Povolební strategie Pirátů

pro volby do Zastupitelstva Statutárního města Ostravy
a městských obvodů
Česká pirátská strana je liberální, demokratická, středová strana s důsledným protikorupčním
programem. Naším cílem je prosazovat program, ať už jsme v koalici nebo v opozici. Proto v
rámci snahy o transparentnost a předvídatelnost našeho jednání pro naše voliče, všechny
občany i ostatní politické strany a hnutí budeme postupovat po volbách následovně:
Volební výsledky a vyjednávací tým
1. Výsledky voleb budeme společně sledovat na volebním štábu.
2. Po uzavření volebních místnosti až do konce daného dne nebudeme uzavírat žádné dohody a
vydávat žádná prohlášení o spolupráci.
3. Lídři jednotlivých kandidátek mohou nezávazně aktivně komunikovat s ostatními stranami nebo
médii adekvátně k situaci, a to vždy po předchozí vzájemné konzultaci s ostatními zastupiteli
Pirátů dané kandidátky.
4. Vyjednávací tým bude tvořen čtyřmi osobami, přičemž jejími členy jsou předseda klubu zastupitelů
a další dva zastupitelé dle pořadí, kteří uspěli do třetího místa. Čtvrtý člen bude volen všemi
zastupiteli Pirátů dané kandidátky prostou většinou hlasů. Na svém prvním setkání zastupitelů
Pirátů, které se bude konat nejpozději v 14:00 dne 7.10.2018, klub zastupitelů zvolí jednak
předsedu klubu, dále posledního člena vyjednávacího týmu a domluví se na strategii pro
vyjednávání. Samotného vyjednávání se vždy musí účastnit minimálně dva členové vyjednávacího
týmu s vědomím ostatních členů týmu.
5. Vyjednávání vede předseda klubu zastupitelů zvolený na první schůzi, případně předsedou
pověřený člen vyjednávacího týmu. Asistuje mu při tom vyjednávací tým. Informace o postupu
vyjednávacího týmu jsou zasílány na vědomí klubu a krajskému předsednictvu. Předseda klubu
má na starosti také hlavní mediální výstupy. 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.
6. Po projednání výsledku vyjednávání s klubem zastupitelů a krajským předsednictvem bude
předložen návrh rozhodnutí o konkrétní podobě povolební spolupráce (včetně známých personálií
při respektování níže uvedených pravidel), včetně koaličního programu, ke schválení referendem
na jednání krajského fóra. Pokud je návrh koaliční smlouvy s koaličním programem schválen
krajským fórem, nahrazuje koaliční program původní volební program tam, kde se tyto dva liší.

Podmínky pro účast v koalici
Pokud budeme mít na základě výsledků voleb odpovídající mandát, jsme připraveni jednat o účasti v radě
s cílem prosadit maximum našeho programu, a to za těchto podmínek:
1. V radě nebude osoba, která je trestně stíhána či byla odsouzena pro zločin (s trestní sazbou nad
5 let) nebo pro jakýkoliv přečin či zločin spáchaný v souvislosti s výkonem veřejné funkce.
2. V koalici nebude strana či hnutí, které svými projevy popírají principy demokratického právního
státu, Listinu základních práv a svobod a zpochybňují členství ČR v EU či NATO, ohrožují základy
liberální demokracie nebo nesou historické dědictví likvidace demokracie v této zemi, tj. zejména
KSČM nebo SPD.

Podmínky konstruktivní opoziční práce
1. Pokud nebudeme součástí koalice, chceme získat taková místa ve výborech a komisích, abychom
měli přístup k aktuálním informacím, mohli maximálně prosazovat náš program, případně také
zasáhnout při podezření na pochybné aktivity.
2. Naše opozice bude konstruktivní. Formou připomínek, předkládáním návrhů, prací ve výborech a
komisích, zveřejňováním informací a aktivizací občanské veřejnosti nadále budeme usilovat o
prosazování našeho programu.
3. Demokraticky zvolenou radu budeme respektovat a nebudeme se snažit bezhlavě a za každou
cenu vyvolat její pád, protože je pro nás důležitá stabilita města či městského obvodu, a tedy i
rady. Snaha o vyvolání nedůvěry radě musí být až poslední reakcí na silně negativní okolnosti,
nikoliv hlavním programem jen proto, že jsme v opozici.

