
Programové teze Pirátů pro krajské volby

Naším cílem je kraj, kde každý člověk může prožít svůj život svobodně a naplno. 

Naším klíčem k prosperitě celé společnosti je otevřenost, kvalitní vzdělání a veřejné 
služby, použití nových technologií a zapojení občanů do rozhodování. 

Vypustíme kaprům rybník!

Průhledné financování 

• smlouvy, které budou uzavírány s dodavateli, vystaví každý krajský úřad před 
podpisem na své webové stránky 

• transparentní účetnictví znamená, že každý občan si může kdykoliv zkontrolovat na 
internetu, za co a kolik krajský úřad utrácí 

• veřejné zakázky budou dostatečně dlouho uveřejněny na krajském webu včetně 
jejich zadání 

• efektivní hospodaření lze naplnit formou dobrovolných hromadných nákupů, 
důslednějším využitím evropských dotací a rekvalifikací úředníků 

• úředníci nemohou být trestáni za „nedočerpání“ finančních prostředků 

My se ptáme, vy odpovídáte

Otevřené jednání s občany 

• informování občanů o jednání zastupitelstva s předstihem a s úplnými podklady
• veřejné pořizování audiovizuálních přenosů a záznamů z jednání zastupitelstva 
• jmenování občanů a neziskových organizací do odborných komisí 
• vyhovíme návrhům na vyhlášení referenda i v případech menšího počtu podpisů
• zřídíme elektronický systém pro zpětnou vazbu od občanů a odstranění byrokracie
• „inkubátory“ pro nově vzniklé neziskové organizace a občanská sdružení

Snadný přístup k informacím 

• automatické zveřejňování informací krajského úřadu podle platného zákona 
o svobodném přístupu k informacím 

• příjmy a výdaje krajského úřadu najde občan v „rozklikávacím“ rozpočtu 
• prezentace zásad územního rozvoje a územních plánů přehledně na webu kraje
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Doprava a regionální rozvoj

• podporujeme transparentní soutěž mezi poskytovateli dopravy
• důraz na promyšlené a postupné plánování a výstavbu dopravních staveb 

(posouzení užitečnosti, příprava, zajištění pozemků, stavba) 
• podpora cestovního ruchu – sdílení zavedených akcí mezi regiony, městy, obcemi
• přístup k památkám a zviditelnění kulturních akcí na krajském webu 

Moderní technologie 

• bezplatný elektronický podpis občana pro komunikaci s úřady
• místo utrácení za komerční programy svobodný software a formáty
• zrovnoprávnění malých firem i živnostníků ve veřejných zakázkách týkajících se 

informačních technologií 
• stavíme se proti nadbytečnému sledování občanů kamerovými systémy či jinými 

technologiemi 
• zavedeme wifi ve veřejných budovách , propojíme a zpřístupníme existující sítě
• zastavíme předražené projekty v oblasti informačních technologií 

Investice do vzdělávání a kultury 

• podporujeme samostatné a svobodné myšlení, nikoliv jen přípravu na povolání 
• chceme zachovat v obcích i městech školy jako tradiční centra kultury a 

celoživotního vzdělávání 
• chceme zvýšit možnost rozhodování ředitelů škol o jejich vývoji a zapojit studenty
• usnadníme občanům samostatné vzdělávání 

Zdravotní a sociální služby

• zbavíme nemocnice zbytečných výdajů a korupce zavedením transparentního 
účetnictví 

• prosazujeme osobní přístup ve zdravotních a následně sociálních službách 
• reflektujeme současný ekonomický stav (celosvětová krize, vysoká míra 

nezaměstnanosti absolventů, stárnutí populace)
• aktivní pomoc krajského úřadu v nabídce zaměstnání, rekvalifikačních kurzech
• vytvoření modelu pro zaučení absolventů a pro občany 50+ 

Životní prostředí 

• důsledná recyklace a odstranění ekologických zátěží v místně jejich vzniku 
• odborné a nezávislé posudky místo provázanosti s ekonomickými subjekty 
• důsledně zavést evropské standardy ochrany životního prostředí do praxe
• obnovitelné zdroje energie v závislosti na místních podmínkách (ne řepce) 
• ministerstvo průmyslu a obchodu musí zvýšit těžařům platby za nerostné bohatství
• zdravý život občanů je důležitější než zájmy těžařských společností
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