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Usnesení celostátního fóra
Celostátní fórum:
1. schvaluje n ovelu jednacího řádu celostátního fóra dle přílohy.
2. schvaluje d okument Nominace členů vlády za Piráty dle přílohy,
3. ukládá republikovému výboru stanovit náležitosti prezentace kandidáta na funkci ministra do 2
měsíců od přijetí tohoto usnesení.
***

Novela jednacího řádu celostátního fóra
Za § 33 se vkládá nový § 33a, který zní:
§ 33a Sestavení vládního týmu
(1) Osoby nominované v primárních volbách do funkce člena vlády České republiky tvoří vládní
tým. V čele vládního týmu je bez dalšího celostátní lídr, který je nominantem strany na předsedu
či místopředsedu vlády a libovolný resort.
(2) Předpokladem nominace do vládního týmu je zveřejnění prezentace kandidáta v kandidátské
řeči k této nominaci na celostátním fóru, a to s obsahem dle usnesení celostátního fóra.1
Náležitosti prezentace kandidáta do vládního týmu stanoví republikový výbor.
(3) U každé nominace do vládního týmu musí být uvedeno, k jakému resortu se vztahuje.
Jednoho člověka lze nominovat vícekrát do různých resortů nebo i do resortu, který se v
programu navrhuje zřídit.
(4) Doba na rozmyšlenou trvá aspoň 14 dní.
(5) Celostátní lídr má závěrečné slovo, kde uvede a zdůvodní své stanovisko ke každé nominaci
v primárních volbách.
(6) Stanovisko celostátního lídra k nominaci se uvede u hlasování.
(7) Celostátní fórum hlasuje o všech nominacích společně v jednokolovém rozhodujícím
hlasování. Členem vládního týmu s nominací pro daný resort se stane každý, jehož nominace
získala v hlasování nadpoloviční počet hlasů.
***
Usnesení bylo schváleno celostátním fórem dne 24. 9. 2019, s p. zn. CF 8/2019.

1

Dokument Nominace členů vlády za Piráty.
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Nominace členů vlády za Piráty
Odbornost ministrů a další kritéria
Pokud dostaneme od voličů mandát nominovat ministry, vybereme z řad členů a příznivců Pirátské
strany odborníky v dané oblasti, kteří předloží nejlepší záruky plnění našeho programu.
Tento dokument řeší dva aspekty. Jednak řeší, jak posilovat odbornost našich stávajících poslanců,
zastupitelů a dalších spolupracovníků, kteří budou členy vládního týmu, tedy skupiny lidí, ze kterých
budeme vybírat kandidáty na ministry. Zároveň určuje kritéria a požadavky na případné kandidáty do
vládního týmu z řad odborníků vně Pirátské strany.
Naplňujeme tak nejen očekávání občanů pro příští sněmovní volby, ale také dáváme transparentní
vodítko členům, příznivcům, jakož i expertům z vnějšku, kteří kandidaturu za Piráty zvažují. Současně si
jsme dobře vědomi, že žádný člověk není superman a nenaplní všechny níže uvedené požadavky.
Každý kandidát ve své prezentaci v kandidátské řeči na celostátním fóru odůvodní, jaké nabízí záruky
plnění Pirátského programu ve funkci ministra, a to z hlediska následujících kritérií:
1. Znalost resortu a připravená vize a plán
2. Kompetence v daném oboru
3. Důvěryhodnost a tým pro vedení resortu
4. Schopnost prosazovat politický program a prezentovat výsledky
5. Schopnost vést
6. Rétorické schopnosti
7. Jazyková vybavenost
8. Průřezové kompetence
9. Komunikace s veřejností
10. Další předpoklady
Náležitosti prezentace kandidáta stanoví republikový výbor.
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Postup pro jmenování
Postup pro jmenování ministra za Piráty má následující fáze:
1. Příprava
V době několika let před volbami je prostor pro přípravu (doplnění důležitých kompetencí) a
navázání spolupráce s resortním týmem. Doporučujeme o zvažování zájmu informovat vedení
strany.
2. Nominace do primárních voleb
Kandidát získá nominaci od republikového předsednictva, výboru nebo skupiny členů.
Republikové předsednictvo bude své nominace už na začátku konzultovat s příslušným
resortním týmem.
3. Prezentace kandidáta
Kandidát nejpozději ve své kandidátské řeči na celostátním fóru představí svou prezentaci.
4. Stanovisko celostátního lídra
K nominacím zaujme stanovisko celostátní lídr, který je zodpovědný za fungování vládního týmu
jako celku, a to s ohledem na hloubkové vyhodnocení připravenosti kandidáta v relevantních
kritériích, na základě osobních setkání a konzultací s nominačním týmem a resortním týmem.
5. Primární volby
V primárních volbách celostátní fórum zvolí členy vládního týmu, kteří přicházejí v úvahu při
nominaci do jednotlivých resortů.
6. Koaliční smlouva
Celostátní lídr a vyjednávací tým vyjednají koaliční smlouvu včetně resortů a personálního
obsazení. Celostátní fórum o návrhu koaliční smlouvy rozhoduje ve vyhrazené působnosti.
7. Ústavní procedura
Na základě koaliční smlouvy předkládá předseda vlády prezidentovi republiky návrh na
jmenování člena vlády.
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Usnesení republikového výboru
Schváleno republikovým výborem dne 27. listopadu 2019, sp. zn. RV 54/2019.
Republikový výbor schvaluje náležitosti prezentace kandidáta na funkci ministra za Piráty dle takto
pozměněné přílohy (...) [návrh D].

