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V kontextu koronavirové krize se ukázalo, jak ohroženou 
skupinou jsou živnostníci, podnikatelé i malé firmy. V době 
blahobytu jim vděčíme za vytváření pracovních míst, zatímco 
v době krize se k nim stát otáčí zády a vymlouvá se na „riziko 
podnikání“. Lidé, kteří se po takových zkušenostech rozhodují, 
jestli zvolí zaměstnanecký poměr, nebo samostatně 
výdělečnou činnost, rozhodně nejsou motivováni k zakládání 
vlastních živností. Stát se v tomto ohledu ukázal spíše jako 
nepřítel než jako opora. Kraje musí ve vlastním zájmu 
představovat významnou roli stabilizujícího a záchranného 
prvku i pro případ jakékoliv další krize.

V krajích proto po vzoru hlavního města Prahy iniciujeme vznik 
speciálního garančního fondu, na kterém se podíleli naši 
zastupitelé. Považujeme jej za inspirativní materiál také pro 
krajské samosprávy. 

Mimo hlavní krizové období se zaměříme na podporu malých 
a středních podniků sídlících v kraji. Podpoříme je při pořizování 
nových technologií a modernizaci. Zaměříme se také na 
podporu podniků, které vyrábí lokální produkty. Těm 
pomůžeme s propagací lokálních produktů a jejich ochranou. 

Klíčovou prioritou je podpora aktivních lidí, kteří se rozhodnou 
založit své vlastní podnikání. Pomůžeme jim s fixními náklady 
tak, že pro ně například zřídíme sdílené prostory, které budou 
moci využívat jako své kanceláře i pro účely jednání s klienty. 

Kraje v následujících letech proto musí sehrát daleko 
významnější roli v otázkách zajištění bezpečnosti, ale 
i běžného fungování naší společnosti. Lidé, pro které je 
svoboda důležitější než salám, hrdost než poklonkování či 
spolupráce než podrazy, musí najít své zastání právě 
v regionální samosprávě, kterou kraje jsou. Kraje pod vedením 
TOP 09 budou takové lidi podporovat a nikdy se k nim neotočí 
zády.

Tento dokument reflektuje celostátní témata, která jsou pro 
TOP 09 nejdůležitější. Respektujeme rozdílná témata 
i problémy jednotlivých krajů. Jsme přesvědčeni, že TOP 09 na 
kandidátních listinách zastupují mimořádně kvalitní lidé, kteří 
krajské problémy dokonale nejen znají, ale především jsou 
schopni je vyřešit. 

Pohněme s tím. 
Společně!

HODNOTOVÁ PREAMBULE

Máme za sebou největší zdravotní krizi, kterou kdy zažila 
většina z nás. Jejích dopadů nebyla logicky ušetřena ani 
ekonomika. Dopady krize v následujících měsících pocítí 
většina české společnosti i celé hospodářství. Stát nestihl 
reagovat včas. Městům a obcím proto často nezbývalo nic 
jiného, než aby podávaly živnostníkům, podnikatelům i svým 
obyvatelům záchranný kruh, a zachraňovaly tak ty 
nejpostiženější před úplným kolapsem. 

Tato zkušenost vede k jednoznačnému závěru: na stát není 
spoleh, rozhodně ne za dobu působení vlády ANO a ČSSD, 
a proto budou i příště lidé hledat útočiště právě mezi 
samosprávami. Kraje by mezi nimi neměly chybět.

Zatímco vláda v době nouzového stavu řešila navýšení svých 
pravomocí nebo omezení rozhodování Parlamentu, TOP 09 
reálně pomáhala. V Praze a v řadě dalších měst a obcí 
odpustila nebo odložila nájmy podnikatelům, aby zachránila 
jejich živnosti. Stát jim zakázal podnikat, fixních nároků se však 
zbavit nemohli. Svědomí místo chamtivosti, podle toho jsme se 
řídili.

V následujících letech si musíme také umět připustit, že 
nedostatek vody v naší zemi je obrovský problém. Bezmezné 
množství kohoutkové vody považujeme dnes za samozřejmost, 
zítra to už platit nemusí. Ve vedení krajů budeme dbát jednak 
na osvětu, ale především také na provedení konkrétních 
opatření, která našim občanům zajistí, aby i nadále měli co jíst 
a pít.
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Pro podnikatele, neziskové organizace, obce i zemědělce 
navrhneme zřízení poradenských center, která jim pomůžou při 
získávání dotací. Začínajícím podnikatelům se pomůžeme 
zorientovat v zákonech, které se týkají podnikání. 
V poradenském centru pro podnikatele by měla být například 
i advokátní kancelář nebo notář, který může s podnikatelem 
rovnou vyřídit založení firmy.



V kontextu koronavirové krize se ukázalo, jak ohroženou 
skupinou jsou živnostníci, podnikatelé i malé firmy. V době 
blahobytu jim vděčíme za vytváření pracovních míst, zatímco 
v době krize se k nim stát otáčí zády a vymlouvá se na „riziko 
podnikání“. Lidé, kteří se po takových zkušenostech rozhodují, 
jestli zvolí zaměstnanecký poměr, nebo samostatně 
výdělečnou činnost, rozhodně nejsou motivováni k zakládání 
vlastních živností. Stát se v tomto ohledu ukázal spíše jako 
nepřítel než jako opora. Kraje musí ve vlastním zájmu 
představovat významnou roli stabilizujícího a záchranného 
prvku i pro případ jakékoliv další krize.

V krajích proto po vzoru hlavního města Prahy iniciujeme vznik 
speciálního garančního fondu, na kterém se podíleli naši 
zastupitelé. Považujeme jej za inspirativní materiál také pro 
krajské samosprávy. 

Mimo hlavní krizové období se zaměříme na podporu malých 
a středních podniků sídlících v kraji. Podpoříme je při pořizování 
nových technologií a modernizaci. Zaměříme se také na 
podporu podniků, které vyrábí lokální produkty. Těm 
pomůžeme s propagací lokálních produktů a jejich ochranou. 

Klíčovou prioritou je podpora aktivních lidí, kteří se rozhodnou 
založit své vlastní podnikání. Pomůžeme jim s fixními náklady 
tak, že pro ně například zřídíme sdílené prostory, které budou 
moci využívat jako své kanceláře i pro účely jednání s klienty. 

HODNOTOVÁ PREAMBULE
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Kraje v následujících letech proto musí sehrát daleko 
významnější roli v otázkách zajištění bezpečnosti, ale 
i běžného fungování naší společnosti. Lidé, pro které je 
svoboda důležitější než salám, hrdost než poklonkování či 
spolupráce než podrazy, musí najít své zastání právě 
v regionální samosprávě, kterou kraje jsou. Kraje pod vedením 
TOP 09 budou takové lidi podporovat a nikdy se k nim neotočí 
zády.

Tento dokument reflektuje celostátní témata, která jsou pro 
TOP 09 nejdůležitější. Respektujeme rozdílná témata 
i problémy jednotlivých krajů. Jsme přesvědčeni, že TOP 09 na 
kandidátních listinách zastupují mimořádně kvalitní lidé, kteří 
krajské problémy dokonale nejen znají, ale především jsou 
schopni je vyřešit. 

Máme za sebou největší zdravotní krizi, kterou kdy zažila 
většina z nás. Jejích dopadů nebyla logicky ušetřena ani 
ekonomika. Dopady krize v následujících měsících pocítí 
většina české společnosti i celé hospodářství. Stát nestihl 
reagovat včas. Městům a obcím proto často nezbývalo nic 
jiného, než aby podávaly živnostníkům, podnikatelům i svým 
obyvatelům záchranný kruh, a zachraňovaly tak ty 
nejpostiženější před úplným kolapsem. 

Tato zkušenost vede k jednoznačnému závěru: na stát není 
spoleh, rozhodně ne za dobu působení vlády ANO a ČSSD, 
a proto budou i příště lidé hledat útočiště právě mezi 
samosprávami. Kraje by mezi nimi neměly chybět.

Zatímco vláda v době nouzového stavu řešila navýšení svých 
pravomocí nebo omezení rozhodování Parlamentu, TOP 09 
reálně pomáhala. V Praze a v řadě dalších měst a obcí 
odpustila nebo odložila nájmy podnikatelům, aby zachránila 
jejich živnosti. Stát jim zakázal podnikat, fixních nároků se však 
zbavit nemohli. Svědomí místo chamtivosti, podle toho jsme se 
řídili.

V následujících letech si musíme také umět připustit, že 
nedostatek vody v naší zemi je obrovský problém. Bezmezné 
množství kohoutkové vody považujeme dnes za samozřejmost, 
zítra to už platit nemusí. Ve vedení krajů budeme dbát jednak 
na osvětu, ale především také na provedení konkrétních 
opatření, která našim občanům zajistí, aby i nadále měli co jíst 
a pít.

Pro podnikatele, neziskové organizace, obce i zemědělce 
navrhneme zřízení poradenských center, která jim pomůžou při 
získávání dotací. Začínajícím podnikatelům se pomůžeme 
zorientovat v zákonech, které se týkají podnikání. 
V poradenském centru pro podnikatele by měla být například 
i advokátní kancelář nebo notář, který může s podnikatelem 
rovnou vyřídit založení firmy.

HODNOTOVÁ PREAMBULE



Podpora místo 
zaklekávání

PODNIK ÁNÍ
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V kontextu koronavirové krize se ukázalo, jak ohroženou 
skupinou jsou živnostníci, podnikatelé i malé firmy. V době 
blahobytu jim vděčíme za vytváření pracovních míst, zatímco 
v době krize se k nim stát otáčí zády a vymlouvá se na „riziko 
podnikání“. Lidé, kteří se po takových zkušenostech rozhodují, 
jestli zvolí zaměstnanecký poměr, nebo samostatně 
výdělečnou činnost, rozhodně nejsou motivováni k zakládání 
vlastních živností. Stát se v tomto ohledu ukázal spíše jako 
nepřítel než jako opora. Kraje musí ve vlastním zájmu 
představovat významnou roli stabilizujícího a záchranného 
prvku i pro případ jakékoliv další krize.

V krajích proto po vzoru hlavního města Prahy iniciujeme vznik 
speciálního garančního fondu, na kterém se podíleli naši 
zastupitelé. Považujeme jej za inspirativní materiál také pro 
krajské samosprávy. 

Mimo hlavní krizové období se zaměříme na podporu malých 
a středních podniků sídlících v kraji. Podpoříme je při pořizování 
nových technologií a modernizaci. Zaměříme se také na 
podporu podniků, které vyrábí lokální produkty. Těm 
pomůžeme s propagací lokálních produktů a jejich ochranou. 

Klíčovou prioritou je podpora aktivních lidí, kteří se rozhodnou 
založit své vlastní podnikání. Pomůžeme jim s fixními náklady 
tak, že pro ně například zřídíme sdílené prostory, které budou 
moci využívat jako své kanceláře i pro účely jednání s klienty. 

Pro podnikatele, neziskové organizace, obce i zemědělce 
navrhneme zřízení poradenských center, která jim pomůžou při 
získávání dotací. Začínajícím podnikatelům se pomůžeme 
zorientovat v zákonech, které se týkají podnikání. 
V poradenském centru pro podnikatele by měla být například 
i advokátní kancelář nebo notář, který může s podnikatelem 
rovnou vyřídit založení firmy.
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Klíčovou prioritou je podpora 
aktivních lidí, kteří se 
rozhodnou založit své 
vlastní podnikání. 
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Pomůžeme začínajícím 
podnikatelům zorientovat se 
v zákonech.



PODNIK ÁNÍ
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V kontextu koronavirové krize se ukázalo, jak ohroženou 
skupinou jsou živnostníci, podnikatelé i malé firmy. V době 
blahobytu jim vděčíme za vytváření pracovních míst, zatímco 
v době krize se k nim stát otáčí zády a vymlouvá se na „riziko 
podnikání“. Lidé, kteří se po takových zkušenostech rozhodují, 
jestli zvolí zaměstnanecký poměr, nebo samostatně 
výdělečnou činnost, rozhodně nejsou motivováni k zakládání 
vlastních živností. Stát se v tomto ohledu ukázal spíše jako 
nepřítel než jako opora. Kraje musí ve vlastním zájmu 
představovat významnou roli stabilizujícího a záchranného 
prvku i pro případ jakékoliv další krize.

V krajích proto po vzoru hlavního města Prahy iniciujeme vznik 
speciálního garančního fondu, na kterém se podíleli naši 
zastupitelé. Považujeme jej za inspirativní materiál také pro 
krajské samosprávy. 

Mimo hlavní krizové období se zaměříme na podporu malých 
a středních podniků sídlících v kraji. Podpoříme je při pořizování 
nových technologií a modernizaci. Zaměříme se také na 
podporu podniků, které vyrábí lokální produkty. Těm 
pomůžeme s propagací lokálních produktů a jejich ochranou. 

Klíčovou prioritou je podpora aktivních lidí, kteří se rozhodnou 
založit své vlastní podnikání. Pomůžeme jim s fixními náklady 
tak, že pro ně například zřídíme sdílené prostory, které budou 
moci využívat jako své kanceláře i pro účely jednání s klienty. 

Podnikání místo 
hlášení

Pro podnikatele, neziskové organizace, obce i zemědělce 
navrhneme zřízení poradenských center, která jim pomůžou při 
získávání dotací. Začínajícím podnikatelům se pomůžeme 
zorientovat v zákonech, které se týkají podnikání. 
V poradenském centru pro podnikatele by měla být například 
i advokátní kancelář nebo notář, který může s podnikatelem 
rovnou vyřídit založení firmy.



V kontextu koronavirové krize se ukázalo, jak ohroženou 
skupinou jsou živnostníci, podnikatelé i malé firmy. V době 
blahobytu jim vděčíme za vytváření pracovních míst, zatímco 
v době krize se k nim stát otáčí zády a vymlouvá se na „riziko 
podnikání“. Lidé, kteří se po takových zkušenostech rozhodují, 
jestli zvolí zaměstnanecký poměr, nebo samostatně 
výdělečnou činnost, rozhodně nejsou motivováni k zakládání 
vlastních živností. Stát se v tomto ohledu ukázal spíše jako 
nepřítel než jako opora. Kraje musí ve vlastním zájmu 
představovat významnou roli stabilizujícího a záchranného 
prvku i pro případ jakékoliv další krize.

V krajích proto po vzoru hlavního města Prahy iniciujeme vznik 
speciálního garančního fondu, na kterém se podíleli naši 
zastupitelé. Považujeme jej za inspirativní materiál také pro 
krajské samosprávy. 

Mimo hlavní krizové období se zaměříme na podporu malých 
a středních podniků sídlících v kraji. Podpoříme je při pořizování 
nových technologií a modernizaci. Zaměříme se také na 
podporu podniků, které vyrábí lokální produkty. Těm 
pomůžeme s propagací lokálních produktů a jejich ochranou. 

Klíčovou prioritou je podpora aktivních lidí, kteří se rozhodnou 
založit své vlastní podnikání. Pomůžeme jim s fixními náklady 
tak, že pro ně například zřídíme sdílené prostory, které budou 
moci využívat jako své kanceláře i pro účely jednání s klienty. 

