
Srovnání Článku 2 koaliční smlouvy ČSSD a KSČM podepsané 8. 11. 2012 

s volebním programem Jihočechů 2012 

(Plné znění koaliční smlouvy lze nalézt na webu Jihočeského kraje zde.) 

 

VYSVĚTLIVKY: 

neoznačený text – nový text obsažený pouze v koaliční smlouvě 

z volebního programu ČSSD 

z volebního programu KSČM 

z volebního programu Jihočechů 2012 (v poznámce pod čarou doplněno o přesné znění příslušného bodu v programu 

Jihočechů 2012) 

 

Čl. 2 

Způsob naplnění programových závazků 

a) v oblasti nemocničních a zdravotnických služeb 

- zachování sítě krajských nemocnic – v síti zůstane zachováno všech 8 jihočeských nemocnic
1
 

- Jihočeský kraj zůstane vlastníkem jihočeských nemocnic – jihočeské nemocnice nebudou privatizovány, ani 

nebude připuštěn kapitálový vstup nebo účast soukromé společnosti v jihočeských nemocnicích. Případné 

zakládání dceřiných společností jihočeských nemocnic musí být se souhlasem vlastníka 

- zachování dostupnosti zdravotní péče pro občany Jihočeského kraje
2
 – v jednotlivých nemocnicích 

Jihočeského kraje, které poskytují akutní lůžkovou péči, zůstanou zachovány minimálně všechny čtyři základní 

obory lékařské péče (chirurgie, interna, gynekologie a porodnictví, dětské lékařství) 

- právní forma jihočeských nemocnic
3
 – protože v současnosti neexistuje vhodná nezisková právní forma pro 

zdravotnická zařízení a protože přechod na jinou právní formu podnikání je spojen se značnými náklady a 

riziky, preferují koaliční partneři zachování stávající formy nemocnic až do doby, kdy bude na státní úrovni 

přijat vhodný neziskový model a legislativně umožní přechod bez právních rizik a vysokých nákladů pro 

zdravotnická zařízení 

- transformace nemocnic a.s. na nezisková zařízení – VNZZ – podání zákonodárné iniciativy 

- ne transformaci na příspěvkové organizace 

- rozvoj Nemocnice Dačice – činnost Nemocnice Dačice nebude utlumována. Naopak budeme věnovat 

pozornost smysluplnému rozvoji zdravotní péče v této nemocnici pro občany Dačicka a okolí. Budeme 

usilovat o zřízení jednodenní péče v odbornostech chirurgie a interny 

- stejné podmínky řízení všech nemocnic 

- zachování personální unie ve výkonných řídících orgánech společnosti, 

- sjednocení modelu řízení ve všech nemocnicích, 

- jednotné pojištění majetku a odpovědnosti zastřešené Jihočeským krajem 

- vlastníkem stanovená kritéria hmotné zainteresovanosti členů představenstev jihočeských nemocnic 

                                                           
1 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Zachováme celou síť nemocnic včetně Českého Krumlova, Prachatic a Dačic. 
2 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Na základě nového zdravotního plánu kraje a rozdělení péče na superspeciální, 

speciální a všeobecnou chceme dosáhnout dalších úspor, které budou využity pro zlepšení vybavení nemocnic i na platy lékařů 
a personálu. 
3
 Jihočeši 2012 považují právní formu nemocnic jako obchodních společností vlastněných krajem za nejvhodnější, 

experimenty s neziskovou formou jsou nezodpovědné. 

http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5bid_v%5d=1&par%5blang%5d=CS&par%5bakt%5d=3766


- prostřednictvím ovládacích smluv posílit centrální řízení nemocnic
4
 – cílem posílení centrálního řízení 

nemocnic je efektivnější využití zdrojů tam, kde to neovlivní dostupnost péče o občany. Bude při tom 

zachována právní samostatnost nemocnic i kontrola vlastníka nad rozsahem poskytované péče. Ovládanými 

osobami bude jednotlivé nemocnice a ovládající osobou společnost Jihočeské nemocnice, a.s. Konkrétní 

podobu, proveditelnost i harmonogram zavádění ovládacích smluv stanoví nezávislý auditor ve své analýze 

(Studie proveditelnosti a projekt), která bude obsahovat: 

- činnosti vhodné k centralizaci, 

- vyčíslení efektů (finančních i jiných) z této centralizace, 

- konkrétní návrh znění ovládacích smluv, 

- návrh nových stanov společností, 

- harmonogram zavádění ovládacích smluv a změny řízení, 

- nutné zdroje (finanční, hmotné, lidské) a způsob financování společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. po 

změně. 