Náležitosti prezentace kandidáta na funkci ministra za Piráty
Úplné znění
Žádoucí schopnosti kandidáta

Způsob prezentace kritéria
VYŽADUJEME:

1. Znalost resortu a připravená vize a plán
●
●

●

●

●

Znalost programu Pirátů v resortu
Odborná znalost daného resortu, jeho
kompetencí, rozpočtu, rizik, strategií,
organizací, klíčových lidí a hlavních
kontrolních závěrů NKÚ.
Zkušenosti a obecný přehled ze zemí
stěžejních pro daný resort (například
zahraniční cesty, rešerše odborných
institucí).
Přehled o personálním obsazení
ministerstva, kontakt s vedením
resortu, opinion makery a
stakeholdery resortu.
Znalost příkladů dobré praxe pro
řízení resortu (metodika výběru osob,
rozklikávací rozpočet, zadávání IT
zakázek, otevřená data atd.).

1. Zveřejněná prezentace s vizí, analýzou a plánem
1.1 Jednoduchá vize resortu v souladu s Pirátským
programem
1.2 Odborná analýza resortu nebo jeho klíčové
oblasti
1.3 Plán nejdůležitějších konkrétních prvních kroků
1.4 Plán projektů na 4-8 let (lze i uvést odkaz na dílo
jiného autora, se kterým se nominant ztotožňuje)
Dokumenty se představují na resortním týmu,
osvědčují se zápisem z resortního týmu, kde je
odkaz na citované dokumenty.

2. Kompetence v daném oboru

2. Zveřejněný životopis s odborným vzděláním

Vzdělání, případně odpovídající zkušenosti z
praxe, které vzdělání nahrazují. Relevantní
jsou rovněž zkušenosti se svobodným
softwarem a dalšími meziresortními politikami
Pirátů.

Namísto formálního vzdělání lze kompetenci v
oboru prokázat konkrétními odbornými či
praktickými výstupy či záznamy o dosavadních
výsledcích z praxe.

3. Důvěryhodnost a tým pro vedení resortu
Neexistence významných důvodů
zpochybňujících důvěryhodnost (morální
profil) kandidáta, např. střet zájmů, korupce.

3.1 Uvedení rizikových skutečností, pokud jsou
kandidátovi známy – strana si vyhotoví interní
background-check protikorupčním analytikem pro
vedení strany
3.2 Písemná reference z oboru
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Připravený a odborně relevantní tým ministra
nebo představení způsobu, jak tento tým
sestaví. Ideálem je tým charakterních,
schopných lidí, převážně liberálně
orientovaných (poradci - experti na všechny
oblasti, šéf kabinetu, max. dva náměstci
včetně alespoň jedné respektované osobnosti
v oboru).

