rozhodovat o důležitých otázkách města. Budeme
prosazovat konání referend – na základě petice s dostatečným počtem podpisů nebo ve vhodných a
důležitých otázkách z naší vlastní inciativy – a respektovat jejich výsledek bez ohledu na to, jaké
stanovisko zaujmeme k samotné otázce.

Vnitřní poměry klubu
● Zastupitelský klub Pirátů utvoří všichni zvolení zastupitelé. Zastupitelský klub Pirátů usiluje o
maximální možnou míru vnitřního konsenzu a jednotu navenek.
● Očekává se, že každý zastupitel se bude věnovat výkonu funkce řádně a potřebnou dobu. Po
sestavení rady si členové klubu rozdělí agendy do své působnosti tak, aby byly pokryty všechny
oblasti.
● Nelze-li rozhodnout podle programu či jiných schválených dokumentů, může klub konzultovat
otázku s komunálním týmem nebo krajských a celostátních orgánů strany, pokud se jedná o
otázku přesahující význam města. Stejně tak tyto orgány se mohou obrátit na klub a ten je
povinen s nimi za přítomnosti jejich zástupců věc projednat alespoň prostřednictvím jednoho
ze zastupitelů.
● Pro nominace kandidátů do různých funkcí zřídí klub zvláštní nominační tým s účastí expertů a
stanoví tomuto týmu průhledný postup. Zastupitel Pirátů z principu nezaměstnává své rodinné
příslušníky a partnery.
● Klub schvaluje rozdělení funkcí a gescí uvnitř klubu, volí a odvolává svého předsedu a své
místopředsedy a schvaluje svůj jednací řád.

Vztah klubu k Pirátské straně
Úspěch ve volbách do zastupitelstva Českých Budějovic nám dá velký prostor k posílení Pirátské
strany, náboru nových členů a bude celkovou vzpruhou pro další volby, včetně blížících se evropských.
Budeme usilovat o co nejužší kontakt mezi klubem, stranou a komunálním týmem.
Komunální tým je zřízený místním sdružením Pirátské strany, zabývá se komunální politikou v
Českých Budějovicích. Sdružuje podporovatele kandidátní listiny Pirátské strany z řad Pirátů, Zelených
i nezávislých. Ve vztahu k zastupitelskému klubu bude plnit poradní funkci, dávat podněty a
podporovat jeho činnost pro město. V rámci předpisů strany (zejm. Stanovy a organizační řád) má
velkou míru autonomie.
Místní sdružení vždy předem schvaluje koaliční smlouvu nebo jinou podobnou politickou dohodu.
Zastupitelský klub bude pravidelně informovat komunální tým o své činnosti a výsledcích a je vázán
volebním programem tak, jak byl v platnosti v době voleb. Jednání klubu o materiálech k jednání
zastupitelstva jsou zpravidla členům a registrovaným příznivcům přístupná.
Nedovolíme hromadění funkcí na plný úvazek. Proto naši zastupitelé nebudou na regionální či
celostátní úrovni zastávat uvolněné funkce. V případě zvolení do jiného zastupitelského orgánu si
vyberou, kterému z nich se budou věnovat a na kterou funkci rezignují.

Tento dokument je součástí volebního programu a kandidáti se zavazují k jeho dodržení. Lze jej
upravovat pouze se souhlasem místního fóra.