Pro podnikatele, neziskové organizace, obce i zemědělce 
navrhneme zřízení poradenských center, která jim pomůžou při 
získávání dotací. Začínajícím podnikatelům se pomůžeme 
zorientovat v zákonech, které se týkají podnikání. 
V poradenském centru pro podnikatele by měla být například 
i advokátní kancelář nebo notář, který může s podnikatelem 
rovnou vyřídit založení firmy.

Vzdělávání místo 
biflování

ŠKOLST VÍ
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Střední školy jsou v mnoha ohledech podhodnocené. Platy 
učitelů neodpovídají důležitosti jejich povolání. Takové 
prostředí nemotivuje stávající zaměstnance k tomu, aby se ve 
své aprobaci dále zdokonalovali, stejně tak aby se 
přizpůsobovali novým poznatkům z oboru pedagogiky, natož 
aby v oboru vůbec zůstali. Tento stav ani neláká odborníky 
z praxe, kteří by mohli předávat cenné zkušenosti žákům 
a studentům.

Na krajích proto iniciujeme vznik učitelských fondů. Ty budou 
odměňovat konkrétní učitele, kteří prokážou, že se ve své 
profesi stále vzdělávají a zdokonalují. Cílem těchto fondů bude 
vyrovnávat rozdíly mezi stávajícími nízkými platy učitelů 
a průměrným platem v daném kraji.

Podporovat budeme i studenty, konkrétně ty, kteří se rozhod-
nou studovat pedagogické obory. Pedagogická obec stárne, 
průměrný věk českého učitele je skoro 48 let. Bez motivace 
nastupujících generací se může jednoho dne stát, že nebude 
mít kdo učit. To nesmíme dopustit. 

Uvědomujeme si, že každá škola je jiná a má jiné potřeby. Proto 
ředitele středních škol, které zřizují kraje, požádáme, aby 
definovali klíčové potřeby svých škol, kterých se jim z důvodu 
nedostatečného financování v tuto chvíli nedostává. Následně 
vytvoříme plán, podle kterého každá škola získá formou 
grantu prostředky právě na to, co sama nejvíc potřebuje.

Vzhledem k vysoké byrokracii, která provází jakoukoliv žádost 
o dotaci z evropských peněz, bude mít každá škola zřizovaná 
krajem možnost požádat o praktickou podporu, aby sama 
nemusela platit za externí služby.

Budeme podporovat i ostatní zřizovatele škol na území krajů, 
především obce, ale i školy jiných zřizovatelů, především 
v legislativním procesu, ale i v rozvoji.
A konkrétní příklady: 
  • Vypracujeme vzorové směrnice, školní řády i další povinnou 
legislativu, aby zřizovatelé a ředitelé nemuseli objevovat již 
objevené. Významně tím ulehčíme administrativu ředitelům 
a zřizovatelům.
• Pomůžeme tyto dokumenty přizpůsobit konkrétním 
potřebám každé školy.
• Zřídíme transparentní fond pro projekty jiných zřizovatelů 
škol, které významně podpoří rozvoj a modernizaci škol. 
• Podpoříme sdílení dobré praxe mezi učiteli a školami. Každý 
rok vedení kraje vyhodnotí nejpřínosnější projekty. Za nejlepší 
příklady dobré praxe odměníme školy a učitele.
• Využijeme nastartovaný projekt dálkového vzdělávání 
a digitalizaci výuky. Zároveň podpoříme školy, aby využily 
získané      zkušenosti z doby karantény. Budeme tak připraveni 
nejen na možné    opakování pandemické vlny, ale 
i na moderní výuku ve 3. tisíciletí.

Vzdělání je pro nás prioritou. Prosadíme splnění slibů na 
zvyšování platů pedagogům. Nedovolíme, aby kvůli ekonom-
ické krizi byli učitelé opět postaveni na vedlejší kolej. A svoje 
priority dodržíme.



V kontextu koronavirové krize se ukázalo, jak ohroženou 
skupinou jsou živnostníci, podnikatelé i malé firmy. V době 
blahobytu jim vděčíme za vytváření pracovních míst, zatímco 
v době krize se k nim stát otáčí zády a vymlouvá se na „riziko 
podnikání“. Lidé, kteří se po takových zkušenostech rozhodují, 
jestli zvolí zaměstnanecký poměr, nebo samostatně 
výdělečnou činnost, rozhodně nejsou motivováni k zakládání 
vlastních živností. Stát se v tomto ohledu ukázal spíše jako 
nepřítel než jako opora. Kraje musí ve vlastním zájmu 
představovat významnou roli stabilizujícího a záchranného 
prvku i pro případ jakékoliv další krize.

V krajích proto po vzoru hlavního města Prahy iniciujeme vznik 
speciálního garančního fondu, na kterém se podíleli naši 
zastupitelé. Považujeme jej za inspirativní materiál také pro 
krajské samosprávy. 

Mimo hlavní krizové období se zaměříme na podporu malých 
a středních podniků sídlících v kraji. Podpoříme je při pořizování 
nových technologií a modernizaci. Zaměříme se také na 
podporu podniků, které vyrábí lokální produkty. Těm 
pomůžeme s propagací lokálních produktů a jejich ochranou. 

Klíčovou prioritou je podpora aktivních lidí, kteří se rozhodnou 
založit své vlastní podnikání. Pomůžeme jim s fixními náklady 
tak, že pro ně například zřídíme sdílené prostory, které budou 
moci využívat jako své kanceláře i pro účely jednání s klienty. 

Pro podnikatele, neziskové organizace, obce i zemědělce 
navrhneme zřízení poradenských center, která jim pomůžou při 
získávání dotací. Začínajícím podnikatelům se pomůžeme 
zorientovat v zákonech, které se týkají podnikání. 
V poradenském centru pro podnikatele by měla být například 
i advokátní kancelář nebo notář, který může s podnikatelem 
rovnou vyřídit založení firmy.
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Vzdělávání je pro nás 
zásadní prioritou.

Střední školy jsou v mnoha ohledech podhodnocené. Platy 
učitelů neodpovídají důležitosti jejich povolání. Takové 
prostředí nemotivuje stávající zaměstnance k tomu, aby se ve 
své aprobaci dále zdokonalovali, stejně tak aby se 
přizpůsobovali novým poznatkům z oboru pedagogiky, natož 
aby v oboru vůbec zůstali. Tento stav ani neláká odborníky 
z praxe, kteří by mohli předávat cenné zkušenosti žákům 
a studentům.

Na krajích proto iniciujeme vznik učitelských fondů. Ty budou 
odměňovat konkrétní učitele, kteří prokážou, že se ve své 
profesi stále vzdělávají a zdokonalují. Cílem těchto fondů bude 
vyrovnávat rozdíly mezi stávajícími nízkými platy učitelů 
a průměrným platem v daném kraji.

Podporovat budeme i studenty, konkrétně ty, kteří se rozhod-
nou studovat pedagogické obory. Pedagogická obec stárne, 
průměrný věk českého učitele je skoro 48 let. Bez motivace 
nastupujících generací se může jednoho dne stát, že nebude 
mít kdo učit. To nesmíme dopustit. 

Uvědomujeme si, že každá škola je jiná a má jiné potřeby. Proto 
ředitele středních škol, které zřizují kraje, požádáme, aby 
definovali klíčové potřeby svých škol, kterých se jim z důvodu 
nedostatečného financování v tuto chvíli nedostává. Následně 
vytvoříme plán, podle kterého každá škola získá formou 
grantu prostředky právě na to, co sama nejvíc potřebuje.

Vzhledem k vysoké byrokracii, která provází jakoukoliv žádost 
o dotaci z evropských peněz, bude mít každá škola zřizovaná 
krajem možnost požádat o praktickou podporu, aby sama 
nemusela platit za externí služby.

Budeme podporovat i ostatní zřizovatele škol na území krajů, 
především obce, ale i školy jiných zřizovatelů, především 
v legislativním procesu, ale i v rozvoji.
A konkrétní příklady: 
  • Vypracujeme vzorové směrnice, školní řády i další povinnou 
legislativu, aby zřizovatelé a ředitelé nemuseli objevovat již 
objevené. Významně tím ulehčíme administrativu ředitelům 
a zřizovatelům.
• Pomůžeme tyto dokumenty přizpůsobit konkrétním 
potřebám každé školy.
• Zřídíme transparentní fond pro projekty jiných zřizovatelů 
škol, které významně podpoří rozvoj a modernizaci škol. 
• Podpoříme sdílení dobré praxe mezi učiteli a školami. Každý 
rok vedení kraje vyhodnotí nejpřínosnější projekty. Za nejlepší 
příklady dobré praxe odměníme školy a učitele.
• Využijeme nastartovaný projekt dálkového vzdělávání 
a digitalizaci výuky. Zároveň podpoříme školy, aby využily 
získané      zkušenosti z doby karantény. Budeme tak připraveni 
nejen na možné    opakování pandemické vlny, ale 
i na moderní výuku ve 3. tisíciletí.

Vzdělání je pro nás prioritou. Prosadíme splnění slibů na 
zvyšování platů pedagogům. Nedovolíme, aby kvůli ekonom-
ické krizi byli učitelé opět postaveni na vedlejší kolej. A svoje 
priority dodržíme.



Střední školy jsou v mnoha ohledech podhodnocené. Platy 
učitelů neodpovídají důležitosti jejich povolání. Takové 
prostředí nemotivuje stávající zaměstnance k tomu, aby se ve 
své aprobaci dále zdokonalovali, stejně tak aby se 
přizpůsobovali novým poznatkům z oboru pedagogiky, natož 
aby v oboru vůbec zůstali. Tento stav ani neláká odborníky 
z praxe, kteří by mohli předávat cenné zkušenosti žákům 
a studentům.

Na krajích proto iniciujeme vznik učitelských fondů. Ty budou 
odměňovat konkrétní učitele, kteří prokážou, že se ve své 
profesi stále vzdělávají a zdokonalují. Cílem těchto fondů bude 
vyrovnávat rozdíly mezi stávajícími nízkými platy učitelů 
a průměrným platem v daném kraji.

Podporovat budeme i studenty, konkrétně ty, kteří se rozhod-
nou studovat pedagogické obory. Pedagogická obec stárne, 
průměrný věk českého učitele je skoro 48 let. Bez motivace 
nastupujících generací se může jednoho dne stát, že nebude 
mít kdo učit. To nesmíme dopustit. 

Uvědomujeme si, že každá škola je jiná a má jiné potřeby. Proto 
ředitele středních škol, které zřizují kraje, požádáme, aby 
definovali klíčové potřeby svých škol, kterých se jim z důvodu 
nedostatečného financování v tuto chvíli nedostává. Následně 
vytvoříme plán, podle kterého každá škola získá formou 
grantu prostředky právě na to, co sama nejvíc potřebuje.

Myšlení místo 
memorování

ŠKOLST VÍ
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Vzhledem k vysoké byrokracii, která provází jakoukoliv žádost 
o dotaci z evropských peněz, bude mít každá škola zřizovaná 
krajem možnost požádat o praktickou podporu, aby sama 
nemusela platit za externí služby.

Budeme podporovat i ostatní zřizovatele škol na území krajů, 
především obce, ale i školy jiných zřizovatelů, především 
v legislativním procesu, ale i v rozvoji.
A konkrétní příklady: 
  • Vypracujeme vzorové směrnice, školní řády i další povinnou 
legislativu, aby zřizovatelé a ředitelé nemuseli objevovat již 
objevené. Významně tím ulehčíme administrativu ředitelům 
a zřizovatelům.
• Pomůžeme tyto dokumenty přizpůsobit konkrétním 
potřebám každé školy.
• Zřídíme transparentní fond pro projekty jiných zřizovatelů 
škol, které významně podpoří rozvoj a modernizaci škol. 
• Podpoříme sdílení dobré praxe mezi učiteli a školami. Každý 
rok vedení kraje vyhodnotí nejpřínosnější projekty. Za nejlepší 
příklady dobré praxe odměníme školy a učitele.
• Využijeme nastartovaný projekt dálkového vzdělávání 
a digitalizaci výuky. Zároveň podpoříme školy, aby využily 
získané      zkušenosti z doby karantény. Budeme tak připraveni 
nejen na možné    opakování pandemické vlny, ale 
i na moderní výuku ve 3. tisíciletí.

Vzdělání je pro nás prioritou. Prosadíme splnění slibů na 
zvyšování platů pedagogům. Nedovolíme, aby kvůli ekonom-
ické krizi byli učitelé opět postaveni na vedlejší kolej. A svoje 
priority dodržíme.
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Prosadíme splnění slibů 
na zvyšování platů 
pedagogům.



útočiště stále ubývajícímu, ale potřebnému hmyzu. Ve městech 
a obcích vytvoříme takový prostor, aby ptáci i opylující hmyz 
měli lepší podmínky a šanci na život.

Budeme podporovat ekologické farmaření, především 
v místech, kde by to mohlo mít vliv na udržení kvality vody 
v blízkém potoce nebo řece.

Jako kritický bod vnímáme boj za změnu předpisů o ochraně 
zemědělského půdního fondu, aby došlo k razantnímu 
zmenšení velikosti stávajících půdních bloků. Naším 
dlouhodobým cílem je, aby nedocházelo k drastické erozi půdy 
a odtoku většiny srážek. Kraj bude upřednostňovat nájemce na 
své zemědělské půdě, kteří budou hospodařit šetrným 
způsobem k půdě a krajině.

Podpoříme projekty zaměřené na vzdělávání společnosti 
v tématech týkajících se ekologie, středním školám 
zprostředkujeme spolupráci s odborníky na ekologii, aby svým 
studentům mohly nabídnout přednášky s lidmi z praxe.

Studny místo 
cisteren

ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

Česká republika čelí a bude čelit extrémním suchům. Samy 
krajské samosprávy hospodaří na polích a lesích, kde se skrývá 
ten největší problém. Chceme se zasadit o to, abychom na 
všech budovách patřících kraji a jeho organizacím zachytávali 
a recyklovali tolik potřebnou vodu a šli ostatním příkladem. 
Nesmíme nechat stékat dešťovou vodu do kanalizací.

Vypracujeme proto projekty pro budovy patřící kraji nebo 
organizacím s většinovým majetkovým podílem kraje, 
zrealizujeme systém zachytávání dešťové vody a využijeme ji 
jako vodu užitkovou. Veškeré krajské novostavby budou 
počítat s tzv. zelenou střechou i fasádou. Tam, kde to bude 
možné, budeme využívat tzv. šedou vodu jako zálivku zelených 
ploch.

Obcím pomůžeme vyvázat se z nevýhodných smluv týkajících 
se distribuce vody, případně jim poskytneme právní 
poradenství, aby samy byly schopné upravit podmínky se 
stávajícími dodavateli služeb. Zároveň podpoříme výstavbu 
a dostavbu vodovodů v takových obcích, kde jsou 
kontaminovány studny, anebo tam, kde není k dispozici 
vodovod.