Důraz bude zaměřen na následující činnosti: 

- centralizace správních činností (účetnictví, audit, vykazování zdravotní péče, smlouvy se zdravotními 

pojišťovnami, pojištění, právní služby),  

- centrální nákupní oddělení (centrální správa katalogu produktů, centrální zadávání veřejných zakázek, 

jednání s dodavateli), 

- strategické plánování (příprava předkládání investičních a finančních plánů nemocnic valným 

hromadám), 

- projektové řízení (řízení společných projektů včetně projektů schválených valnými hromadami 

společností). 

- přijetí střednědobé koncepce rozvoje jihočeského zdravotnictví
5
. 

b) v oblasti zdravotnické záchranné služby 

- provedení auditu výjezdových míst ZZS a rozšíření
6
 každý rok o min. 1 místo dle časové dostupnosti 

c) v oblasti sociálních služeb 

- dokončení realizace všech započatých akcí v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí
7
 

- podpora terénních sociálních služeb 

- komunitní plán soc.služeb
8
 

- služby pro občany – rozšířit bezplatné právní poradenství zejména ve vztahu k zadlužení a exekutorům
9
 

- finanční podpora Krajské rady seniorů 

                                                           
4 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Pokusíme se dokončit holdingové uspořádání nemocnic, které by mělo dále 

zlepšovat kvalitu řízení nemocnic i jejich hospodaření a rozvíjelo rychlé přebírání dobré praxe mezi nimi. 
5 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Na základě nového zdravotního plánu kraje a rozdělení péče na  superspeciální, 

speciální a všeobecnou chceme dosáhnout dalších úspor, které budou využity pro zlepšení vybavení nemocnic i na platy lékařů 
a personálu. 
6 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: U zdravotní záchranné služby počítáme s doplněním 3 výjezdních míst na dosud 

špatně pokrytých místech kraje (Kunžak, Boleticko, Lipensko) a posílením posádek vozů záchranné služby. 
7 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Dokončíme novostavbu Domova pro seniory Bechyně a transformaci Domova pro 

seniory Pístina. Podle našeho názoru již nebude třeba síť stabilních sociálních zařízení v Jihočeském kraji dále budovat, ale bude 
potřeba zkvalitnit údržbu a zlepšit provozní podmínky již existujících. 
8 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Podpoříme plánování rozvoje sociálních služeb a komunitního plánování na území 

Jihočeského kraje a budeme se snažit o aktivní podporu samospráv nižších územních celků v rámci tohoto plánování. 
9 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Chceme zřídit v každém okrese bezplatnou advokátní poradnu (rozšíření 

modelu již fungujícího na krajském úřadě v Českých Budějovicích) k úvodním konzultacím a poradám o problémech občanů, 
zejména v oblasti exekucí a pracovně právních sporů. Chceme rovněž v každém okrese zřídit bezplatnou 
poradnu pro oblast úvěrů a spotřebitelských půjček („krotitelé dluhů“). 



d) v oblasti školství 

- aktualizace koncepce středoškolského vzdělávání 

- pokračování optimalizace – oborová skladba
10

 

- pokračování investic do škol a školských zařízení při maximálním využití mimorozpočtových zdrojů 

- podpora zachování MŠ a ZŠ na „malých“ obcích formou grantů
11

 