4. Schopnost prosazovat politický program a
prezentovat výsledky
Relevantní politický/občanský výsledek, o
kterém veřejnost ví. Jde například o
předložení kvalitně zpracovaného návrhu pro
Sněmovnu, zastupitelský sbor nebo jinou
veřejně známou aktivitu související s
resortem. Podstatné je, aby ministr uměl
zvládnout komunikaci v médiích, aby lidé o
jeho výsledcích věděli, – nestačí tedy pouze
publikovat málo čtené a citované texty.
5. Schopnost vést
●

Zkušenost s vedením projektů a lidí a
dotahování věcí do konce.

●

Ministr se řídí pravidly projektového
řízení, které vydá vláda/strana

6. Rétorické schopnosti
Kvalitní rétorické vystupování, přesvědčivá
argumentace a prezentace programu Pirátů.

3.3 Popsaný způsob sestavení týmu,
se kterým hodlá nominant spolupracovat.
Členové týmu včetně uchazeče samotného by měli
před zveřejněním seznamu a jmenováním také projít
background checkem. Seznam členů týmu je nutné
projednat s resortním týmem strany, poskytnout ho
vyjednávacímu týmu nejpozději na vyžádání po
volbách a zveřejnit seznam bezprostředně po
dojednání koaliční smlouvy. Jako ochranu si strana
ponechává právo veta na konkrétního člena týmu.
4. Prezentované politické výsledky
Doložení několika pozitivních, zdokumentovaných
veřejně známých, politických/občanských výsledků
v souladu s politikou strany.
Příkladem splnění kritéria je doložení záznamů v
systému pirati.cz/vysledky, pokud se týká politiky
strany, a osvědčuje ho mediální odbor.
Mediální odbor poskytne celostátnímu lídrovi na
jeho žádost rešerši mediální prezentace kandidáta.
5. Realizované projekty
5.1 Seznam a popis dokončených projektů
5.2 Aspoň jeden projekt (aktivita) dokončený ve
spolupráci s resortním týmem
5.3 Zkušenost s vedením lidí
6. Odkaz na videozáznam veřejné debaty
Odkaz na záznam veřejné debaty před publikem
nebo v televizi, kde se probírá vize či politický
program Pirátů.

7. Jazyková vybavenost

7. Znalost angličtiny, němčiny nebo francouzštiny

Znalost jazyka, v němž se běžně vyjednává na
úrovni EU. Ministr se z titulu své funkce
účastní jednání Rady EU, a pro vyjednávání je
velmi důležité, aby se domluvil (v roce 2022
povedou ministři z ČR Radu EU z titulu
předsednictví ČR v EU).

Uchazeč uvede úroveň alespoň B2 – ověření
pohovorem (prezentací cizojazyčných výstupů) na
téma daného resortu s mluvčím pověřeným
nominačním týmem
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MOTIVUJEME K ROZVOJI:
8. Průřezové kompetence

8. Průřezové kompetence

Ekonomické, manažerské, právní,
protikorupční, komunikační a vyjednávací
minimum

Kandidát uvede své kompetence v průřezových
oblastech. Strana kandidátům nabídne vzdělávání,
bude-li třeba, v následujících oblastech:
8.1 Ekonomické minimum
8.2 Manažerské minimum
8.3 Právní minimum a povědomí o právních
předpisech v resortu
8.4 Protikorupční minimum
8.5 Komunikační a vyjednávací minimum

9. Komunikace s veřejností

9. Osobní komunikační kanál

Osobní profil na sociálních sítích, zohlednění
potřeb publika v komunikaci, schopnost akčně
reagovat na hlavní zprávy v oboru a vystihnout
podstatu sdělení.

Odkaz například na Facebook, Twitter, Instagram
profil, blog, maillist s relevantním počtem
odběratelů či jiný podobný zásah. Mediální odbor
nabídne vzdělávání v této oblasti.

DALŠÍ PŘEDPOKLADY:
10. Další předpoklady
●
●
●

Dostatečný zdravotní stav pro výkon
funkce.
Respekt k hodnotám a založení
ostatních lidí a lidským právům.
Zvládání stresových situací.

10. Nedokládají se
Nominační tým může na základě konkrétní
odůvodněné skutečnosti prohlásit, že kandidát
danému požadavku nevyhovuje. Musí dát
kandidátovi možnost se vyjádřit.