Zelené plochy patřící kraji přestanou být udržovány do formy 
anglického trávníku. Sekání omezíme na dvakrát za sezonu 
a zasadíme se o zvýšení podílu lučních rostlin. Díky tomu 
nebudou zelené plochy vysychat, ale udrží si vláhu a poskytnou 
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Sucho nesmí devastovat 
naše kraje. Máme plán.

útočiště stále ubývajícímu, ale potřebnému hmyzu. Ve městech 
a obcích vytvoříme takový prostor, aby ptáci i opylující hmyz 
měli lepší podmínky a šanci na život.

Budeme podporovat ekologické farmaření, především 
v místech, kde by to mohlo mít vliv na udržení kvality vody 
v blízkém potoce nebo řece.

Jako kritický bod vnímáme boj za změnu předpisů o ochraně 
zemědělského půdního fondu, aby došlo k razantnímu 
zmenšení velikosti stávajících půdních bloků. Naším 
dlouhodobým cílem je, aby nedocházelo k drastické erozi půdy 
a odtoku většiny srážek. Kraj bude upřednostňovat nájemce na 
své zemědělské půdě, kteří budou hospodařit šetrným 
způsobem k půdě a krajině.

Podpoříme projekty zaměřené na vzdělávání společnosti 
v tématech týkajících se ekologie, středním školám 
zprostředkujeme spolupráci s odborníky na ekologii, aby svým 
studentům mohly nabídnout přednášky s lidmi z praxe.

Česká republika čelí a bude čelit extrémním suchům. Samy 
krajské samosprávy hospodaří na polích a lesích, kde se skrývá 
ten největší problém. Chceme se zasadit o to, abychom na 
všech budovách patřících kraji a jeho organizacím zachytávali 
a recyklovali tolik potřebnou vodu a šli ostatním příkladem. 
Nesmíme nechat stékat dešťovou vodu do kanalizací.

Vypracujeme proto projekty pro budovy patřící kraji nebo 
organizacím s většinovým majetkovým podílem kraje, 
zrealizujeme systém zachytávání dešťové vody a využijeme ji 
jako vodu užitkovou. Veškeré krajské novostavby budou 
počítat s tzv. zelenou střechou i fasádou. Tam, kde to bude 
možné, budeme využívat tzv. šedou vodu jako zálivku zelených 
ploch.

Obcím pomůžeme vyvázat se z nevýhodných smluv týkajících 
se distribuce vody, případně jim poskytneme právní 
poradenství, aby samy byly schopné upravit podmínky se 
stávajícími dodavateli služeb. Zároveň podpoříme výstavbu 
a dostavbu vodovodů v takových obcích, kde jsou 
kontaminovány studny, anebo tam, kde není k dispozici 
vodovod.

Zelené plochy patřící kraji přestanou být udržovány do formy 
anglického trávníku. Sekání omezíme na dvakrát za sezonu 
a zasadíme se o zvýšení podílu lučních rostlin. Díky tomu 
nebudou zelené plochy vysychat, ale udrží si vláhu a poskytnou 
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Podporujeme ekologické 
farmaření.

útočiště stále ubývajícímu, ale potřebnému hmyzu. Ve městech 
a obcích vytvoříme takový prostor, aby ptáci i opylující hmyz 
měli lepší podmínky a šanci na život.

Budeme podporovat ekologické farmaření, především 
v místech, kde by to mohlo mít vliv na udržení kvality vody 
v blízkém potoce nebo řece.

Jako kritický bod vnímáme boj za změnu předpisů o ochraně 
zemědělského půdního fondu, aby došlo k razantnímu 
zmenšení velikosti stávajících půdních bloků. Naším 
dlouhodobým cílem je, aby nedocházelo k drastické erozi půdy 
a odtoku většiny srážek. Kraj bude upřednostňovat nájemce na 
své zemědělské půdě, kteří budou hospodařit šetrným 
způsobem k půdě a krajině.

Podpoříme projekty zaměřené na vzdělávání společnosti 
v tématech týkajících se ekologie, středním školám 
zprostředkujeme spolupráci s odborníky na ekologii, aby svým 
studentům mohly nabídnout přednášky s lidmi z praxe.

Česká republika čelí a bude čelit extrémním suchům. Samy 
krajské samosprávy hospodaří na polích a lesích, kde se skrývá 
ten největší problém. Chceme se zasadit o to, abychom na 
všech budovách patřících kraji a jeho organizacím zachytávali 
a recyklovali tolik potřebnou vodu a šli ostatním příkladem. 
Nesmíme nechat stékat dešťovou vodu do kanalizací.

Vypracujeme proto projekty pro budovy patřící kraji nebo 
organizacím s většinovým majetkovým podílem kraje, 
zrealizujeme systém zachytávání dešťové vody a využijeme ji 
jako vodu užitkovou. Veškeré krajské novostavby budou 
počítat s tzv. zelenou střechou i fasádou. Tam, kde to bude 
možné, budeme využívat tzv. šedou vodu jako zálivku zelených 
ploch.

Obcím pomůžeme vyvázat se z nevýhodných smluv týkajících 
se distribuce vody, případně jim poskytneme právní 
poradenství, aby samy byly schopné upravit podmínky se 
stávajícími dodavateli služeb. Zároveň podpoříme výstavbu 
a dostavbu vodovodů v takových obcích, kde jsou 
kontaminovány studny, anebo tam, kde není k dispozici 
vodovod.

Zelené plochy patřící kraji přestanou být udržovány do formy 
anglického trávníku. Sekání omezíme na dvakrát za sezonu 
a zasadíme se o zvýšení podílu lučních rostlin. Díky tomu 
nebudou zelené plochy vysychat, ale udrží si vláhu a poskytnou 



ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ
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útočiště stále ubývajícímu, ale potřebnému hmyzu. Ve městech 
a obcích vytvoříme takový prostor, aby ptáci i opylující hmyz 
měli lepší podmínky a šanci na život.

Budeme podporovat ekologické farmaření, především 
v místech, kde by to mohlo mít vliv na udržení kvality vody 
v blízkém potoce nebo řece.

Jako kritický bod vnímáme boj za změnu předpisů o ochraně 
zemědělského půdního fondu, aby došlo k razantnímu 
zmenšení velikosti stávajících půdních bloků. Naším 
dlouhodobým cílem je, aby nedocházelo k drastické erozi půdy 
a odtoku většiny srážek. Kraj bude upřednostňovat nájemce na 
své zemědělské půdě, kteří budou hospodařit šetrným 
způsobem k půdě a krajině.

Podpoříme projekty zaměřené na vzdělávání společnosti 
v tématech týkajících se ekologie, středním školám 
zprostředkujeme spolupráci s odborníky na ekologii, aby svým 
studentům mohly nabídnout přednášky s lidmi z praxe.

Remízky 
místo lánů

Česká republika čelí a bude čelit extrémním suchům. Samy 
krajské samosprávy hospodaří na polích a lesích, kde se skrývá 
ten největší problém. Chceme se zasadit o to, abychom na 
všech budovách patřících kraji a jeho organizacím zachytávali 
a recyklovali tolik potřebnou vodu a šli ostatním příkladem. 
Nesmíme nechat stékat dešťovou vodu do kanalizací.

Vypracujeme proto projekty pro budovy patřící kraji nebo 
organizacím s většinovým majetkovým podílem kraje, 
zrealizujeme systém zachytávání dešťové vody a využijeme ji 
jako vodu užitkovou. Veškeré krajské novostavby budou 
počítat s tzv. zelenou střechou i fasádou. Tam, kde to bude 
možné, budeme využívat tzv. šedou vodu jako zálivku zelených 
ploch.

Obcím pomůžeme vyvázat se z nevýhodných smluv týkajících 
se distribuce vody, případně jim poskytneme právní 
poradenství, aby samy byly schopné upravit podmínky se 
stávajícími dodavateli služeb. Zároveň podpoříme výstavbu 
a dostavbu vodovodů v takových obcích, kde jsou 
kontaminovány studny, anebo tam, kde není k dispozici 
vodovod.

Zelené plochy patřící kraji přestanou být udržovány do formy 
anglického trávníku. Sekání omezíme na dvakrát za sezonu 
a zasadíme se o zvýšení podílu lučních rostlin. Díky tomu 
nebudou zelené plochy vysychat, ale udrží si vláhu a poskytnou 



Jihočeský kraj
Pavel Klíma

Ředitel školy Pavel Klíma (49), který je 
lídrem TOP 09 v Jihočeském kraji, vede 
patnáctým rokem Základní školu a 
Mateřskou školu v Malšicích, kde je také 

zastupitelem. V krajském zastupitelstvu předsedá výboru pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Je aktivní výtvarník a 
intenzivně věnuje rovněž rozvoji hospicové péče. 

Jihomoravský kraj
Jan Vitula

Náměstek hejtmana Jan Vitula (51), který je 
v čele koaliční kandidátky TOP 09 
v Jihomoravském kraji, je zároveň staros-
tou města Židlochovice. Jako náměstek 

hejtmana je zodpovědný za oblast regionálního rozvoje 
v oblasti školství, vědy, výzkumu, inovací, marketingu a smart 
regionu. V minulosti spolupracoval na vzniku Regionální 
inovační strategie a vedl expertní tým firmy Ernst & Young, 
který vytvářel jednu z prvních verzí operačního programu 
Výzkum a vývoj pro inovace. Působil také jako kvestor 
Masarykovy univerzity.

Liberecký kraj
Jiří Klápště

Vedoucí Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště 
(37), který je v čele koaliční kandidátky TOP 
09 v Libereckém kraji, dříve působil na 
Ministerstvu životního prostředí jako 

ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny, kde mimo jiné 
koordinoval zpracování Adaptační strategie České republiky 

Naši lidé 
v krajích
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Středočeský kraj
Jan Jakob

Místopředseda TOP 09 Jan Jakob (37), 
který vede koaliční kandidátku TOP 09 ve 
Středočeském kraji, je krajským zastupi-
telem a od roku 2010 starostou města 

Roztoky. Za jeho starostování byla postavena nová budova 
základní školy s tělocvičnou, několik tříd mateřských škol, 
opraveny kilometry silnic a chodníků, posílena veřejná dopra-
va či rozšířena podpora kulturních a sportovních spolků. Jako 
člen výboru ROP Střední Čechy přispěl k rozplétání kauzy Čapí 
hnízdo. V TOP 09 je zároveň garantem pro oblast dopravy.

Královéhradecký kraj
Aleš Cabicar

Náměstek hejtmana Aleš Cabicar (53), 
který je v čele koaliční kandidátky TOP 09 v 
Královéhradeckém kraji, má v gesci oblast 
zdravotnictví. Zasloužil se o odblokování 

patového stavu s výstavbou nové nemocnice v Náchodě, která 
nyní probíhá, a o několik dalších projektů, které zkvalitňují život 
občanů a úroveň zdravotnictví v Královéhradeckém kraji. Od 
roku 1993 také vede letecké přehlídky CIAF, které jsou spjaty 
s Hradcem Králové. Rád lyžuje, jezdí na kole, potápí se a také ho 
zajímá architektura.

školou v polské Nise, vypracovala novou koncepci bydlení a 
připravila projekt pocitových map, který dal možnost 
občanům rozhodnout o dalším vývoji města. Zároveň založila 
rady seniorů a studentů, které zpracovávají požadavky 
určitých skupin obyvatel a pak je předkládají vedení města.

Plzeňský kraj
Richard Pikner

Primář klatovské nemocnice Richard 
Pikner (47), který je lídrem TOP 09 
v Plzeňském kraji, působí jako krajský 
zastupitel a člen Výboru pro zdravotnictví 

a sociální věci. V letech 2006–2018 byl členem zastupitelstva 
obce Chválenice, do kterého v posledních volbách již nekandi-
doval. Současně přednáší na Lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Plzni a na Fakultě zdravotnických studií Západočeské 
Univerzity v Plzni. Jeho hlavní profesní úspěchy jsou spjaté s 
působením v klatovské nemocnici, kde se zasadil o vybudování 
komplexního laboratorního a diagnosticko-léčebného 
oddělení. Mezi jeho zájmy patří sport rekreační běh, cykloturis-
tika, fotbal, houbaření, zahrada a četba.

Ústecký kraj
Michal Kučera

Radní města Louny Michal Kučera (51), 
který je lídrem TOP 09 v Ústeckém kraji, řídí 
pobočku zahraniční elektrotechnické 
společnosti. V letech 2013–2017 byl 

poslancem a pracoval v hospodářském výboru a výboru pro 
životní prostředí, krátce byl také předsedou poslaneckého 
klubu TOP 09. Radním města Louny byl zvolen v roce 2010 a je 
jím do současnosti, jako předseda komise pro investice a rozvoj 
města se aktivně věnuje zlepšení a zjednodušení podmínek pro 
podnikání. 

na změnu klimatu. Od roku 2018 vede správu naší nejstarší 
chráněné krajinné oblasti. Jeho cílem je, aby Liberecký kraj 
věnoval dostatečnou pozornost řešení sucha a dalším proje-
vům změny klimatu (extrémní srážky, vlny veder, požáry). Ve 
volném čase hraje závodně basketbal a rekreačně fotbal, 
hokej a tenis. Jeho srdeční záležitostí je však rodina a příroda. 

Moravskoslezský kraj
Monika Klapková

Ředitelka gymnázia Monika Klapková (53), 
která je lídryní TOP 09 v Moravskoslezském 
kraji, je od roku 2018 zastupitelkou Opavy, 
kde působí také v komisi pro občanské 

obřady. Je absolventkou Mendelova gymnázia v Opavě, které 
nyní vede, a Pedagogické fakulty Ostravské univerzity obor 
matematika – fyzika. Je předsedkyní sdružení G.H.O.St., z.s. 
(Gymnasium Helps Our Students), které pomáhá sociálně 
znevýhodněným studentům.

Olomoucký kraj
Zdeňka Blišťanová

Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (55), 
která je lídryní TOP 09 v Olomouckém kraji, 
dříve pracovala jako ředitelka základní 
školy. Starostkou Jeseníku je od roku 2018, 

v předchozím období byla první místostarostkou. Jako starost-
ka se zasadila například o navázání spolupráce s Vysokou 

a Saskem. Ve volném čase se věnuje archeologii a hudbě jako 
zpěvák rockové kapely. Má dva syny.

Vysočina
Zdeněk Dvořák 
 
Starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák 
(36), který vede koaliční kandidátku 
TOP 09 na Vysočině, se již jako zastupitel 
věnoval mimo jiné prorodinné a seniorské 

politice. V těchto oblastech byl také spoluautorem několika 
projektů a koncepce. Starostou byl zvolen v roce 2018, dříve 
zastával funkci místostarosty a předtím zastupitele. Je také 
trenérem mládeže v házenkářském klubu TJ Dolní Cerekev a 
stal se organizátorem a vedoucím sportovní haly na největším 
házenkářském turnaji ve střední Evropě - Prague Handball Cup.