Podmínky pro pirátské nominace do funkcí
1. Radním s přidělenou gescí se stane pouze ten zastupitel, který se hodlá stát uvolněným
zastupitelem.
2. Radním s gescí se stane přednostně zastupitel, který měl tuto gesci do dne voleb ve své
vnitrostranické kompetenci, tzn. dle části programu, který daný kandidát garantoval a zpracoval.
3. Radním bez přidělené gesce se může stát neuvolněný zastupitel, a to za předpokladu, že jeho
odbornost a znalosti jsou zárukou pro řádný výkon funkce.
4. Žádný ze zastupitelů nemůže být současně radním města Ostravy a zároveň radním libovolného
městského obvodu.
5. Pro nominace do komisí, odborů či dozorčích rad příspěvkových organizací, společností či spolků
města či městského obvodu jsou preferováni odborníci, a to dle vnitrostranické kompetence, tzn.
dle části programu, který daný odborník garantoval nebo prokáže zastupitelskému klubu, že je
dostatečně erudovaný pro danou funkci.
6. Budeme usilovat o úpravu odměn v dozorčích radách městských firem na úroveň přiměřenou
kvalifikaci, časové náročnosti a odpovědnosti v dané funkci. Odměny by měly být navázány na
hospodářské výsledky a reporty o odvedené práci a naplnění cílů stanovených vlastnickou
politikou, schválenou zastupitelstvem.
7. V případě vstupu do koalice budeme usilovat o to, aby dozorčí rady městských firem byly
obsazovány koaličními stranami podle poměrného klíče. Poměr se aplikuje na souhrn všech
obsazovaných míst a obsazení konkrétních pozic je na dohodě zastupitelských klubů.
Preferujeme, aby své odborné zástupce ve vybraných dozorčích radách měla i opozice pro plnění
kontrolní role, nikoliv jako politický handl.
8. Budeme apelovat na ostatní strany a sami půjdeme příkladem, aby do rady a dalších funkcí
(dozorčích rad i úřednických pozic) byly nominovány pouze bezúhonné, kompetentní a
důvěryhodné osoby pro kvalitní správu města či městského obvodu.
9. Do koaliční smlouvy budeme prosazovat mechanismus pro odmítnutí kandidátů, kteří by byli ve
střetu zájmů.

Pravidla Pirátského klubu zastupitelů
1. Klub zastupitelů Pirátů tvoří všichni zvolení zastupitelé na kandidátce České Pirátské strany.
Každý pirátský zastupitel se řídí schváleným kodexem a volebním programem (případně již
schváleným koaličním programem). Klub usiluje o maximální možnou míru vnitřního konsenzu a
jednotu navenek, tedy i při hlasování na zastupitelstvu.
2. Klub schvaluje rozdělení funkcí a gescí uvnitř klubu dle vnitrostranické kompetence, tzn. dle části
programu, který daný zastupitel garantoval a zpracoval, volí a odvolává svého předsedu a případné
místopředsedy a schvaluje svůj jednací řád.
3. Klub schválí způsob společného plánování priorit, projektového vedení, pravidelného vyhodnocení
a zveřejňování dosahovaných výsledků zastupitelů a dalších funkcionářů a požadavky na
předjednání návrhů v gesčních týmech.
4. Nelze-li rozhodnout podle programu či jiných schválených dokumentů, bude klub konzultovat
otázku s odbornými garanty Pirátské strany, krajským předsednictvem, krajským fórem nebo
konkrétním místním sdružením, vždy dle místní příslušnosti či gesce. Stejně tak se tyto orgány
mohou s konkrétní záležitostí obrátit na klub a ten je povinen s nimi věc projednat.
5. Klub bude usilovat o co nejužší kontakt mezi klubem a stranou. Klub bude pravidelně informovat
členskou základnu a krajské fórum o své činnosti a výsledcích. Neschválí-li krajské fórum něco
jiného, je klub vázán volebním programem tak, jak byl v platnosti v době voleb. Jednání klubu o
projednávaných tiscích jsou členům a registrovaným příznivcům zpravidla přístupná.
6. Klub bude usilovat o těsnou a oboustrannou komunikaci se senátním i poslaneckým týmem Pirátů,
a to zejména v případech využití jejich zákonodárné iniciativy a nebo připomínkování zákonů
týkajících se komunální úrovně.