Podmínka zveřejnění prezentace je splněna, pokud uchazeč zveřejní potřebné dokumenty či odkazy. U
náležitostí, které se ověřují, zveřejní v prezentaci výsledek ověření nebo důvod, proč v prezentaci není
uveden. Odborník na danou oblast pověřený nominačním týmem ověřuje dosažení žádoucích schopností
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Členy nominačního týmu jmenuje a odvolává z řad odborníků
republikové předsednictvo Pirátů se souhlasem republikového výboru strany. Nominační tým zajistí
sestavení seznamu odborníků, kteří nabízí podporu v kritériích, ve kterých strana motivuje uchazeče k
rozvoji, a související seznam vzdělávacích zdrojů.
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Důvodová zpráva
Občané od nás očekávají, že budeme mít v případě úspěchu ve volbách do sněmovny v roce 2021
připravené poctivé a kompetentní odborníky do funkcí ministrů a že se nechceme hádat, ale plnit volební
program. Chceme také nastavit jasná očekávání v členské základně, takže každý potenciální kandidát
bude mít od srpna 2019 do března 2021 téměř dva roky, aby se dostatečně připravil na výkon funkce.

1. Náplň práce ministra
Ministr plní typicky následující úkoly:
1. Řídí ministerstvo a odpovídá předsedovi vlády (předsedovi koaliční strany) za činnost
ministerstva, zejména za plnění programového prohlášení vlády.
2. Vystupuje jménem ministerstva a strany v médiích.
3. Účastní se jednání vlády a hlasuje na ní o předložených návrzích.
4. Vystupuje na jednáních Poslanecké sněmovny a jejích orgánů, představuje předkládané návrhy,
vyjadřuje se k návrhům ve své gesci a odpovídá na písemné a ústní interpelace.
5. Je statutárním orgánem ministerstva, je oprávněn v soukromoprávních vztazích jednat jeho
jménem, a to v souladu se zákonem o majetku České republiky.
6. Rozhoduje ve všech věcech, které si sám vyhradí nebo které vyplývají z právních předpisů.
7. Rozhoduje o zásadních směrech činnosti ministerstva, stanoví hlavní úkoly ministerstva,
schvaluje plány jeho činnosti a rozpočet ministerstva.
8. Koordinuje komunikaci mezi vládou a některými úřady, v jejichž čele nestojí člen vlády (např.
Ministr průmyslu a obchodu vůči ČTÚ, ERÚ…).
9. Předkládá vládě České republiky návrhy koncepcí, strategií a akčních plánů ve svém resortu.
10. Rozhoduje o zásadních otázkách v gesci ministerstva, zejména významných veřejných
zakázkách.
11. Rozhoduje o zásadních stanoviscích ministerstva pro vnější jednání.
12. Předkládá návrhy věcných záměrů zákonů a jejich paragrafovaného znění, mezinárodních smluv
a dalších materiálů vládě a Parlamentu České republiky (tedy nikoliv že by je tvořil, ale
podepisuje je, to znamená, že je posledním článkem v řetězci a nese je tam svým jménem).
13. Zastupuje své ministerstvo na vrcholných schůzkách v rámci EU a na vrcholných diplomatických
jednáních a zodpovídá za návrh pozice ČR.
14. Schvaluje podzákonné právní předpisy (vyhlášky) vydávané ministerstvem.
15. Určuje složení zahraničních delegací a ukládá jim instrukce, výjimečně je i sám vede.
16. Přijímá některé zahraniční návštěvy a delegace na odpovídající úrovni.
17. Zřizuje a zrušuje poradní orgány ministra, určuje jejich složení a zaměření. Často jim předsedá a
řídí jejich jednání.
18. Přijímá organizační řád a další vnitřní předpisy, vyjma těch, které vydává např. státní tajemník
19. Je v pozici představeného vůči náměstkům a dalším přímo podřízeným zaměstnancům.
Vypisuje na ně výběrová řízení, spolurozhoduje o jejich přijetí do funkce, dělá jim služební
hodnocení, uděluje souhlas k zahraničním služebním cestám atd.
20. Stanoví rozsah pravomoci a odpovědnosti politických náměstků.
21. Ukládá úkoly vedoucím pracovníkům útvarů jím přímo řízených a kontroluje plnění těchto úkolů
22. Uděluje zmocnění zaměstnancům ministerstva k zastupování v jednání před soudem a uděluje
jim plnou moc.
23. Rozhoduje o zřízení, změnách a zrušení přímo řízených organizací (např. příspěvkových
organizací) a stanoví rozsah jejich činnosti. Jmenuje a odvolává jejich vedení a rozhoduje o jeho
odměnách.
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24. Předkládá vládě návrhy na založení či zrušení státních podniků a obchodních společností, je-li
souhlas vlády třeba.
25. Rozhoduje o výkonu akcionářských práv v akciových společnostech, je-li k němu ministerstvo
příslušné.
26. Jmenuje a odvolává ředitele, členy dozorčí rady a likvidátory státních podniků.
27. V souladu se zákonem jmenuje a odvolává vedoucí podřízených služebních úřadů.
28. Uděluje resortní ocenění.
29. Plní úkoly krizového řízení, např. předsedá krizovému štábu, rozhoduje o aktivaci záložních
pracovišť apod.
30. Podepisuje jménem ministerstva stanoviska a připomínky k návrhům zákonů a dalším
materiálům na vládu.
31. Rozhoduje o privatizaci v působnosti ministerstva.
32. Rozhoduje o rozkladech na základě doporučení rozkladové komise.
33. Zastupuje ministerstvo jako zaměstnavatele při jednání s odbory.
34. Plní další úkoly stanovené zvláštním zákonem.
Z konzultací s bývalými ministry a náměstky vyplývají následující preference:
●