Pardubický kraj 
Jiří Skalický 

Primář pardubické nemocnice Jiří Skalický 
(65), který je lídrem TOP 09 v Pardubickém 
kraji, je zároveň dlouholetým zastupitelem 
Pardubic. V letech 2010–2017 byl 

poslancem a pracoval ve zdravotním výboru a výboru pro 
obranu. Dlouhodobě se věnuje výstavbě a rozvoji mezinárod-
ního letiště v Pardubicích. Pracuje jako primář oddělení klinické 
biochemie a diagnostiky v Pardubické nemocnici. Má také na 
starosti spolupráci všech laboratoří v nemocnicích Pardubi-
ckého kraje. Aktivně působí v dostihovém klubu, zajímá ho 
historie, věnuje se i sportovní střelbě.

Zlínský kraj
Rudolf Seifert

Starosta města Holešov Rudolf Seifert (59), 
který je lídrem TOP 09 ve Zlínském kraji, je 
starostou od roku 2014, dříve působil 
v Holešově jako místostarosta již od roku 

2006. V letech 2008–2012 byl také zastupitelem Zlínského kraje. 
Během komunistického režimu se podílel na aktivitách Jazzové
sekce nebo na šíření petice Několik vět, vypracované hnutím
Charta 77. Byl také jedním ze zakladatelů Občanského fóra 
v Holešově.

Karlovarský kraj
Petr Zahradníček

Krajský zastupitel Petr Zahradníček (56), 
který je lídrem TOP 09 v Karlovarském kraji, 
je dlouholetým zastupitelem v Lokti, kde 
vykonával funkci radního i místostarosty. 

Od roku 2012 je zastupitelem Karlovarského kraje, v letech 
2015–2016 byl náměstkem hejtmana pro kulturu, památkovou 
péči, cestovní ruch a lázeňství. Snaží se prosazovat myšlenku 
rozšíření nabídky středního školství o umělecké obory (např. 
konzervatoř), aby nedocházelo k odlivu talentovaných 
a tvůrčích studentů z kraje. Chtěl by se zasadit o smysluplnější 
přeshraniční spolupráci mezi Karlovarským krajem, Bavorskem 
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Jihočeský kraj
Pavel Klíma

Ředitel školy Pavel Klíma (49), který je 
lídrem TOP 09 v Jihočeském kraji, vede 
patnáctým rokem Základní školu a 
Mateřskou školu v Malšicích, kde je také 

zastupitelem. V krajském zastupitelstvu předsedá výboru pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Je aktivní výtvarník a 
intenzivně věnuje rovněž rozvoji hospicové péče. 

Jihomoravský kraj
Jan Vitula

Náměstek hejtmana Jan Vitula (51), který je 
v čele koaliční kandidátky TOP 09 
v Jihomoravském kraji, je zároveň staros-
tou města Židlochovice. Jako náměstek 

hejtmana je zodpovědný za oblast regionálního rozvoje 
v oblasti školství, vědy, výzkumu, inovací, marketingu a smart 
regionu. V minulosti spolupracoval na vzniku Regionální 
inovační strategie a vedl expertní tým firmy Ernst & Young, 
který vytvářel jednu z prvních verzí operačního programu 
Výzkum a vývoj pro inovace. Působil také jako kvestor 
Masarykovy univerzity.

Liberecký kraj
Jiří Klápště

Vedoucí Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště 
(37), který je v čele koaliční kandidátky TOP 
09 v Libereckém kraji, dříve působil na 
Ministerstvu životního prostředí jako 

ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny, kde mimo jiné 
koordinoval zpracování Adaptační strategie České republiky 

Středočeský kraj
Jan Jakob

Místopředseda TOP 09 Jan Jakob (37), 
který vede koaliční kandidátku TOP 09 ve 
Středočeském kraji, je krajským zastupi-
telem a od roku 2010 starostou města 

Roztoky. Za jeho starostování byla postavena nová budova 
základní školy s tělocvičnou, několik tříd mateřských škol, 
opraveny kilometry silnic a chodníků, posílena veřejná dopra-
va či rozšířena podpora kulturních a sportovních spolků. Jako 
člen výboru ROP Střední Čechy přispěl k rozplétání kauzy Čapí 
hnízdo. V TOP 09 je zároveň garantem pro oblast dopravy.

Královéhradecký kraj
Aleš Cabicar

Náměstek hejtmana Aleš Cabicar (53), 
který je v čele koaliční kandidátky TOP 09 v 
Královéhradeckém kraji, má v gesci oblast 
zdravotnictví. Zasloužil se o odblokování 

patového stavu s výstavbou nové nemocnice v Náchodě, která 
nyní probíhá, a o několik dalších projektů, které zkvalitňují život 
občanů a úroveň zdravotnictví v Královéhradeckém kraji. Od 
roku 1993 také vede letecké přehlídky CIAF, které jsou spjaty 
s Hradcem Králové. Rád lyžuje, jezdí na kole, potápí se a také ho 
zajímá architektura.

školou v polské Nise, vypracovala novou koncepci bydlení a 
připravila projekt pocitových map, který dal možnost 
občanům rozhodnout o dalším vývoji města. Zároveň založila 
rady seniorů a studentů, které zpracovávají požadavky 
určitých skupin obyvatel a pak je předkládají vedení města.

Plzeňský kraj
Richard Pikner

Primář klatovské nemocnice Richard 
Pikner (47), který je lídrem TOP 09 
v Plzeňském kraji, působí jako krajský 
zastupitel a člen Výboru pro zdravotnictví 

a sociální věci. V letech 2006–2018 byl členem zastupitelstva 
obce Chválenice, do kterého v posledních volbách již nekandi-
doval. Současně přednáší na Lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Plzni a na Fakultě zdravotnických studií Západočeské 
Univerzity v Plzni. Jeho hlavní profesní úspěchy jsou spjaté s 
působením v klatovské nemocnici, kde se zasadil o vybudování 
komplexního laboratorního a diagnosticko-léčebného 
oddělení. Mezi jeho zájmy patří sport rekreační běh, cykloturis-
tika, fotbal, houbaření, zahrada a četba.

Ústecký kraj
Michal Kučera

Radní města Louny Michal Kučera (51), 
který je lídrem TOP 09 v Ústeckém kraji, řídí 
pobočku zahraniční elektrotechnické 
společnosti. V letech 2013–2017 byl 

poslancem a pracoval v hospodářském výboru a výboru pro 
životní prostředí, krátce byl také předsedou poslaneckého 
klubu TOP 09. Radním města Louny byl zvolen v roce 2010 a je 
jím do současnosti, jako předseda komise pro investice a rozvoj 
města se aktivně věnuje zlepšení a zjednodušení podmínek pro 
podnikání. 

na změnu klimatu. Od roku 2018 vede správu naší nejstarší 
chráněné krajinné oblasti. Jeho cílem je, aby Liberecký kraj 
věnoval dostatečnou pozornost řešení sucha a dalším proje-
vům změny klimatu (extrémní srážky, vlny veder, požáry). Ve 
volném čase hraje závodně basketbal a rekreačně fotbal, 
hokej a tenis. Jeho srdeční záležitostí je však rodina a příroda. 

Moravskoslezský kraj
Monika Klapková

Ředitelka gymnázia Monika Klapková (53), 
která je lídryní TOP 09 v Moravskoslezském 
kraji, je od roku 2018 zastupitelkou Opavy, 
kde působí také v komisi pro občanské 

obřady. Je absolventkou Mendelova gymnázia v Opavě, které 
nyní vede, a Pedagogické fakulty Ostravské univerzity obor 
matematika – fyzika. Je předsedkyní sdružení G.H.O.St., z.s. 
(Gymnasium Helps Our Students), které pomáhá sociálně 
znevýhodněným studentům.

Olomoucký kraj
Zdeňka Blišťanová

Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (55), 
která je lídryní TOP 09 v Olomouckém kraji, 
dříve pracovala jako ředitelka základní 
školy. Starostkou Jeseníku je od roku 2018, 

v předchozím období byla první místostarostkou. Jako starost-
ka se zasadila například o navázání spolupráce s Vysokou 

a Saskem. Ve volném čase se věnuje archeologii a hudbě jako 
zpěvák rockové kapely. Má dva syny.

Vysočina
Zdeněk Dvořák 
 
Starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák 
(36), který vede koaliční kandidátku 
TOP 09 na Vysočině, se již jako zastupitel 
věnoval mimo jiné prorodinné a seniorské 

politice. V těchto oblastech byl také spoluautorem několika 
projektů a koncepce. Starostou byl zvolen v roce 2018, dříve 
zastával funkci místostarosty a předtím zastupitele. Je také 
trenérem mládeže v házenkářském klubu TJ Dolní Cerekev a 
stal se organizátorem a vedoucím sportovní haly na největším 
házenkářském turnaji ve střední Evropě - Prague Handball Cup.

Pardubický kraj 
Jiří Skalický 

Primář pardubické nemocnice Jiří Skalický 
(65), který je lídrem TOP 09 v Pardubickém 
kraji, je zároveň dlouholetým zastupitelem 
Pardubic. V letech 2010–2017 byl 

poslancem a pracoval ve zdravotním výboru a výboru pro 
obranu. Dlouhodobě se věnuje výstavbě a rozvoji mezinárod-
ního letiště v Pardubicích. Pracuje jako primář oddělení klinické 
biochemie a diagnostiky v Pardubické nemocnici. Má také na 
starosti spolupráci všech laboratoří v nemocnicích Pardubi-
ckého kraje. Aktivně působí v dostihovém klubu, zajímá ho 
historie, věnuje se i sportovní střelbě.

Zlínský kraj
Rudolf Seifert

Starosta města Holešov Rudolf Seifert (59), 
který je lídrem TOP 09 ve Zlínském kraji, je 
starostou od roku 2014, dříve působil 
v Holešově jako místostarosta již od roku 

2006. V letech 2008–2012 byl také zastupitelem Zlínského kraje. 
Během komunistického režimu se podílel na aktivitách Jazzové
sekce nebo na šíření petice Několik vět, vypracované hnutím
Charta 77. Byl také jedním ze zakladatelů Občanského fóra 
v Holešově.

Karlovarský kraj
Petr Zahradníček

Krajský zastupitel Petr Zahradníček (56), 
který je lídrem TOP 09 v Karlovarském kraji, 
je dlouholetým zastupitelem v Lokti, kde 
vykonával funkci radního i místostarosty. 

Od roku 2012 je zastupitelem Karlovarského kraje, v letech 
2015–2016 byl náměstkem hejtmana pro kulturu, památkovou 
péči, cestovní ruch a lázeňství. Snaží se prosazovat myšlenku 
rozšíření nabídky středního školství o umělecké obory (např. 
konzervatoř), aby nedocházelo k odlivu talentovaných 
a tvůrčích studentů z kraje. Chtěl by se zasadit o smysluplnější 
přeshraniční spolupráci mezi Karlovarským krajem, Bavorskem 



Jihočeský kraj
Pavel Klíma

Ředitel školy Pavel Klíma (49), který je 
lídrem TOP 09 v Jihočeském kraji, vede 
patnáctým rokem Základní školu a 
Mateřskou školu v Malšicích, kde je také 

zastupitelem. V krajském zastupitelstvu předsedá výboru pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Je aktivní výtvarník a 
intenzivně věnuje rovněž rozvoji hospicové péče. 

Jihomoravský kraj
Jan Vitula

Náměstek hejtmana Jan Vitula (51), který je 
v čele koaliční kandidátky TOP 09 
v Jihomoravském kraji, je zároveň staros-
tou města Židlochovice. Jako náměstek 

hejtmana je zodpovědný za oblast regionálního rozvoje 
v oblasti školství, vědy, výzkumu, inovací, marketingu a smart 
regionu. V minulosti spolupracoval na vzniku Regionální 
inovační strategie a vedl expertní tým firmy Ernst & Young, 
který vytvářel jednu z prvních verzí operačního programu 
Výzkum a vývoj pro inovace. Působil také jako kvestor 
Masarykovy univerzity.

Liberecký kraj
Jiří Klápště

Vedoucí Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště 
(37), který je v čele koaliční kandidátky TOP 
09 v Libereckém kraji, dříve působil na 
Ministerstvu životního prostředí jako 

ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny, kde mimo jiné 
koordinoval zpracování Adaptační strategie České republiky 

Středočeský kraj
Jan Jakob

Místopředseda TOP 09 Jan Jakob (37), 
který vede koaliční kandidátku TOP 09 ve 
Středočeském kraji, je krajským zastupi-
telem a od roku 2010 starostou města 

Roztoky. Za jeho starostování byla postavena nová budova 
základní školy s tělocvičnou, několik tříd mateřských škol, 
opraveny kilometry silnic a chodníků, posílena veřejná dopra-
va či rozšířena podpora kulturních a sportovních spolků. Jako 
člen výboru ROP Střední Čechy přispěl k rozplétání kauzy Čapí 
hnízdo. V TOP 09 je zároveň garantem pro oblast dopravy.

Královéhradecký kraj
Aleš Cabicar

Náměstek hejtmana Aleš Cabicar (53), 
který je v čele koaliční kandidátky TOP 09 v 
Královéhradeckém kraji, má v gesci oblast 
zdravotnictví. Zasloužil se o odblokování 

patového stavu s výstavbou nové nemocnice v Náchodě, která 
nyní probíhá, a o několik dalších projektů, které zkvalitňují život 
občanů a úroveň zdravotnictví v Královéhradeckém kraji. Od 
roku 1993 také vede letecké přehlídky CIAF, které jsou spjaty 
s Hradcem Králové. Rád lyžuje, jezdí na kole, potápí se a také ho 
zajímá architektura.

školou v polské Nise, vypracovala novou koncepci bydlení a 
připravila projekt pocitových map, který dal možnost 
občanům rozhodnout o dalším vývoji města. Zároveň založila 
rady seniorů a studentů, které zpracovávají požadavky 
určitých skupin obyvatel a pak je předkládají vedení města.

Plzeňský kraj
Richard Pikner

Primář klatovské nemocnice Richard 
Pikner (47), který je lídrem TOP 09 
v Plzeňském kraji, působí jako krajský 
zastupitel a člen Výboru pro zdravotnictví 

a sociální věci. V letech 2006–2018 byl členem zastupitelstva 
obce Chválenice, do kterého v posledních volbách již nekandi-
doval. Současně přednáší na Lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Plzni a na Fakultě zdravotnických studií Západočeské 
Univerzity v Plzni. Jeho hlavní profesní úspěchy jsou spjaté s 
působením v klatovské nemocnici, kde se zasadil o vybudování 
komplexního laboratorního a diagnosticko-léčebného 
oddělení. Mezi jeho zájmy patří sport rekreační běh, cykloturis-
tika, fotbal, houbaření, zahrada a četba.

Ústecký kraj
Michal Kučera

Radní města Louny Michal Kučera (51), 
který je lídrem TOP 09 v Ústeckém kraji, řídí 
pobočku zahraniční elektrotechnické 
společnosti. V letech 2013–2017 byl 

poslancem a pracoval v hospodářském výboru a výboru pro 
životní prostředí, krátce byl také předsedou poslaneckého 
klubu TOP 09. Radním města Louny byl zvolen v roce 2010 a je 
jím do současnosti, jako předseda komise pro investice a rozvoj 
města se aktivně věnuje zlepšení a zjednodušení podmínek pro 
podnikání. 