- podpora ZUŠ a jejich činnosti 

- provedení konkursů v souladu s novelou školského zákona 

- spolupráce s jihočeskými vysokými školami 

- budování vědeckotechnického centra v ČB ve spolupráci se středními a vysokými školami a podnikatelskými 

subjekty, popř. budování dalších center na území kraje
12

 

e) v oblasti krajský úřad 

- zveřejňování všech smluv (včetně změn a dodatků) na webu
13

 

- zveřejňování všech materiálů do ZK na webu 

- zveřejňování zápisů z rady, výborů a komisí v plném rozsahu na webu kraje včetně hlasování podle jmen
14

 

- zpracování a přijetí etického kodexu zastupitelů 

- revize etického kodexu zaměstnanců krajského úřadu
15

 

- přijetí protikorupční strategie zastupitelstvem 

- zavedení on-line přednosu z jednání ZK (+ následně archivace videa) 

- zavedení přehledu docházky zastupitelstvu – údaj na webu 

- maximální otevřenost v zadávání veřejných zakázek – stanovit soulad pravidel (Směrnice kraje) s pravidly 

příspěvkových organizací a obchodních společností 

- informace o veřejných zakázkách – na zadavatelském profilu kraje a jeho internetových stránkách zveřejňovat 

mimo jiné oznámení o zakázkách, předpokládané hodnoty zakázek, seznamy všech uchazečů o zakázky, 

protokoly o posouzení a hodnocení nabídek, konečné ceny realizovaných zakázek a smlouvy s dodavateli
16

 

- jednotný software k řízení přípravy investic 

- organizační, popř. personální změny v oddělení veřejných zakázek 

- elektronické aukce a elektronické tržiště 

- při přípravě investičních akcí spolupracovat s ČKAIT
17

 

- možnost architektonických soutěží
18

 

                                                           
10 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Nepodpoříme další redukci počtu středních škol, jsme pro zachování všech 

stávajících. Školy musí zajistit rozvoj talentu, vysoké odbornosti a úctu k práci. Změny by měly nastat v oborovém složení, které 
by se mělo více přiblížit potřebám praxe. 
11 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Kromě podpory klasických mateřských škol z grantového systému Jihočeského 

kraje podpoříme také vznik miniškolek, firemních školek nebo dětských skupin. Nechceme, aby se dále redukovala síť 
základních a mateřských škol v obcích. Podpoříme i z krajských prostředků školy, které jsou těsně pod minimálním normativem 
počtu žáků a mají perspektivu (včetně II. stupně), aby mohly být zachovány. 
12 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Hodláme restrukturalizovat Jihočeskou agenturu pro podporu inovačního 

podnikání ve funkční organizaci, která bude zajišťovat provoz technologických center a koordinovat propojení vědy, výzkumu a 
praxe včetně zapojení vysokých škol. Bude pověřena založením a rozvojem sítě technologických a vědeckých center v kraji. 
Přitom se hodláme inspirovat především v Horním Rakousku, kde tato síť již několik let funguje. 
13 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Budeme důsledně zveřejňovat všechny krajem uzavřené smlouvy neprodleně po 

jejich sjednání. 
14 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Zveřejňování všech materiálů kraje před jejich projednáváním v radě a 

v zastupitelstvu elektronickou formou s předstihem před jednáním považujeme rovněž za samozřejmost. 
15 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Chceme dále rozvíjet poskytování služeb úředníků elektronickou formou. Je nutné 

aktualizovat i etický kodex pro práci úředníků a přijmout etický kodex pro činnost volených zastupitelů. 
16 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Všechna výběrová řízení na dodavatele již od zahájení musí být zveřejňována 

elektronicky, aby i veřejnost mohla monitorovat jejich průběh, a to včetně průběhu zadávání tzv. malých zakázek. 
17 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Jednáme i s komorou projektantů a autorizovaných inženýrů o pomoci při 

vytvoření pravidel, aby nabídky byly plně porovnatelné a o jejich účasti při posuzování projektové dokumentace před zadáním 
zakázky. 