Kodex zastupitele na kandidátní listině ČESKÉ PIRÁTSKÉ STRANY
pro volby do zastupitelstva Statutárního města Ostravy a městských obvodů

Já, níže podepsaný, prohlašuji:
1. že jsem nespáchal v minulosti trestný čin v souvislosti s výkonem veřejné funkce nebo zločin, a
zavazuji se vzdát kandidatury, rozhodne-li předsednictvo krajského sdružení Moravskoslezského kraje
o nevhodnosti mé kandidatury v souvislosti s trestným činem,
2. že neuplatním svůj osobní zájem k oblastem projednávaným zastupitelstvem, kde by mi se zřetelem
k výsledku projednání věci mohla vzniknout osobní výhoda, a zdržím se v takovém případě hlasování,
3. že zveřejním nejpozději do 10 dnů ode dne konání voleb své čestné prohlášení o tom, zda:
a. jsem společníkem nebo členem právnické osoby, včetně její identifikace,
b. jsem členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu
právnické osoby, včetně její identifikace,
c. podnikám jako fyzická osoba, včetně předmětu činnosti,
d. vykonávám činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru,
včetně identifikace zaměstnavatele,
4. že zveřejním nejpozději do 10 dnů ode dne konání voleb své čestné prohlášení o svém historickém
členství v politických stranách (včetně těch před rokem 1989) a historických kandidaturách ve
volbách do poslanecké sněmovny, senátu, Evropského parlamentu, uzemní samosprávy, České
národní rady a Federálního shromáždění.
5. že zveřejním nejpozději do 10 dnů ode dne konání voleb čestné prohlášení o přijatých finančních
podporách z veřejných zdrojů (zejména grantů a dotací) a získaných veřejných zakázkách za
posledních 5 let, pokud byly vyšší než 100.000 Kč za kalendářní rok, včetně identifikačních údajů této
podpory a zakázek, a to z pozice:
a. fyzické podnikající osoby,
b. statutárního zástupce podnikající či nepodnikající právnické osoby,
c. (spolu)vlastníka či člena řídícího/dozorčího/kontrolního orgánu právnické osoby,
d. (spolu)řešitele projektu podpořeného z veřejných zdrojů,
6. se zavazuji do 30 dnů po svém zvolení do zastupitelstva městského obvodu Ostravy nebo Magistrátu
města Ostravy doručit předsednictvu krajského sdružení Moravskoslezského kraje své čestné
prohlášení o majetku a závazcích v rozsahu dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a že souhlasím
s jeho s jeho zveřejněním. Toto prohlášení budu aktualizovat vždy nejpozději k 30. červnu každého
roku, dokud bude trvat můj mandát.
7. že budu vždy jednat a hlasovat v souladu s následujícími principy:
a. jeden zastupitel Pirátů může vykonávat maximálně jednu funkci radního Statutárního města
Ostravy nebo městského obvodu,
b. radní Pirátů s přidělenou gescí musí svou funkci vykonávat jako uvolněný zastupitel na plný
úvazek.
c. uvolněný radní Pirátů, který je zároveň zastupitelem městského obvodu či zastupitelem města
věnuje svou odměnu člena zastupitelstva, kde působí jako neuvolněný, jako účelový dar
určený k pokrytí administrativních, analytických a jiných prací spojených s výkonem
neuvolněného zastupitele, a to místnímu sdružení a danému volebnímu obvodu, na jehož
kandidátce se stal neuvolněným zastupitelem.
8. se zavazuji řídit tímto Kodexem, Volebním programem (případně schváleným koaličním programem),
Povolební strategií a Pravidly Pirátského klubu zastupitelů v podobě, v jaké budou schváleny
krajským sdružením České pirátské strany.
V Ostravě dne ………......…2018
……………………………………………..
Jméno a příjmení

……………………………………………..
Podpis