Naši lidé 
v krajích
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na změnu klimatu. Od roku 2018 vede správu naší nejstarší 
chráněné krajinné oblasti. Jeho cílem je, aby Liberecký kraj 
věnoval dostatečnou pozornost řešení sucha a dalším proje-
vům změny klimatu (extrémní srážky, vlny veder, požáry). Ve 
volném čase hraje závodně basketbal a rekreačně fotbal, 
hokej a tenis. Jeho srdeční záležitostí je však rodina a příroda. 

Moravskoslezský kraj
Monika Klapková

Ředitelka gymnázia Monika Klapková (53), 
která je lídryní TOP 09 v Moravskoslezském 
kraji, je od roku 2018 zastupitelkou Opavy, 
kde působí také v komisi pro občanské 

obřady. Je absolventkou Mendelova gymnázia v Opavě, které 
nyní vede, a Pedagogické fakulty Ostravské univerzity obor 
matematika – fyzika. Je předsedkyní sdružení G.H.O.St., z.s. 
(Gymnasium Helps Our Students), které pomáhá sociálně 
znevýhodněným studentům.

Olomoucký kraj
Zdeňka Blišťanová

Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (55), 
která je lídryní TOP 09 v Olomouckém kraji, 
dříve pracovala jako ředitelka základní 
školy. Starostkou Jeseníku je od roku 2018, 

v předchozím období byla první místostarostkou. Jako starost-
ka se zasadila například o navázání spolupráce s Vysokou 

a Saskem. Ve volném čase se věnuje archeologii a hudbě jako 
zpěvák rockové kapely. Má dva syny.

Vysočina
Zdeněk Dvořák 
 
Starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák 
(36), který vede koaliční kandidátku 
TOP 09 na Vysočině, se již jako zastupitel 
věnoval mimo jiné prorodinné a seniorské 

politice. V těchto oblastech byl také spoluautorem několika 
projektů a koncepce. Starostou byl zvolen v roce 2018, dříve 
zastával funkci místostarosty a předtím zastupitele. Je také 
trenérem mládeže v házenkářském klubu TJ Dolní Cerekev a 
stal se organizátorem a vedoucím sportovní haly na největším 
házenkářském turnaji ve střední Evropě - Prague Handball Cup.

Pardubický kraj 
Jiří Skalický 

Primář pardubické nemocnice Jiří Skalický 
(65), který je lídrem TOP 09 v Pardubickém 
kraji, je zároveň dlouholetým zastupitelem 
Pardubic. V letech 2010–2017 byl 

poslancem a pracoval ve zdravotním výboru a výboru pro 
obranu. Dlouhodobě se věnuje výstavbě a rozvoji mezinárod-
ního letiště v Pardubicích. Pracuje jako primář oddělení klinické 
biochemie a diagnostiky v Pardubické nemocnici. Má také na 
starosti spolupráci všech laboratoří v nemocnicích Pardubi-
ckého kraje. Aktivně působí v dostihovém klubu, zajímá ho 
historie, věnuje se i sportovní střelbě.

Zlínský kraj
Rudolf Seifert

Starosta města Holešov Rudolf Seifert (59), 
který je lídrem TOP 09 ve Zlínském kraji, je 
starostou od roku 2014, dříve působil 
v Holešově jako místostarosta již od roku 

2006. V letech 2008–2012 byl také zastupitelem Zlínského kraje. 
Během komunistického režimu se podílel na aktivitách Jazzové
sekce nebo na šíření petice Několik vět, vypracované hnutím
Charta 77. Byl také jedním ze zakladatelů Občanského fóra 
v Holešově.

Karlovarský kraj
Petr Zahradníček

Krajský zastupitel Petr Zahradníček (56), 
který je lídrem TOP 09 v Karlovarském kraji, 
je dlouholetým zastupitelem v Lokti, kde 
vykonával funkci radního i místostarosty. 

Od roku 2012 je zastupitelem Karlovarského kraje, v letech 
2015–2016 byl náměstkem hejtmana pro kulturu, památkovou 
péči, cestovní ruch a lázeňství. Snaží se prosazovat myšlenku 
rozšíření nabídky středního školství o umělecké obory (např. 
konzervatoř), aby nedocházelo k odlivu talentovaných 
a tvůrčích studentů z kraje. Chtěl by se zasadit o smysluplnější 
přeshraniční spolupráci mezi Karlovarským krajem, Bavorskem 



Jihočeský kraj
Pavel Klíma

Ředitel školy Pavel Klíma (49), který je 
lídrem TOP 09 v Jihočeském kraji, vede 
patnáctým rokem Základní školu a 
Mateřskou školu v Malšicích, kde je také 

zastupitelem. V krajském zastupitelstvu předsedá výboru pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Je aktivní výtvarník a 
intenzivně věnuje rovněž rozvoji hospicové péče. 

Jihomoravský kraj
Jan Vitula

Náměstek hejtmana Jan Vitula (51), který je 
v čele koaliční kandidátky TOP 09 
v Jihomoravském kraji, je zároveň staros-
tou města Židlochovice. Jako náměstek 

hejtmana je zodpovědný za oblast regionálního rozvoje 
v oblasti školství, vědy, výzkumu, inovací, marketingu a smart 
regionu. V minulosti spolupracoval na vzniku Regionální 
inovační strategie a vedl expertní tým firmy Ernst & Young, 
který vytvářel jednu z prvních verzí operačního programu 
Výzkum a vývoj pro inovace. Působil také jako kvestor 
Masarykovy univerzity.

Liberecký kraj
Jiří Klápště

Vedoucí Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště 
(37), který je v čele koaliční kandidátky TOP 
09 v Libereckém kraji, dříve působil na 
Ministerstvu životního prostředí jako 

ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny, kde mimo jiné 
koordinoval zpracování Adaptační strategie České republiky 

Středočeský kraj
Jan Jakob

Místopředseda TOP 09 Jan Jakob (37), 
který vede koaliční kandidátku TOP 09 ve 
Středočeském kraji, je krajským zastupi-
telem a od roku 2010 starostou města 

Roztoky. Za jeho starostování byla postavena nová budova 
základní školy s tělocvičnou, několik tříd mateřských škol, 
opraveny kilometry silnic a chodníků, posílena veřejná dopra-
va či rozšířena podpora kulturních a sportovních spolků. Jako 
člen výboru ROP Střední Čechy přispěl k rozplétání kauzy Čapí 
hnízdo. V TOP 09 je zároveň garantem pro oblast dopravy.

Královéhradecký kraj
Aleš Cabicar

Náměstek hejtmana Aleš Cabicar (53), 
který je v čele koaliční kandidátky TOP 09 v 
Královéhradeckém kraji, má v gesci oblast 
zdravotnictví. Zasloužil se o odblokování 

patového stavu s výstavbou nové nemocnice v Náchodě, která 
nyní probíhá, a o několik dalších projektů, které zkvalitňují život 
občanů a úroveň zdravotnictví v Královéhradeckém kraji. Od 
roku 1993 také vede letecké přehlídky CIAF, které jsou spjaty 
s Hradcem Králové. Rád lyžuje, jezdí na kole, potápí se a také ho 
zajímá architektura.
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školou v polské Nise, vypracovala novou koncepci bydlení a 
připravila projekt pocitových map, který dal možnost 
občanům rozhodnout o dalším vývoji města. Zároveň založila 
rady seniorů a studentů, které zpracovávají požadavky 
určitých skupin obyvatel a pak je předkládají vedení města.

Plzeňský kraj
Richard Pikner

Primář klatovské nemocnice Richard 
Pikner (47), který je lídrem TOP 09 
v Plzeňském kraji, působí jako krajský 
zastupitel a člen Výboru pro zdravotnictví 

a sociální věci. V letech 2006–2018 byl členem zastupitelstva 
obce Chválenice, do kterého v posledních volbách již nekandi-
doval. Současně přednáší na Lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Plzni a na Fakultě zdravotnických studií Západočeské 
Univerzity v Plzni. Jeho hlavní profesní úspěchy jsou spjaté s 
působením v klatovské nemocnici, kde se zasadil o vybudování 
komplexního laboratorního a diagnosticko-léčebného 
oddělení. Mezi jeho zájmy patří sport rekreační běh, cykloturis-
tika, fotbal, houbaření, zahrada a četba.

Ústecký kraj
Michal Kučera

Radní města Louny Michal Kučera (51), 
který je lídrem TOP 09 v Ústeckém kraji, řídí 
pobočku zahraniční elektrotechnické 
společnosti. V letech 2013–2017 byl 

poslancem a pracoval v hospodářském výboru a výboru pro 
životní prostředí, krátce byl také předsedou poslaneckého 
klubu TOP 09. Radním města Louny byl zvolen v roce 2010 a je 
jím do současnosti, jako předseda komise pro investice a rozvoj 
města se aktivně věnuje zlepšení a zjednodušení podmínek pro 
podnikání. 

na změnu klimatu. Od roku 2018 vede správu naší nejstarší 
chráněné krajinné oblasti. Jeho cílem je, aby Liberecký kraj 
věnoval dostatečnou pozornost řešení sucha a dalším proje-
vům změny klimatu (extrémní srážky, vlny veder, požáry). Ve 
volném čase hraje závodně basketbal a rekreačně fotbal, 
hokej a tenis. Jeho srdeční záležitostí je však rodina a příroda. 

Moravskoslezský kraj
Monika Klapková

Ředitelka gymnázia Monika Klapková (53), 
která je lídryní TOP 09 v Moravskoslezském 
kraji, je od roku 2018 zastupitelkou Opavy, 
kde působí také v komisi pro občanské 

obřady. Je absolventkou Mendelova gymnázia v Opavě, které 
nyní vede, a Pedagogické fakulty Ostravské univerzity obor 
matematika – fyzika. Je předsedkyní sdružení G.H.O.St., z.s. 
(Gymnasium Helps Our Students), které pomáhá sociálně 
znevýhodněným studentům.

Olomoucký kraj
Zdeňka Blišťanová

Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (55), 
která je lídryní TOP 09 v Olomouckém kraji, 
dříve pracovala jako ředitelka základní 
školy. Starostkou Jeseníku je od roku 2018, 

v předchozím období byla první místostarostkou. Jako starost-
ka se zasadila například o navázání spolupráce s Vysokou 

a Saskem. Ve volném čase se věnuje archeologii a hudbě jako 
zpěvák rockové kapely. Má dva syny.

Vysočina
Zdeněk Dvořák 
 
Starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák 
(36), který vede koaliční kandidátku 
TOP 09 na Vysočině, se již jako zastupitel 
věnoval mimo jiné prorodinné a seniorské 

politice. V těchto oblastech byl také spoluautorem několika 
projektů a koncepce. Starostou byl zvolen v roce 2018, dříve 
zastával funkci místostarosty a předtím zastupitele. Je také 
trenérem mládeže v házenkářském klubu TJ Dolní Cerekev a 
stal se organizátorem a vedoucím sportovní haly na největším 
házenkářském turnaji ve střední Evropě - Prague Handball Cup.

Pardubický kraj 
Jiří Skalický 

Primář pardubické nemocnice Jiří Skalický 
(65), který je lídrem TOP 09 v Pardubickém 
kraji, je zároveň dlouholetým zastupitelem 
Pardubic. V letech 2010–2017 byl 

poslancem a pracoval ve zdravotním výboru a výboru pro 
obranu. Dlouhodobě se věnuje výstavbě a rozvoji mezinárod-
ního letiště v Pardubicích. Pracuje jako primář oddělení klinické 
biochemie a diagnostiky v Pardubické nemocnici. Má také na 
starosti spolupráci všech laboratoří v nemocnicích Pardubi-
ckého kraje. Aktivně působí v dostihovém klubu, zajímá ho 
historie, věnuje se i sportovní střelbě.

Zlínský kraj
Rudolf Seifert

Starosta města Holešov Rudolf Seifert (59), 
který je lídrem TOP 09 ve Zlínském kraji, je 
starostou od roku 2014, dříve působil 
v Holešově jako místostarosta již od roku 

2006. V letech 2008–2012 byl také zastupitelem Zlínského kraje. 
Během komunistického režimu se podílel na aktivitách Jazzové
sekce nebo na šíření petice Několik vět, vypracované hnutím
Charta 77. Byl také jedním ze zakladatelů Občanského fóra 
v Holešově.

Karlovarský kraj
Petr Zahradníček

Krajský zastupitel Petr Zahradníček (56), 
který je lídrem TOP 09 v Karlovarském kraji, 
je dlouholetým zastupitelem v Lokti, kde 
vykonával funkci radního i místostarosty. 

Od roku 2012 je zastupitelem Karlovarského kraje, v letech 
2015–2016 byl náměstkem hejtmana pro kulturu, památkovou 
péči, cestovní ruch a lázeňství. Snaží se prosazovat myšlenku 
rozšíření nabídky středního školství o umělecké obory (např. 
konzervatoř), aby nedocházelo k odlivu talentovaných 
a tvůrčích studentů z kraje. Chtěl by se zasadit o smysluplnější 
přeshraniční spolupráci mezi Karlovarským krajem, Bavorskem 



Jihočeský kraj
Pavel Klíma

Ředitel školy Pavel Klíma (49), který je 
lídrem TOP 09 v Jihočeském kraji, vede 
patnáctým rokem Základní školu a 
Mateřskou školu v Malšicích, kde je také 

zastupitelem. V krajském zastupitelstvu předsedá výboru pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Je aktivní výtvarník a 
intenzivně věnuje rovněž rozvoji hospicové péče. 

Jihomoravský kraj
Jan Vitula

Náměstek hejtmana Jan Vitula (51), který je 
v čele koaliční kandidátky TOP 09 
v Jihomoravském kraji, je zároveň staros-
tou města Židlochovice. Jako náměstek 

hejtmana je zodpovědný za oblast regionálního rozvoje 
v oblasti školství, vědy, výzkumu, inovací, marketingu a smart 
regionu. V minulosti spolupracoval na vzniku Regionální 
inovační strategie a vedl expertní tým firmy Ernst & Young, 
který vytvářel jednu z prvních verzí operačního programu 
Výzkum a vývoj pro inovace. Působil také jako kvestor 
Masarykovy univerzity.

Liberecký kraj
Jiří Klápště

Vedoucí Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště 
(37), který je v čele koaliční kandidátky TOP 
09 v Libereckém kraji, dříve působil na 
Ministerstvu životního prostředí jako 

ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny, kde mimo jiné 
koordinoval zpracování Adaptační strategie České republiky 

Středočeský kraj
Jan Jakob

Místopředseda TOP 09 Jan Jakob (37), 
který vede koaliční kandidátku TOP 09 ve 
Středočeském kraji, je krajským zastupi-
telem a od roku 2010 starostou města 

Roztoky. Za jeho starostování byla postavena nová budova 
základní školy s tělocvičnou, několik tříd mateřských škol, 
opraveny kilometry silnic a chodníků, posílena veřejná dopra-
va či rozšířena podpora kulturních a sportovních spolků. Jako 
člen výboru ROP Střední Čechy přispěl k rozplétání kauzy Čapí 
hnízdo. V TOP 09 je zároveň garantem pro oblast dopravy.