- důsledné hospodaření se svěřeným majetkem 

- informační otevřenost v oblasti majetkových dispozic – spolupráce s webem Vasmajetek.cz 

- sestavení pravidel pro účast zástupců kraje v dozorčích radách jeho společností 

- zveřejnění tzv. rozklikávacího rozpočtu na webu kraje před jeho schválením v zastupitelstvu a poté 

schváleného rozpočtu 

- zjednodušení grantové politiky kraje
19

 

- snížení počtu grantů a jediné místo pro jejich administraci 

- včasná informovanost o grantech = dotační kalendář 

- podpora POV (min. 90 mil. v roce 2013, nárůst na 100 mil. v roce 2016) 

- objektivizace kritérií pro hodnocení grantů, zachování systému bodového hodnocení žádostí a projektů 

- důraz na teritoriální vyváženost a podporu hospodářsky slabších oblastí 

- reorganizace některých činností KÚ 

- zavedení vydávání krajských novin a stanovení pravidel pro jejich vydávání (redakční rada, zastoupení všech 

politických názorů) 

- úspory v provozu krajského úřadu vč. platů zaměstnanců
20

 

- úspory v provozu zřizovaných a zakládaných organizací 

- úprava krajského rozpočtu na rok 2013 a respektování priorit v souladu s usnesením nové Rady kraje 

f) v oblasti doprava a dopravní obslužnost 

- vytvoření fondu na podporu investic v dopravě (pro dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy)
21

 

- podpora PPP projektů (tam, kde opravdu mají smysl) 

- maximální investice do silnic v majetku kraje
22

 

- důraz na budování obchvatů na silnicích II. třídy
23

 (Třeboň, Trhové Sviny, Husinec, Dačice) 

- zavádění málokapacitních autobusů a spojů na zavolání 

- veřejná soutěž na nového železničního dopravce na Českokrumlovsku dle smlouvy 

- důsledná revize stávajícího systému dopravní obslužnosti se zaměřením na účelnost a nákladovost
24

 

- posílení počtu cestujících veřejnou dopravou 

- zefektivnění činnosti JIKORDu 

- rozvoj IDS v kraji
25

, zavedení IDS v celém kraji do konce volebního období 

                                                                                                                                                                                                 
18

 Pořádání architektonických soutěží považují Jihočeši 2012 za samozřejmost, nikoli „možnost“. 
19 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Budeme usilovat o snížení počtu krajských grantů a jejich zaměření na základní 

problémy, které je třeba řešit, což je zejména stav komunikací, kanalizace, čistírny odpadních vod, protipovodňová opatření, 
podpora výstavby sítí pro rodinné domky a podnikání v menších obcích s předpokladem rozvoje. O všech grantech a dotacích 
by mělo rozhodovat zastupitelstvo kraje. Celý proces přidělování grantů a dotací musí být zcela transparentní a veřejností 
kontrolovatelný v jakékoli fázi. 
20 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Krajský úřad má rezervy jak v oblasti personální, tak v oblasti provozu. Může být 

úspornější - jsme přesvědčeni, že náklady v těchto oblastech lze zredukovat min. o 10 procent. 
21 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Za výstavbu dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy zodpovídá stát. Kraj však může 

pomoci jejich výstavbu urychlit nepřímo. Vytvoříme proto speciální odbornou skupinu k urychlení přípravy komunikací D3, R3 a 
R4 a také k urychlení budování obchvatů obcí na silnicích I. třídy (např. Lišova), která bude disponovat krajskými finančními 
prostředky k urychlení výkupu pozemků a zpracovávání projektové dokumentace v dostatečném předstihu. Svůj postup 
budeme samozřejmě koordinovat s ŘSD. 
22 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Musí probíhat rovnoměrně ve všech částech kraje tak, aby se silnice II. a III. 

třídy za následující dvě volební období dostaly na 100% úroveň technického stavu. Vytvoříme plány a změníme pravidla 
distribuce finančních prostředků na Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, aby mohlo být tohoto stavu dosaženo. 
23 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Naše odborná skupina doporučí také celkovou koncepci výstavby obchvatů na 

silnicích II. a III. třídy, čili krajských. Dosud na kraji používanou Bílou knihu důležitých staveb je třeba zrušit, neboť žádnou 
ucelenou koncepci a jasný popis, podle čeho se projekty připravují a jak se stanovuje priorita pořadí, neobsahuje. 
24 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Přehodnotíme současné smlouvy o zajištění železniční a autobusové dopravy. 