●

●

●
●

●

Ministr by měl mít zahraniční zkušenost, objíždět země s dobrou praxí ve svém resortu a sbírat
během pobytu v opozici témata, získat okruh spolupracujících novinářů a etablovat se v
mediálním prostoru, najít si tým a neutopit se v odborných otázkách, schopnost dosahovat
výsledků v plnění programového prohlášení vlády a volebních slibů.
Ministr musí podporovat spolupráci na výsledcích, včetně vhodného způsobu konzultování
návrhů se stranou a poslaneckým klubem, respektovat a plnit úkoly uložené vládou a zvládat
pracovat pod tlakem.
Ministr má politickou zodpovědnost za výsledek, nikoliv za snahu. Musí nastavit systém, aby
podstatné věci na ministerstvu fungovaly, přivést tam kompetentní lidi a rozumět oboru, aby
věděl, co se tam děje a nepodstrkovaly mu zájmové skupiny nesmysly.
Na ministerstvo musí přijít už s vizí odsouhlasenou stranou (programem), plánem, jakých
výsledků chce dosáhnout a mít koncepty návrhů.
Ministr by měl mít tým na všechny části ministerstva a obsazované funkce (poradci - experti na
všechny oblasti, šéf kabinetu, 2 náměstci včetně aspoň 1 respektované osobnosti oboru). Tito
lidé by měli být schopní, kompetentní a prověření.
Ministr by měl znát klíčové osobnosti zájmové lobby ve své oblasti.

Ministr si může organizačním řádem určit, že bude vykonávat osobně prakticky jakýkoliv úkol, který je
zákonem svěřený ministerstvu, anebo může prakticky všechny úkoly delegovat na úředníky nebo
náměstky. Samozřejmě z tohoto pravidla existují výjimky, které plynou z podstaty věci, například ministr
nemůže sám vykonávat interní audit, a naopak nemůže delegovat úkoly, které jsou mu svěřeny přímo
zákonem, nebo které vyplývají z jeho ústavního postavení jako člena vlády.