Královéhradecký kraj
Aleš Cabicar

Náměstek hejtmana Aleš Cabicar (53), 
který je v čele koaliční kandidátky TOP 09 v 
Královéhradeckém kraji, má v gesci oblast 
zdravotnictví. Zasloužil se o odblokování 

patového stavu s výstavbou nové nemocnice v Náchodě, která 
nyní probíhá, a o několik dalších projektů, které zkvalitňují život 
občanů a úroveň zdravotnictví v Královéhradeckém kraji. Od 
roku 1993 také vede letecké přehlídky CIAF, které jsou spjaty 
s Hradcem Králové. Rád lyžuje, jezdí na kole, potápí se a také ho 
zajímá architektura.

školou v polské Nise, vypracovala novou koncepci bydlení a 
připravila projekt pocitových map, který dal možnost 
občanům rozhodnout o dalším vývoji města. Zároveň založila 
rady seniorů a studentů, které zpracovávají požadavky 
určitých skupin obyvatel a pak je předkládají vedení města.

Plzeňský kraj
Richard Pikner

Primář klatovské nemocnice Richard 
Pikner (47), který je lídrem TOP 09 
v Plzeňském kraji, působí jako krajský 
zastupitel a člen Výboru pro zdravotnictví 

a sociální věci. V letech 2006–2018 byl členem zastupitelstva 
obce Chválenice, do kterého v posledních volbách již nekandi-
doval. Současně přednáší na Lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Plzni a na Fakultě zdravotnických studií Západočeské 
Univerzity v Plzni. Jeho hlavní profesní úspěchy jsou spjaté s 
působením v klatovské nemocnici, kde se zasadil o vybudování 
komplexního laboratorního a diagnosticko-léčebného 
oddělení. Mezi jeho zájmy patří sport rekreační běh, cykloturis-
tika, fotbal, houbaření, zahrada a četba.

Ústecký kraj
Michal Kučera

Radní města Louny Michal Kučera (51), 
který je lídrem TOP 09 v Ústeckém kraji, řídí 
pobočku zahraniční elektrotechnické 
společnosti. V letech 2013–2017 byl 

poslancem a pracoval v hospodářském výboru a výboru pro 
životní prostředí, krátce byl také předsedou poslaneckého 
klubu TOP 09. Radním města Louny byl zvolen v roce 2010 a je 
jím do současnosti, jako předseda komise pro investice a rozvoj 
města se aktivně věnuje zlepšení a zjednodušení podmínek pro 
podnikání. 

na změnu klimatu. Od roku 2018 vede správu naší nejstarší 
chráněné krajinné oblasti. Jeho cílem je, aby Liberecký kraj 
věnoval dostatečnou pozornost řešení sucha a dalším proje-
vům změny klimatu (extrémní srážky, vlny veder, požáry). Ve 
volném čase hraje závodně basketbal a rekreačně fotbal, 
hokej a tenis. Jeho srdeční záležitostí je však rodina a příroda. 

Moravskoslezský kraj
Monika Klapková

Ředitelka gymnázia Monika Klapková (53), 
která je lídryní TOP 09 v Moravskoslezském 
kraji, je od roku 2018 zastupitelkou Opavy, 
kde působí také v komisi pro občanské 

obřady. Je absolventkou Mendelova gymnázia v Opavě, které 
nyní vede, a Pedagogické fakulty Ostravské univerzity obor 
matematika – fyzika. Je předsedkyní sdružení G.H.O.St., z.s. 
(Gymnasium Helps Our Students), které pomáhá sociálně 
znevýhodněným studentům.

Olomoucký kraj
Zdeňka Blišťanová

Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (55), 
která je lídryní TOP 09 v Olomouckém kraji, 
dříve pracovala jako ředitelka základní 
školy. Starostkou Jeseníku je od roku 2018, 

v předchozím období byla první místostarostkou. Jako starost-
ka se zasadila například o navázání spolupráce s Vysokou 

a Saskem. Ve volném čase se věnuje archeologii a hudbě jako 
zpěvák rockové kapely. Má dva syny.

Vysočina
Zdeněk Dvořák 
 
Starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák 
(36), který vede koaliční kandidátku 
TOP 09 na Vysočině, se již jako zastupitel 
věnoval mimo jiné prorodinné a seniorské 

politice. V těchto oblastech byl také spoluautorem několika 
projektů a koncepce. Starostou byl zvolen v roce 2018, dříve 
zastával funkci místostarosty a předtím zastupitele. Je také 
trenérem mládeže v házenkářském klubu TJ Dolní Cerekev a 
stal se organizátorem a vedoucím sportovní haly na největším 
házenkářském turnaji ve střední Evropě - Prague Handball Cup.

Pardubický kraj 
Jiří Skalický 

Primář pardubické nemocnice Jiří Skalický 
(65), který je lídrem TOP 09 v Pardubickém 
kraji, je zároveň dlouholetým zastupitelem 
Pardubic. V letech 2010–2017 byl 

poslancem a pracoval ve zdravotním výboru a výboru pro 
obranu. Dlouhodobě se věnuje výstavbě a rozvoji mezinárod-
ního letiště v Pardubicích. Pracuje jako primář oddělení klinické 
biochemie a diagnostiky v Pardubické nemocnici. Má také na 
starosti spolupráci všech laboratoří v nemocnicích Pardubi-
ckého kraje. Aktivně působí v dostihovém klubu, zajímá ho 
historie, věnuje se i sportovní střelbě.

Naši lidé 
v krajích
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Zlínský kraj
Rudolf Seifert

Starosta města Holešov Rudolf Seifert (59), 
který je lídrem TOP 09 ve Zlínském kraji, je 
starostou od roku 2014, dříve působil 
v Holešově jako místostarosta již od roku 

2006. V letech 2008–2012 byl také zastupitelem Zlínského kraje. 
Během komunistického režimu se podílel na aktivitách Jazzové
sekce nebo na šíření petice Několik vět, vypracované hnutím
Charta 77. Byl také jedním ze zakladatelů Občanského fóra 
v Holešově.

Karlovarský kraj
Petr Zahradníček

Krajský zastupitel Petr Zahradníček (56), 
který je lídrem TOP 09 v Karlovarském kraji, 
je dlouholetým zastupitelem v Lokti, kde 
vykonával funkci radního i místostarosty. 

Od roku 2012 je zastupitelem Karlovarského kraje, v letech 
2015–2016 byl náměstkem hejtmana pro kulturu, památkovou 
péči, cestovní ruch a lázeňství. Snaží se prosazovat myšlenku 
rozšíření nabídky středního školství o umělecké obory (např. 
konzervatoř), aby nedocházelo k odlivu talentovaných 
a tvůrčích studentů z kraje. Chtěl by se zasadit o smysluplnější 
přeshraniční spolupráci mezi Karlovarským krajem, Bavorskem 



Jihočeský kraj
Pavel Klíma

Ředitel školy Pavel Klíma (49), který je 
lídrem TOP 09 v Jihočeském kraji, vede 
patnáctým rokem Základní školu a 
Mateřskou školu v Malšicích, kde je také 

zastupitelem. V krajském zastupitelstvu předsedá výboru pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Je aktivní výtvarník a 
intenzivně věnuje rovněž rozvoji hospicové péče. 

Jihomoravský kraj
Jan Vitula

Náměstek hejtmana Jan Vitula (51), který je 
v čele koaliční kandidátky TOP 09 
v Jihomoravském kraji, je zároveň staros-
tou města Židlochovice. Jako náměstek 

hejtmana je zodpovědný za oblast regionálního rozvoje 
v oblasti školství, vědy, výzkumu, inovací, marketingu a smart 
regionu. V minulosti spolupracoval na vzniku Regionální 
inovační strategie a vedl expertní tým firmy Ernst & Young, 
který vytvářel jednu z prvních verzí operačního programu 
Výzkum a vývoj pro inovace. Působil také jako kvestor 
Masarykovy univerzity.

Liberecký kraj
Jiří Klápště

Vedoucí Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště 
(37), který je v čele koaliční kandidátky TOP 
09 v Libereckém kraji, dříve působil na 
Ministerstvu životního prostředí jako 

ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny, kde mimo jiné 
koordinoval zpracování Adaptační strategie České republiky 

Středočeský kraj
Jan Jakob

Místopředseda TOP 09 Jan Jakob (37), 
který vede koaliční kandidátku TOP 09 ve 
Středočeském kraji, je krajským zastupi-
telem a od roku 2010 starostou města 

Roztoky. Za jeho starostování byla postavena nová budova 
základní školy s tělocvičnou, několik tříd mateřských škol, 
opraveny kilometry silnic a chodníků, posílena veřejná dopra-
va či rozšířena podpora kulturních a sportovních spolků. Jako 
člen výboru ROP Střední Čechy přispěl k rozplétání kauzy Čapí 
hnízdo. V TOP 09 je zároveň garantem pro oblast dopravy.

Královéhradecký kraj
Aleš Cabicar

Náměstek hejtmana Aleš Cabicar (53), 
který je v čele koaliční kandidátky TOP 09 v 
Královéhradeckém kraji, má v gesci oblast 
zdravotnictví. Zasloužil se o odblokování 

patového stavu s výstavbou nové nemocnice v Náchodě, která 
nyní probíhá, a o několik dalších projektů, které zkvalitňují život 
občanů a úroveň zdravotnictví v Královéhradeckém kraji. Od 
roku 1993 také vede letecké přehlídky CIAF, které jsou spjaty 
s Hradcem Králové. Rád lyžuje, jezdí na kole, potápí se a také ho 
zajímá architektura.

školou v polské Nise, vypracovala novou koncepci bydlení a 
připravila projekt pocitových map, který dal možnost 
občanům rozhodnout o dalším vývoji města. Zároveň založila 
rady seniorů a studentů, které zpracovávají požadavky 
určitých skupin obyvatel a pak je předkládají vedení města.

Plzeňský kraj
Richard Pikner

Primář klatovské nemocnice Richard 
Pikner (47), který je lídrem TOP 09 
v Plzeňském kraji, působí jako krajský 
zastupitel a člen Výboru pro zdravotnictví 

a sociální věci. V letech 2006–2018 byl členem zastupitelstva 
obce Chválenice, do kterého v posledních volbách již nekandi-
doval. Současně přednáší na Lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Plzni a na Fakultě zdravotnických studií Západočeské 
Univerzity v Plzni. Jeho hlavní profesní úspěchy jsou spjaté s 
působením v klatovské nemocnici, kde se zasadil o vybudování 
komplexního laboratorního a diagnosticko-léčebného 
oddělení. Mezi jeho zájmy patří sport rekreační běh, cykloturis-
tika, fotbal, houbaření, zahrada a četba.

Ústecký kraj
Michal Kučera

Radní města Louny Michal Kučera (51), 
který je lídrem TOP 09 v Ústeckém kraji, řídí 
pobočku zahraniční elektrotechnické 
společnosti. V letech 2013–2017 byl 

poslancem a pracoval v hospodářském výboru a výboru pro 
životní prostředí, krátce byl také předsedou poslaneckého 
klubu TOP 09. Radním města Louny byl zvolen v roce 2010 a je 
jím do současnosti, jako předseda komise pro investice a rozvoj 
města se aktivně věnuje zlepšení a zjednodušení podmínek pro 
podnikání. 

na změnu klimatu. Od roku 2018 vede správu naší nejstarší 
chráněné krajinné oblasti. Jeho cílem je, aby Liberecký kraj 
věnoval dostatečnou pozornost řešení sucha a dalším proje-
vům změny klimatu (extrémní srážky, vlny veder, požáry). Ve 
volném čase hraje závodně basketbal a rekreačně fotbal, 
hokej a tenis. Jeho srdeční záležitostí je však rodina a příroda. 

Moravskoslezský kraj
Monika Klapková

Ředitelka gymnázia Monika Klapková (53), 
která je lídryní TOP 09 v Moravskoslezském 
kraji, je od roku 2018 zastupitelkou Opavy, 
kde působí také v komisi pro občanské 

obřady. Je absolventkou Mendelova gymnázia v Opavě, které 
nyní vede, a Pedagogické fakulty Ostravské univerzity obor 
matematika – fyzika. Je předsedkyní sdružení G.H.O.St., z.s. 
(Gymnasium Helps Our Students), které pomáhá sociálně 
znevýhodněným studentům.

Olomoucký kraj
Zdeňka Blišťanová

Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (55), 
která je lídryní TOP 09 v Olomouckém kraji, 
dříve pracovala jako ředitelka základní 
školy. Starostkou Jeseníku je od roku 2018, 

v předchozím období byla první místostarostkou. Jako starost-
ka se zasadila například o navázání spolupráce s Vysokou 
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a Saskem. Ve volném čase se věnuje archeologii a hudbě jako 
zpěvák rockové kapely. Má dva syny.

Vysočina
Zdeněk Dvořák 
 
Starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák 
(36), který vede koaliční kandidátku 
TOP 09 na Vysočině, se již jako zastupitel 
věnoval mimo jiné prorodinné a seniorské 

politice. V těchto oblastech byl také spoluautorem několika 
projektů a koncepce. Starostou byl zvolen v roce 2018, dříve 
zastával funkci místostarosty a předtím zastupitele. Je také 
trenérem mládeže v házenkářském klubu TJ Dolní Cerekev a 
stal se organizátorem a vedoucím sportovní haly na největším 
házenkářském turnaji ve střední Evropě - Prague Handball Cup.

Pardubický kraj 
Jiří Skalický 

Primář pardubické nemocnice Jiří Skalický 
(65), který je lídrem TOP 09 v Pardubickém 
kraji, je zároveň dlouholetým zastupitelem 
Pardubic. V letech 2010–2017 byl 

poslancem a pracoval ve zdravotním výboru a výboru pro 
obranu. Dlouhodobě se věnuje výstavbě a rozvoji mezinárod-
ního letiště v Pardubicích. Pracuje jako primář oddělení klinické 
biochemie a diagnostiky v Pardubické nemocnici. Má také na 
starosti spolupráci všech laboratoří v nemocnicích Pardubi-
ckého kraje. Aktivně působí v dostihovém klubu, zajímá ho 
historie, věnuje se i sportovní střelbě.

Zlínský kraj
Rudolf Seifert

Starosta města Holešov Rudolf Seifert (59), 
který je lídrem TOP 09 ve Zlínském kraji, je 
starostou od roku 2014, dříve působil 
v Holešově jako místostarosta již od roku 

2006. V letech 2008–2012 byl také zastupitelem Zlínského kraje. 
Během komunistického režimu se podílel na aktivitách Jazzové
sekce nebo na šíření petice Několik vět, vypracované hnutím
Charta 77. Byl také jedním ze zakladatelů Občanského fóra 
v Holešově.

Karlovarský kraj
Petr Zahradníček

Krajský zastupitel Petr Zahradníček (56), 
který je lídrem TOP 09 v Karlovarském kraji, 
je dlouholetým zastupitelem v Lokti, kde 
vykonával funkci radního i místostarosty. 