Například smlouva s Českými drahami, kterou uzavřela současná koalice v roce 2009, vylučuje možnost konkurenčního 
prostředí na jihočeských železnicích až do roku 2019. Konkurence by přitom přinesla zvýšení komfortu 
pro cestující i možnost snížení cen, jak to ukazují příklady odjinud. Stejně tak máme silné pochybnosti o výhodnosti smluv 
uzavřených bez výběrového řízení s autobusovými dopravci. 



- letiště ČB – další rozvoj ve smyslu nalezení strategického partnera a získání mezinárodní veřejné licence
26

, 

změna v orgánech společnosti v souladu s Městem ČB, 

- zřízení dopravního výboru zastupitelstva nebo dopravní komise rady 

g) v oblasti životního prostředí 

- Národní park Šumava – zachování a rozvoj, podpora nového a jednoznačného zákona
27

, případně i cestou 

zákonodárné iniciativy kraje 

- podpora vyhlašování nových přírodních parků a přírodně cenných lokalit 

- protipovodňová opatření (Rožmberk, poldry)
28

 

- podpora obcím na rekonstrukce vodovodů, kanalizací a ČOV
29

 

- zachování příspěvku na podporu lesů v kraji (dle stávajících pravidel) 

h) v oblasti kultury 

- podpora otáčivému hledišti v ČK
30

 

- granty na rozvoj kultury a života v obcích
31

 

                                                                                                                                                                                                 
25 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Neexistence krajského integrovaného dopravního systému (IDS) je důsledkem 

neochoty a nedostatku vůle současného politického vedení zlepšit dopravní obsluhu občanů. Krajská společnost JIKORD, s.r.o., 
která má v popisu práce koordinaci dopravy, se soustředí pouze na zajišťování dopravní obslužnosti a neplní tak podle nás plně 
svůj účel. My vůli zřídit integrovaný dopravní systém máme. Zahájíme přípravy na jeho zavedení tak, aby mohl být na vybraných 
územích spuštěn nejpozději od 1. 1. 2015. Změníme současnou podobu společnosti JIKORD, případně ji zrušíme, neboť 
organizaci dopravy může zajišťovat sám krajský úřad. Veškeré dění při tvorbě IDS bude samozřejmě transparentní. 
26 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Nynější krajští představitelé však celý projekt jednoznačně zanedbali a zbrzdili tím, 

že spoléhali na podporu z veřejných zdrojů (kterou nakonec stejně nezískali) a nesnažili se najít strategického partnera, jenž by 
zajistil ziskovost letiště. Celý projekt se tak z našeho pohledu dostal na hranici existence. Letiště je možné podle našeho názoru 
budovat a spolufinancovat z krajských peněz jen v případě, že na to v krajském rozpočtu zbudou peníze po naplnění hlavních 
priorit našeho programu. Nejprve je však třeba zajistit hodnověrné podklady pro posouzení finančních otázek výstavby a 
provozu, posoudit možnosti spolupráce s jinými letišti či soukromými podnikateli. Pokud by kvůli tomu bylo nutné pozdržet 
investice a udržovat příští čtyři roky letový provoz jen ve stávajícím rozsahu, považujeme to za přijatelnější než riskovat 
nevratnou investici. Myšlenku mezinárodního linkového provozu podpoříme jen v případě, že se ukáže, že je pro hospodaření 
kraje únosná a udržitelná. Celý projekt je třeba zhodnotit a aktualizovat – nejlépe ve spolupráci se strategickým partnerem. 
27 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Jsme pro řešení a ne pro politizaci celého problému Šumavy. Šumava by měla 