2. Schválená stanoviska Pirátů
2.1 Pirátská strategie
2.1.1 Z hlavních cílů: „míříme odvážně k dalším parlamentním volbám, ve kterých chceme
zvítězit, sestavit vládu a prosadit další části našeho programu“
2.1.2 Z dílčích cílů: „Získat kompetentní lidi (ať už členy nebo experty) jako kandidáty na
ministry“
2.1.3 „Poslanec by měl mít vyjasněný osobnostní profil a cíleně si ho budovat, spolehlivě
zvládat prioritizaci, projektovou práci a plánování, vedení asistentů, medializaci výsledků všemi
způsoby, mít cit na média a rizika a řešit problémy přímo a hned (manuál poslance). Potenciální
9
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kandidáti by na sobě měli obzvlášť pracovat, aby mohli být v případě úspěchu v příštích volbách
nominováni do funkce ministra a v tomto úkolu obstáli.“
2.1.4 „Kandidát na volenou odbornou funkci bude mít dobrovolnou možnost před nominací
prokázat své předpoklady pro výkon funkce – předpoklady a způsoby jejich prokázání stanoví
republikový výbor. Členové budou mít informace o (ne)prokázání předpokladů k dispozici.“
2.1.5 „Racionalizace rozsahu rozhodování členské základny na všech úrovních, aby členové
nebyli přehlcení vnitrostranickým hlasováním.“
2.2 Bod dlouhodobého programu Služební zákon:
„Pokud se nám podaří v současném systému získat křeslo ministra, vybereme z řad členů a
příznivců odborníka v dané oblasti, který předloží nejlepší záruky plnění Pirátského programu.
Volba ministrů, jejich odvolání a stanovení odborných požadavků na funkci ministra budou
spadat do výlučných pravomocí celostátního fóra.“
2.3 P
 ovolební strategie:
„Způsob výběru a jmenování ministrů upravuje program; klub či celostátní fórum mohou
ministra žádat o vysvětlení a v extrémním případě se mohou usnést na vyjádření nedůvěry. V
takovém případě celostátní lídr v souladu s koaliční smlouvou iniciuje výběr nového ministra a
požádá premiéra o výměnu na dané pozici.“
2.4 J ednací řád celostátního fóra:
§ 21 odst. 1 písm. b): „Přihlášený kandidát musí mít aktuální a pravdivou osobní prezentaci na
webu strany se svým úplným jménem, podobenkou a životopisem, splňovat předpoklady pro
výkon funkce a získat řádnou nominaci, přičemž Kandidáta na vedoucího odboru, nominaci do
funkce člena vlády České republiky a nominaci do volby prezidenta České republiky navrhuje
republikové předsednictvo, republikový výbor nebo skupina členů.“
§ 45 písm. b), c): „Celostátní fórum si vyhrazuje do své působnosti schválení koaliční smlouvy o
účasti České pirátské strany ve vládě České republiky a primární volby k výběru nominovaného
člena vlády České republiky.“
2.5 U
 snesení republikového předsednictva ze dne 26. 3. 2018:
Republikové předsednictvo ukládá místopředsedovi Jakubu Michálkovi předložit republikovému
předsednictvu návrh odborných požadavků na funkci ministra dle programu, a to po konzultaci
ve vnitrostranické diskusi, do 2 měsíců od schválení tohoto usnesení; tento dokument bude
následně předložen republikovému výboru a celostátnímu fóru.