Od roku 2012 je zastupitelem Karlovarského kraje, v letech 
2015–2016 byl náměstkem hejtmana pro kulturu, památkovou 
péči, cestovní ruch a lázeňství. Snaží se prosazovat myšlenku 
rozšíření nabídky středního školství o umělecké obory (např. 
konzervatoř), aby nedocházelo k odlivu talentovaných 
a tvůrčích studentů z kraje. Chtěl by se zasadit o smysluplnější 
přeshraniční spolupráci mezi Karlovarským krajem, Bavorskem 



Jihočeský kraj
Pavel Klíma

Ředitel školy Pavel Klíma (49), který je 
lídrem TOP 09 v Jihočeském kraji, vede 
patnáctým rokem Základní školu a 
Mateřskou školu v Malšicích, kde je také 

zastupitelem. V krajském zastupitelstvu předsedá výboru pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Je aktivní výtvarník a 
intenzivně věnuje rovněž rozvoji hospicové péče. 

Jihomoravský kraj
Jan Vitula

Náměstek hejtmana Jan Vitula (51), který je 
v čele koaliční kandidátky TOP 09 
v Jihomoravském kraji, je zároveň staros-
tou města Židlochovice. Jako náměstek 

hejtmana je zodpovědný za oblast regionálního rozvoje 
v oblasti školství, vědy, výzkumu, inovací, marketingu a smart 
regionu. V minulosti spolupracoval na vzniku Regionální 
inovační strategie a vedl expertní tým firmy Ernst & Young, 
který vytvářel jednu z prvních verzí operačního programu 
Výzkum a vývoj pro inovace. Působil také jako kvestor 
Masarykovy univerzity.

Liberecký kraj
Jiří Klápště

Vedoucí Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště 
(37), který je v čele koaliční kandidátky TOP 
09 v Libereckém kraji, dříve působil na 
Ministerstvu životního prostředí jako 

ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny, kde mimo jiné 
koordinoval zpracování Adaptační strategie České republiky 

Středočeský kraj
Jan Jakob

Místopředseda TOP 09 Jan Jakob (37), 
který vede koaliční kandidátku TOP 09 ve 
Středočeském kraji, je krajským zastupi-
telem a od roku 2010 starostou města 

Roztoky. Za jeho starostování byla postavena nová budova 
základní školy s tělocvičnou, několik tříd mateřských škol, 
opraveny kilometry silnic a chodníků, posílena veřejná dopra-
va či rozšířena podpora kulturních a sportovních spolků. Jako 
člen výboru ROP Střední Čechy přispěl k rozplétání kauzy Čapí 
hnízdo. V TOP 09 je zároveň garantem pro oblast dopravy.

Královéhradecký kraj
Aleš Cabicar

Náměstek hejtmana Aleš Cabicar (53), 
který je v čele koaliční kandidátky TOP 09 v 
Královéhradeckém kraji, má v gesci oblast 
zdravotnictví. Zasloužil se o odblokování 

patového stavu s výstavbou nové nemocnice v Náchodě, která 
nyní probíhá, a o několik dalších projektů, které zkvalitňují život 
občanů a úroveň zdravotnictví v Královéhradeckém kraji. Od 
roku 1993 také vede letecké přehlídky CIAF, které jsou spjaty 
s Hradcem Králové. Rád lyžuje, jezdí na kole, potápí se a také ho 
zajímá architektura.

školou v polské Nise, vypracovala novou koncepci bydlení a 
připravila projekt pocitových map, který dal možnost 
občanům rozhodnout o dalším vývoji města. Zároveň založila 
rady seniorů a studentů, které zpracovávají požadavky 
určitých skupin obyvatel a pak je předkládají vedení města.

Plzeňský kraj
Richard Pikner

Primář klatovské nemocnice Richard 
Pikner (47), který je lídrem TOP 09 
v Plzeňském kraji, působí jako krajský 
zastupitel a člen Výboru pro zdravotnictví 

a sociální věci. V letech 2006–2018 byl členem zastupitelstva 
obce Chválenice, do kterého v posledních volbách již nekandi-
doval. Současně přednáší na Lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Plzni a na Fakultě zdravotnických studií Západočeské 
Univerzity v Plzni. Jeho hlavní profesní úspěchy jsou spjaté s 
působením v klatovské nemocnici, kde se zasadil o vybudování 
komplexního laboratorního a diagnosticko-léčebného 
oddělení. Mezi jeho zájmy patří sport rekreační běh, cykloturis-
tika, fotbal, houbaření, zahrada a četba.

Ústecký kraj
Michal Kučera

Radní města Louny Michal Kučera (51), 
který je lídrem TOP 09 v Ústeckém kraji, řídí 
pobočku zahraniční elektrotechnické 
společnosti. V letech 2013–2017 byl 

poslancem a pracoval v hospodářském výboru a výboru pro 
životní prostředí, krátce byl také předsedou poslaneckého 
klubu TOP 09. Radním města Louny byl zvolen v roce 2010 a je 
jím do současnosti, jako předseda komise pro investice a rozvoj 
města se aktivně věnuje zlepšení a zjednodušení podmínek pro 
podnikání. 

na změnu klimatu. Od roku 2018 vede správu naší nejstarší 
chráněné krajinné oblasti. Jeho cílem je, aby Liberecký kraj 
věnoval dostatečnou pozornost řešení sucha a dalším proje-
vům změny klimatu (extrémní srážky, vlny veder, požáry). Ve 
volném čase hraje závodně basketbal a rekreačně fotbal, 
hokej a tenis. Jeho srdeční záležitostí je však rodina a příroda. 

Moravskoslezský kraj
Monika Klapková

Ředitelka gymnázia Monika Klapková (53), 
která je lídryní TOP 09 v Moravskoslezském 
kraji, je od roku 2018 zastupitelkou Opavy, 
kde působí také v komisi pro občanské 

obřady. Je absolventkou Mendelova gymnázia v Opavě, které 
nyní vede, a Pedagogické fakulty Ostravské univerzity obor 
matematika – fyzika. Je předsedkyní sdružení G.H.O.St., z.s. 
(Gymnasium Helps Our Students), které pomáhá sociálně 
znevýhodněným studentům.

Olomoucký kraj
Zdeňka Blišťanová

Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (55), 
která je lídryní TOP 09 v Olomouckém kraji, 
dříve pracovala jako ředitelka základní 
školy. Starostkou Jeseníku je od roku 2018, 

v předchozím období byla první místostarostkou. Jako starost-
ka se zasadila například o navázání spolupráce s Vysokou 
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a Saskem. Ve volném čase se věnuje archeologii a hudbě jako 
zpěvák rockové kapely. Má dva syny.

Vysočina
Zdeněk Dvořák 
 
Starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák 
(36), který vede koaliční kandidátku 
TOP 09 na Vysočině, se již jako zastupitel 
věnoval mimo jiné prorodinné a seniorské 

politice. V těchto oblastech byl také spoluautorem několika 
projektů a koncepce. Starostou byl zvolen v roce 2018, dříve 
zastával funkci místostarosty a předtím zastupitele. Je také 
trenérem mládeže v házenkářském klubu TJ Dolní Cerekev a 
stal se organizátorem a vedoucím sportovní haly na největším 
házenkářském turnaji ve střední Evropě - Prague Handball Cup.

Pardubický kraj 
Jiří Skalický 

Primář pardubické nemocnice Jiří Skalický 
(65), který je lídrem TOP 09 v Pardubickém 
kraji, je zároveň dlouholetým zastupitelem 
Pardubic. V letech 2010–2017 byl 

poslancem a pracoval ve zdravotním výboru a výboru pro 
obranu. Dlouhodobě se věnuje výstavbě a rozvoji mezinárod-
ního letiště v Pardubicích. Pracuje jako primář oddělení klinické 
biochemie a diagnostiky v Pardubické nemocnici. Má také na 
starosti spolupráci všech laboratoří v nemocnicích Pardubi-
ckého kraje. Aktivně působí v dostihovém klubu, zajímá ho 
historie, věnuje se i sportovní střelbě.

Zlínský kraj
Rudolf Seifert

Starosta města Holešov Rudolf Seifert (59), 
který je lídrem TOP 09 ve Zlínském kraji, je 
starostou od roku 2014, dříve působil 
v Holešově jako místostarosta již od roku 

2006. V letech 2008–2012 byl také zastupitelem Zlínského kraje. 
Během komunistického režimu se podílel na aktivitách Jazzové
sekce nebo na šíření petice Několik vět, vypracované hnutím
Charta 77. Byl také jedním ze zakladatelů Občanského fóra 
v Holešově.

Karlovarský kraj
Petr Zahradníček

Krajský zastupitel Petr Zahradníček (56), 
který je lídrem TOP 09 v Karlovarském kraji, 
je dlouholetým zastupitelem v Lokti, kde 
vykonával funkci radního i místostarosty. 

Od roku 2012 je zastupitelem Karlovarského kraje, v letech 
2015–2016 byl náměstkem hejtmana pro kulturu, památkovou 
péči, cestovní ruch a lázeňství. Snaží se prosazovat myšlenku 
rozšíření nabídky středního školství o umělecké obory (např. 
konzervatoř), aby nedocházelo k odlivu talentovaných 
a tvůrčích studentů z kraje. Chtěl by se zasadit o smysluplnější 
přeshraniční spolupráci mezi Karlovarským krajem, Bavorskem 
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Spojenci pro Středočeský kraj - TOP 09, Hlas, Zelení      

Jihočeský kraj - Pavel Klíma  
TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro jižní Čechy       

Plzeňský kraj - Richard Pikner 
Občanská demokratická strana s podporou TOP 09 a nezávislých starostů   

Karlovarský kraj - Petr Zahradníček 
STAN – Starostové a nezávislí společně s KOA, VPM Cheb, TOP 09 a Zelení   

Ústecký kraj - Michal Kučera  
Spojenci pro kraj - JsmePRO!, TOP 09, Zelení a SNK-ED      

Liberecký kraj - Jiří Klápště  
Společně pro Liberecký kraj (TOP 09 a KDU-ČSL)      

Královéhradecký kraj - Aleš Cabicar 
Spojenci pro Královéhradecký kraj (TOP 09, Hradecký demokratický klub a LES)  

Pardubický kraj - Jiří Skalický  
ODS a TOP 09          

Kraj Vysočina - Zdeněk Dvořák  
Pro TOP Vysočinu - koalice TOP 09, KAN a Koruna Česká     

Jihomoravský kraj - Jan Vitula 
Koalice Spolu pro Moravu - TOP 09, Zelení, Moravské zemské hnutí a LES   

Olomoucký kraj - Zdeňka Blišťanová  
Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj (KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených a ProOlomouc)  

Zlínský kraj - Rudolf Seifert  
STAN ve spolupráci s TOP 09, Novým Impulsem a Zlínským hnutím nezávislých   

Moravskoslezský kraj - Monika Klapková 
ODS s podporou TOP 09         

Naše koalice
VOLBY 2020



Jihočeský kraj
Pavel Klíma

Ředitel školy Pavel Klíma (49), který je 
lídrem TOP 09 v Jihočeském kraji, vede 
patnáctým rokem Základní školu a 
Mateřskou školu v Malšicích, kde je také 

zastupitelem. V krajském zastupitelstvu předsedá výboru pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Je aktivní výtvarník a 
intenzivně věnuje rovněž rozvoji hospicové péče. 

Jihomoravský kraj
Jan Vitula

Náměstek hejtmana Jan Vitula (51), který je 
v čele koaliční kandidátky TOP 09 
v Jihomoravském kraji, je zároveň staros-
tou města Židlochovice. Jako náměstek 

hejtmana je zodpovědný za oblast regionálního rozvoje 
v oblasti školství, vědy, výzkumu, inovací, marketingu a smart 
regionu. V minulosti spolupracoval na vzniku Regionální 
inovační strategie a vedl expertní tým firmy Ernst & Young, 
který vytvářel jednu z prvních verzí operačního programu 
Výzkum a vývoj pro inovace. Působil také jako kvestor 
Masarykovy univerzity.

Liberecký kraj
Jiří Klápště

Vedoucí Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště 
(37), který je v čele koaliční kandidátky TOP 
09 v Libereckém kraji, dříve působil na 
Ministerstvu životního prostředí jako 

ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny, kde mimo jiné 
koordinoval zpracování Adaptační strategie České republiky 

Středočeský kraj
Jan Jakob

Místopředseda TOP 09 Jan Jakob (37), 
který vede koaliční kandidátku TOP 09 ve 
Středočeském kraji, je krajským zastupi-
telem a od roku 2010 starostou města 

Roztoky. Za jeho starostování byla postavena nová budova 
základní školy s tělocvičnou, několik tříd mateřských škol, 
opraveny kilometry silnic a chodníků, posílena veřejná dopra-
va či rozšířena podpora kulturních a sportovních spolků. Jako 
člen výboru ROP Střední Čechy přispěl k rozplétání kauzy Čapí 
hnízdo. V TOP 09 je zároveň garantem pro oblast dopravy.

Královéhradecký kraj
Aleš Cabicar

Náměstek hejtmana Aleš Cabicar (53), 
který je v čele koaliční kandidátky TOP 09 v 
Královéhradeckém kraji, má v gesci oblast 
zdravotnictví. Zasloužil se o odblokování 

patového stavu s výstavbou nové nemocnice v Náchodě, která 
nyní probíhá, a o několik dalších projektů, které zkvalitňují život 
občanů a úroveň zdravotnictví v Královéhradeckém kraji. Od 
roku 1993 také vede letecké přehlídky CIAF, které jsou spjaty 
s Hradcem Králové. Rád lyžuje, jezdí na kole, potápí se a také ho 
zajímá architektura.

školou v polské Nise, vypracovala novou koncepci bydlení a 
připravila projekt pocitových map, který dal možnost 
občanům rozhodnout o dalším vývoji města. Zároveň založila 
rady seniorů a studentů, které zpracovávají požadavky 
určitých skupin obyvatel a pak je předkládají vedení města.

Plzeňský kraj
Richard Pikner

Primář klatovské nemocnice Richard 
Pikner (47), který je lídrem TOP 09 
v Plzeňském kraji, působí jako krajský 
zastupitel a člen Výboru pro zdravotnictví 

a sociální věci. V letech 2006–2018 byl členem zastupitelstva 
obce Chválenice, do kterého v posledních volbách již nekandi-
doval. Současně přednáší na Lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Plzni a na Fakultě zdravotnických studií Západočeské 
Univerzity v Plzni. Jeho hlavní profesní úspěchy jsou spjaté s 
působením v klatovské nemocnici, kde se zasadil o vybudování 
komplexního laboratorního a diagnosticko-léčebného 
oddělení. Mezi jeho zájmy patří sport rekreační běh, cykloturis-
tika, fotbal, houbaření, zahrada a četba.