přestat být místem, kam si trvale někteří politici a téměř všichni ekologičtí aktivisté jezdí pro politické body. Šumava není 
hračka, a pokud chceme její přírodní hodnoty obnovit a udržet, musí zde být navozen stabilní, dlouhotrvající režim péče, který 
se nebude měnit s každým novým ředitelem národního parku. Podporujeme jakoukoli dohodu všech zainteresovaných. Dohoda 
by měla mít formu zákona, aby byla nastavena trvalá pravidla. Nová dohoda musí umožnit rozvoj obcí a důstojný život zdejších 
obyvatel. 
28 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Provedeme protipovodňovou úpravu hráze rybníka Rožmberk, mající význam pro 

regulaci povodňových stavů v celém povodí Lužnice. Zajistíme výstavbu poldru Budyně-Bílsko a dalších protipovodňových 
staveb, u kterých je předpoklad, že uchrání velké hodnoty. 
29 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Podpoříme výstavbu dalších vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod v 

obcích Jihočeského kraje zvýšením objemu financí v grantovém systému kraje a zefektivníme jejich čerpání. Zejména malým 
obcím s omezeným administrativním aparátem zajistíme odbornou podporu při přípravě projektů. Podporujeme čištění vody 
přírodě blízkými způsoby (např. kořenové čistírny). 
30 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Hodláme více než současné vedení kraje finančně podporovat Jihočeské divadlo. 

Jsme pro zachování otáčivého hlediště na stávajícím místě. Rozhodující však je, aby zástupci kraje i ČR věc projednali s UNESCO 
a snažili se seriózně, se znalostí problematiky, nalézt dohodu a řešení. Pokud by dohoda nemohla být dosažena, podpořili 
bychom spíše přemístění točny na vhodné místo do Českých Budějovic, než nějaká provizorní řešení. 
31 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012:  Chceme vyhlásit grantové programy pro obnovu venkovských kulturních 

domů a sálů, které jsou mnohde jediným shromažďovacím místem pro místní spolky a sdružení. Rovněž chceme podpořit 
využití grantů na pořádání pravidelných a tradičních akcí a takto podporovat vesnickou sounáležitost, snažit se rozvíjet a 
udržovat lidové tradice, folklorní festivaly s regionálním i nadregionálním významem se zapojením zahraničních souborů. 
Vnímáme velký význam místních spolků, hasičů, myslivců a sportovních klubů pro společenský život v obcích, a proto je 
budeme podporovat. Pokusíme se vytvořit velký festival ve spolupráci s Folklorním sdružením ČR v krajském městě. Budeme 
pokračovat v podpoře soutěže Vesnice roku a přispívat tím k vytváření pospolitosti ve venkovských regionech. 



i) v oblasti zaměstnanosti 

- podpora rozvoje podnikání a vytváření zaměstnaneckých míst 

- podpora složek IZS
32

 

- spolupráce v rámci jihočeské tripartity – její obměna 

- spolupráce firem a škol 

- podpora prvního zaměstnání absolventů škol
33

 

 

                                                           
32 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Jsme pro zachování stávající sítě služeben PČR, nechceme jejich další redukci. 

Vítáme posílení koordinační role hasičského záchranného sboru v integrovaném záchranném systému. Myslíme si, že kraj by na 
to měl reagovat a zeštíhlit své oddělení krizového řízení. Nepovažujeme za možnou další redukci výdajů státu na policii a hasiče 
a chceme, aby si stát v této oblasti plnil své úkoly lépe a na tyto potřebné služby výdaje již nadále nesnižoval. 
33 VOLEBNÍ PROGRAM JIHOČECHŮ 2012: Zavedeme grantový program podpory prvního zaměstnávání absolventů SŠ a VŠ, 

aby mohli získat potřebnou praxi, a tím i zlepšíme jejich postavení na trhu práce. Prostředky na jeho zřízení chceme získat ze 110 
milionů korun, kterými ČEZ na základě dohody s krajem každý rok podporuje svůj záměr rozšířit Jadernou elektrárnu Temelín, 
ale jež jsou nyní rozdělovány zcela netransparentně. 