3. Základní východiska
Voliči se budou logicky ptát, koho budou Piráti nominovat v případě úspěchu na pozice ministrů. Je
proto třeba připravovat lidi, kteří budou přicházet v úvahu pro nominaci do funkce členů vlády, ať už z
řad gesčních poslanců, dobrých zastupitelů, garantů nebo odborníků z venku.
Je hlavní rolí celostátního lídra, aby motivoval vhodné kandidáty k účasti ve volbách do tzv. vládního
týmu, ze kterého budeme vybírat budoucí potenciální členy vlády. Členové tohoto týmu takto budou
muset vynaložit významnou vlastní aktivitu, aby se na tuto práci systematicky připravovali. Organizaci
zvoleného vládního týmu bude mít na starosti celostátní lídr a republikové předsednictvo.
Členy vládního týmu volí celostátní fórum na základě předložených nominací RP, RV nebo skupiny členů,
přičemž při volbě se vždy uvedou předpoklady daného kandidáta pro výkon funkce – předpoklady a
způsoby jejich prokázání stanoví podle strategie republikový výbor. Zde je rozpor se schváleným
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dlouhodobým programem, kde podle kapitoly Služební zákon o předpokladech rozhoduje celostátní
fórum. Tento rozpor řešíme tak, že navrhujeme na úrovni celostátního fóra schválit základní okruhy a
postupy a konkretizaci by v zájmu kontroly schvaloval republikový výbor na návrh republikového
předsednictva. Členové budou mít informace o (ne)prokázání předpokladů k dispozici, a to v
odůvodněném stanovisku celostátního lídra.
Člen vládního týmu je nominován vždy ve vztahu ke konkrétnímu resortu, kde má odbornost. Na jeden
resort může být nominováno i více osob. Jedna osoba může být nominována na více resortů. Konkrétní
obsazení postů je obsahem vyjednávání. Vzhledem k tomu, že není stanoven počet členů vládního týmu,
probíhá volba jednokolově společným hlasováním o nominacích. V současné době je 14 ministerstev dle
kompetenčního zákona a dále lze nominovat osobu do resortu, který dosud neexistuje, ale navrhuje se
příslušné ministerstvo zřídit (resort Informatiky).
Primární volby členů vládního týmu proběhnou před zahájením kampaně, aby neodčerpávaly kapacity,
tedy v březnu 2021 (v případě vyhlášení předčasných voleb bez zbytečného odkladu poté). V případě, že
se nepodaří sestavit v plném rozsahu vládní tým nebo dodatečně vznikne potřeba ho doplnit, lze konat
doplňující volby na žádost skupiny členů nebo vládního týmu (§ 19 jednacího řádu celostátního fóra). Od
července 2019 do března 2021 tedy mají potenciální uchazeči rok a půl, aby na sobě zapracovali a
doplnili si případné chybějící kompetence.
Kandidát na volenou funkci ministra musí projít nejprve vnitřním postupem, tedy dobrovolným ověřením
požadavků, nominací a volbou do vládního týmu. Součástí primárních voleb na celostátním fóru je
stanovisko celostátního lídra k navrženým kandidátům dle hloubkového vyhodnocení připravenosti
jednotlivých kandidátů v kritériích na základě konzultací s nominačním týmem, resortním týmem, s
experty a na základě osobních setkání. Tento postup je přehledně vyznačen v navrhovaném dokumentu.
Poté se ujednává koaliční smlouva, kterou schvaluje celostátní fórum včetně personálních nominací.
Pokud by výjimečně došlo k tomu, že na nás připadnou resorty, kde nemáme žádného člena vládního
týmu, nebo bude nezbytná změna resortu nebo jiná podobná změna, bude schvalována v rámci
hlasování celostátního fóra o koaliční smlouvě. Koaliční smlouvu může celostátní fórum schválit v
referendu (§ 27 písm. c) jednacího řádu celostátního fóra). Po schválení koaliční smlouvy bude osoba
nominována navenek (tedy navržena celostátním lídrem předsedovi vlády, navržena předsedou vlády
prezidentovi a jmenována prezidentem republiky).
Nechceme, aby naši kandidáti byli permanentně ostřelováni od médií několik let dopředu. Z toho vyplývá,
že formální nominace by neměla být příliš brzy. Naopak obecná kritéria (požadavky) by měla být
schválena co nejdřív, aby se na ně mohli kandidáti připravit.
Pro reputaci Pirátů, stabilitu strany, rozhodování na základě faktů, nikoliv emocí je vhodné znovu zvážit
možnosti zlepšení procedury, která může vést k odvolání veřejného představitele (ministra, premiéra,
primátora za Piráty atd.). Republikové předsednictvo navrhne konkrétní způsob pro řešení konfliktních
situací a další potřebné změny, nicméně tato záležitost bude řešena ve zvláštním návrhu.
Výběr resortů má na starosti vyjednávací tým a musí být nastaveny podmínky tak, aby skupina členů
vlády za Piráty fungovala jako dobře sladěný tým v čele s celostátním lídrem.

4. Časová osa
●
●
●
●
●
●

07/2019 teď - konec připomínkového řízení, mumble schůzka
07/2019 schválení požadavků na kompetence členů vlády
1/2020 volba předsedy strany a republikového předsednictva - zasedání celostátního fóra
05/2020 začátek kampaně pro krajské volby
10/2020 krajské volby
11/2020 primární volby – celostátní lídr – zasedání celostátního fóra
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

12/2020-01/2021 primární volby – krajští lídři
01/2021 schválení volebního programu republikovým výborem
01/2021 nominace členů vládního týmu
02/2021 primární volby – vládní tým
05/2021 začátek volební kampaně do sněmovny
06/2021 schválení povolební strategie včetně programových priorit a požadavků do vyjednávání
10/2021 volby do sněmovny
10/2021 povolební vyjednávání
01/2022 podpis koaliční smlouvy
02/2022 hlasování o důvěře vládě
07/2022 začíná předsednictví EU

V případě předčasných voleb je nutno mít schválený provizorní harmonogram na 3 měsíce.
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