Ústecký kraj
Michal Kučera

Radní města Louny Michal Kučera (51), 
který je lídrem TOP 09 v Ústeckém kraji, řídí 
pobočku zahraniční elektrotechnické 
společnosti. V letech 2013–2017 byl 

poslancem a pracoval v hospodářském výboru a výboru pro 
životní prostředí, krátce byl také předsedou poslaneckého 
klubu TOP 09. Radním města Louny byl zvolen v roce 2010 a je 
jím do současnosti, jako předseda komise pro investice a rozvoj 
města se aktivně věnuje zlepšení a zjednodušení podmínek pro 
podnikání. 

na změnu klimatu. Od roku 2018 vede správu naší nejstarší 
chráněné krajinné oblasti. Jeho cílem je, aby Liberecký kraj 
věnoval dostatečnou pozornost řešení sucha a dalším proje-
vům změny klimatu (extrémní srážky, vlny veder, požáry). Ve 
volném čase hraje závodně basketbal a rekreačně fotbal, 
hokej a tenis. Jeho srdeční záležitostí je však rodina a příroda. 

Moravskoslezský kraj
Monika Klapková

Ředitelka gymnázia Monika Klapková (53), 
která je lídryní TOP 09 v Moravskoslezském 
kraji, je od roku 2018 zastupitelkou Opavy, 
kde působí také v komisi pro občanské 

obřady. Je absolventkou Mendelova gymnázia v Opavě, které 
nyní vede, a Pedagogické fakulty Ostravské univerzity obor 
matematika – fyzika. Je předsedkyní sdružení G.H.O.St., z.s. 
(Gymnasium Helps Our Students), které pomáhá sociálně 
znevýhodněným studentům.

Olomoucký kraj
Zdeňka Blišťanová

Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (55), 
která je lídryní TOP 09 v Olomouckém kraji, 
dříve pracovala jako ředitelka základní 
školy. Starostkou Jeseníku je od roku 2018, 

v předchozím období byla první místostarostkou. Jako starost-
ka se zasadila například o navázání spolupráce s Vysokou 

a Saskem. Ve volném čase se věnuje archeologii a hudbě jako 
zpěvák rockové kapely. Má dva syny.

Vysočina
Zdeněk Dvořák 
 
Starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák 
(36), který vede koaliční kandidátku 
TOP 09 na Vysočině, se již jako zastupitel 
věnoval mimo jiné prorodinné a seniorské 

politice. V těchto oblastech byl také spoluautorem několika 
projektů a koncepce. Starostou byl zvolen v roce 2018, dříve 
zastával funkci místostarosty a předtím zastupitele. Je také 
trenérem mládeže v házenkářském klubu TJ Dolní Cerekev a 
stal se organizátorem a vedoucím sportovní haly na největším 
házenkářském turnaji ve střední Evropě - Prague Handball Cup.

Pardubický kraj 
Jiří Skalický 

Primář pardubické nemocnice Jiří Skalický 
(65), který je lídrem TOP 09 v Pardubickém 
kraji, je zároveň dlouholetým zastupitelem 
Pardubic. V letech 2010–2017 byl 

poslancem a pracoval ve zdravotním výboru a výboru pro 
obranu. Dlouhodobě se věnuje výstavbě a rozvoji mezinárod-
ního letiště v Pardubicích. Pracuje jako primář oddělení klinické 
biochemie a diagnostiky v Pardubické nemocnici. Má také na 
starosti spolupráci všech laboratoří v nemocnicích Pardubi-
ckého kraje. Aktivně působí v dostihovém klubu, zajímá ho 
historie, věnuje se i sportovní střelbě.

Zlínský kraj
Rudolf Seifert

Starosta města Holešov Rudolf Seifert (59), 
který je lídrem TOP 09 ve Zlínském kraji, je 
starostou od roku 2014, dříve působil 
v Holešově jako místostarosta již od roku 

2006. V letech 2008–2012 byl také zastupitelem Zlínského kraje. 
Během komunistického režimu se podílel na aktivitách Jazzové
sekce nebo na šíření petice Několik vět, vypracované hnutím
Charta 77. Byl také jedním ze zakladatelů Občanského fóra 
v Holešově.

Karlovarský kraj
Petr Zahradníček

Krajský zastupitel Petr Zahradníček (56), 
který je lídrem TOP 09 v Karlovarském kraji, 
je dlouholetým zastupitelem v Lokti, kde 
vykonával funkci radního i místostarosty. 

Od roku 2012 je zastupitelem Karlovarského kraje, v letech 
2015–2016 byl náměstkem hejtmana pro kulturu, památkovou 
péči, cestovní ruch a lázeňství. Snaží se prosazovat myšlenku 
rozšíření nabídky středního školství o umělecké obory (např. 
konzervatoř), aby nedocházelo k odlivu talentovaných 
a tvůrčích studentů z kraje. Chtěl by se zasadit o smysluplnější 
přeshraniční spolupráci mezi Karlovarským krajem, Bavorskem 

Středočeský kraj - Jan Jakob 
Spojenci pro Středočeský kraj - TOP 09, Hlas, Zelení      

Jihočeský kraj - Pavel Klíma  
TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro jižní Čechy       

Plzeňský kraj - Richard Pikner 
Občanská demokratická strana s podporou TOP 09 a nezávislých starostů   

Karlovarský kraj - Petr Zahradníček 
STAN – Starostové a nezávislí společně s KOA, VPM Cheb, TOP 09 a Zelení   

Ústecký kraj - Michal Kučera  
Spojenci pro kraj - JsmePRO!, TOP 09, Zelení a SNK-ED      

Liberecký kraj - Jiří Klápště  
Společně pro Liberecký kraj (TOP 09 a KDU-ČSL)      

Královéhradecký kraj - Aleš Cabicar 
Spojenci pro Královéhradecký kraj (TOP 09, Hradecký demokratický klub a LES)  

Pardubický kraj - Jiří Skalický  
ODS a TOP 09          

Kraj Vysočina - Zdeněk Dvořák  
Pro TOP Vysočinu - koalice TOP 09, KAN a Koruna Česká     

Jihomoravský kraj - Jan Vitula 
Koalice Spolu pro Moravu - TOP 09, Zelení, Moravské zemské hnutí a LES   

Olomoucký kraj - Zdeňka Blišťanová  
Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj (KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených a ProOlomouc)  

Zlínský kraj - Rudolf Seifert  
STAN ve spolupráci s TOP 09, Novým Impulsem a Zlínským hnutím nezávislých   

Moravskoslezský kraj - Monika Klapková 
ODS s podporou TOP 09         



Jihočeský kraj
Pavel Klíma

Ředitel školy Pavel Klíma (49), který je 
lídrem TOP 09 v Jihočeském kraji, vede 
patnáctým rokem Základní školu a 
Mateřskou školu v Malšicích, kde je také 

zastupitelem. V krajském zastupitelstvu předsedá výboru pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Je aktivní výtvarník a 
intenzivně věnuje rovněž rozvoji hospicové péče. 

Jihomoravský kraj
Jan Vitula

Náměstek hejtmana Jan Vitula (51), který je 
v čele koaliční kandidátky TOP 09 
v Jihomoravském kraji, je zároveň staros-
tou města Židlochovice. Jako náměstek 

hejtmana je zodpovědný za oblast regionálního rozvoje 
v oblasti školství, vědy, výzkumu, inovací, marketingu a smart 
regionu. V minulosti spolupracoval na vzniku Regionální 
inovační strategie a vedl expertní tým firmy Ernst & Young, 
který vytvářel jednu z prvních verzí operačního programu 
Výzkum a vývoj pro inovace. Působil také jako kvestor 
Masarykovy univerzity.

Liberecký kraj
Jiří Klápště

Vedoucí Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště 
(37), který je v čele koaliční kandidátky TOP 
09 v Libereckém kraji, dříve působil na 
Ministerstvu životního prostředí jako 

ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny, kde mimo jiné 
koordinoval zpracování Adaptační strategie České republiky 

Středočeský kraj
Jan Jakob

Místopředseda TOP 09 Jan Jakob (37), 
který vede koaliční kandidátku TOP 09 ve 
Středočeském kraji, je krajským zastupi-
telem a od roku 2010 starostou města 

Roztoky. Za jeho starostování byla postavena nová budova 
základní školy s tělocvičnou, několik tříd mateřských škol, 
opraveny kilometry silnic a chodníků, posílena veřejná dopra-
va či rozšířena podpora kulturních a sportovních spolků. Jako 
člen výboru ROP Střední Čechy přispěl k rozplétání kauzy Čapí 
hnízdo. V TOP 09 je zároveň garantem pro oblast dopravy.

Královéhradecký kraj
Aleš Cabicar

Náměstek hejtmana Aleš Cabicar (53), 
který je v čele koaliční kandidátky TOP 09 v 
Královéhradeckém kraji, má v gesci oblast 
zdravotnictví. Zasloužil se o odblokování 

patového stavu s výstavbou nové nemocnice v Náchodě, která 
nyní probíhá, a o několik dalších projektů, které zkvalitňují život 
občanů a úroveň zdravotnictví v Královéhradeckém kraji. Od 
roku 1993 také vede letecké přehlídky CIAF, které jsou spjaty 
s Hradcem Králové. Rád lyžuje, jezdí na kole, potápí se a také ho 
zajímá architektura.

školou v polské Nise, vypracovala novou koncepci bydlení a 
připravila projekt pocitových map, který dal možnost 
občanům rozhodnout o dalším vývoji města. Zároveň založila 
rady seniorů a studentů, které zpracovávají požadavky 
určitých skupin obyvatel a pak je předkládají vedení města.

Plzeňský kraj
Richard Pikner

Primář klatovské nemocnice Richard 
Pikner (47), který je lídrem TOP 09 
v Plzeňském kraji, působí jako krajský 
zastupitel a člen Výboru pro zdravotnictví 

a sociální věci. V letech 2006–2018 byl členem zastupitelstva 
obce Chválenice, do kterého v posledních volbách již nekandi-
doval. Současně přednáší na Lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Plzni a na Fakultě zdravotnických studií Západočeské 
Univerzity v Plzni. Jeho hlavní profesní úspěchy jsou spjaté s 
působením v klatovské nemocnici, kde se zasadil o vybudování 
komplexního laboratorního a diagnosticko-léčebného 
oddělení. Mezi jeho zájmy patří sport rekreační běh, cykloturis-
tika, fotbal, houbaření, zahrada a četba.

Ústecký kraj
Michal Kučera

Radní města Louny Michal Kučera (51), 
který je lídrem TOP 09 v Ústeckém kraji, řídí 
pobočku zahraniční elektrotechnické 
společnosti. V letech 2013–2017 byl 

poslancem a pracoval v hospodářském výboru a výboru pro 
životní prostředí, krátce byl také předsedou poslaneckého 
klubu TOP 09. Radním města Louny byl zvolen v roce 2010 a je 
jím do současnosti, jako předseda komise pro investice a rozvoj 
města se aktivně věnuje zlepšení a zjednodušení podmínek pro 
podnikání. 

na změnu klimatu. Od roku 2018 vede správu naší nejstarší 
chráněné krajinné oblasti. Jeho cílem je, aby Liberecký kraj 
věnoval dostatečnou pozornost řešení sucha a dalším proje-
vům změny klimatu (extrémní srážky, vlny veder, požáry). Ve 
volném čase hraje závodně basketbal a rekreačně fotbal, 
hokej a tenis. Jeho srdeční záležitostí je však rodina a příroda. 

Moravskoslezský kraj
Monika Klapková

Ředitelka gymnázia Monika Klapková (53), 
která je lídryní TOP 09 v Moravskoslezském 
kraji, je od roku 2018 zastupitelkou Opavy, 
kde působí také v komisi pro občanské 

obřady. Je absolventkou Mendelova gymnázia v Opavě, které 
nyní vede, a Pedagogické fakulty Ostravské univerzity obor 
matematika – fyzika. Je předsedkyní sdružení G.H.O.St., z.s. 
(Gymnasium Helps Our Students), které pomáhá sociálně 
znevýhodněným studentům.

Olomoucký kraj
Zdeňka Blišťanová

Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (55), 
která je lídryní TOP 09 v Olomouckém kraji, 
dříve pracovala jako ředitelka základní 
školy. Starostkou Jeseníku je od roku 2018, 

v předchozím období byla první místostarostkou. Jako starost-
ka se zasadila například o navázání spolupráce s Vysokou 

a Saskem. Ve volném čase se věnuje archeologii a hudbě jako 
zpěvák rockové kapely. Má dva syny.

Vysočina
Zdeněk Dvořák 
 
Starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák 
(36), který vede koaliční kandidátku 
TOP 09 na Vysočině, se již jako zastupitel 
věnoval mimo jiné prorodinné a seniorské 

politice. V těchto oblastech byl také spoluautorem několika 
projektů a koncepce. Starostou byl zvolen v roce 2018, dříve 
zastával funkci místostarosty a předtím zastupitele. Je také 
trenérem mládeže v házenkářském klubu TJ Dolní Cerekev a 
stal se organizátorem a vedoucím sportovní haly na největším 
házenkářském turnaji ve střední Evropě - Prague Handball Cup.

Pardubický kraj 
Jiří Skalický 

Primář pardubické nemocnice Jiří Skalický 
(65), který je lídrem TOP 09 v Pardubickém 
kraji, je zároveň dlouholetým zastupitelem 
Pardubic. V letech 2010–2017 byl 

poslancem a pracoval ve zdravotním výboru a výboru pro 
obranu. Dlouhodobě se věnuje výstavbě a rozvoji mezinárod-
ního letiště v Pardubicích. Pracuje jako primář oddělení klinické 
biochemie a diagnostiky v Pardubické nemocnici. Má také na 
starosti spolupráci všech laboratoří v nemocnicích Pardubi-
ckého kraje. Aktivně působí v dostihovém klubu, zajímá ho 
historie, věnuje se i sportovní střelbě.

Zlínský kraj
Rudolf Seifert

Starosta města Holešov Rudolf Seifert (59), 
který je lídrem TOP 09 ve Zlínském kraji, je 
starostou od roku 2014, dříve působil 
v Holešově jako místostarosta již od roku 

2006. V letech 2008–2012 byl také zastupitelem Zlínského kraje. 
Během komunistického režimu se podílel na aktivitách Jazzové
sekce nebo na šíření petice Několik vět, vypracované hnutím
Charta 77. Byl také jedním ze zakladatelů Občanského fóra 
v Holešově.

Karlovarský kraj
Petr Zahradníček

Krajský zastupitel Petr Zahradníček (56), 
který je lídrem TOP 09 v Karlovarském kraji, 
je dlouholetým zastupitelem v Lokti, kde 
vykonával funkci radního i místostarosty. 

Od roku 2012 je zastupitelem Karlovarského kraje, v letech 
2015–2016 byl náměstkem hejtmana pro kulturu, památkovou 
péči, cestovní ruch a lázeňství. Snaží se prosazovat myšlenku 
rozšíření nabídky středního školství o umělecké obory (např. 
konzervatoř), aby nedocházelo k odlivu talentovaných 
a tvůrčích studentů z kraje. Chtěl by se zasadit o smysluplnější 
přeshraniční spolupráci mezi Karlovarským krajem, Bavorskem 
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Pohněme s tím.

Společně!


