Česká pirátská strana je liberální, demokratická, středová strana s důsledným
protikorupčním programem. Pro komunální volby do zastupitelstva statutárního
města Opavy v roce 2018 kandidují naší členové a nezávislí občané Opavy bez
politické příslušnosti (Opavané), se kterými jsme v názorové shodě při řešení
problémů našeho města na základě principů vyplývajících z obecného programu
České pirátské strany. Naším cílem je prosazovat náš program, ať už budeme
pracovat 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 po volbách postupovat následovně:

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. První tři v pořadí zvolení zastupitelé mohou nezávazně aktivně komunikovat
s ostatními stranami nebo médii adekvátně k situaci, a to vždy po předchozí
vzájemné konzultaci s ostatními zastupiteli našeho volebního subjektu Piráti &
Opavané.
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 zástupci Pirátů & Opavanů prostou většinou hlasů.
Na svém prvním setkání zastupitelů Pirátů & Opavanů, které se bude konat v neděli,
dne 7. 10. 2018, ve 14:00, 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. Asistuje mu
při tom vyjednávací tým. Informace o postupu vyjednávacího týmu jsou zasílány na
vědomí klubu a krajskému předsednictvu. Zastupitel, který se umístil na prvním
místě, má na starosti 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.

Pokud budeme mít na základě výsledků voleb odpovídající mandát, jsme připraveni
jednat o účasti ve vedení a radě města 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.

1. Pokud budeme jazýčkem na vahách, zvážíme toleranci menšinové koalice, vedení
a rady města výměnou za zohlednění našich politických priorit v programu koalice.
2. Tolerance je podmíněna plněním dohodnutých závazků, otevřenosti při vládnutí,
transparentním hospodařením a průběžnou politickou, veřejnou a odbornou diskuzí
k připravovaným záměrům.

1. Pokud nebudeme součástí vedení a rady města, 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 města budeme respektovat a nebudeme se snažit
bezhlavě a za každou cenu vyvolat její pád, protože je pro nás důležitá stabilita města,
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.

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, znalosti a zkušenosti jsou zárukou pro řádný výkon
funkce.
4. Žádný ze zastupitelů nemůže být současně radním města statutárního města
Opavy a zároveň starostou nebo místostarostou libovolné městské části.
5. Nominace do komisí, či dozorčích rad městských obchodních společností,
příspěvkových organizací, či spolků města se řídí následující pravidly:
a) Jako první v pořadí jsou preferováni zastupitelé, a to dle vnitrostranické
kompetence, tzn. dle části programu, který daný zastupitel garantoval nebo prokáže
zastupitelskému klubu, že je dostatečně erudovaný pro danou funkci.
b) Jako druzí v pořadí jsou nominováni odborníci, kteří byli vybrání v rámci
transparentního výběrového řízení na 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, na pozice jednatelů, či pro členství představenstvech)
byly nominovány pouze bezúhonné, kompetentní a důvěryhodné osoby pro kvalitní
správu města či městských společností.
9. Do koaliční smlouvy budeme prosazovat mechanismus pro odmítnutí kandidátů,
kteří by byli ve střetu zájmů.

