
Návrh usnesení republikového předsednictva ke garantům 

 

Republikové předsednictvo  

 

1. bere na vědomí, že poslanecký klub určil zodpovědné poslance za jednotlivé resorty 

(viz webová stránka klubu), 

2. odvolává Ivana Bartoše z funkce garanta pro resort Obrany, 

3. odvolává Jakuba Michálka z funkce garanta pro resort Vnitro a veřejná správa, 

4. zřizuje resortní týmy (ministerstva + informatika), které zahrnují všechny garanty z 

daného resortu a zodpovědné poslance (viz příloha č. 1), 

5. schvaluje vzor pro prezentaci týmu (příloha č. 3) na webových stránkách 

www.pirati.cz, 

6. konstatuje, že finanční a jiné zdroje pro fungování resortních týmů a garantů jsou 

uvedeny v příloze č. 4 tohoto usnesení, 

7. žádá gesční poslance, aby  

1. do 1 měsíce od schválení tohoto usnesení svolali ustavující jednání 

resortního týmu a následně  

2. do 2 měsíců od schválení tohoto usnesení dodali Matouši Vančovi 

zveřejňované údaje podle bodu 2 zásad týmové spolupráce ve struktuře 

podle vzoru prezentace týmu (bod 5 tohoto usnesení) včetně odkazu na 

veřejný kalendář a včetně dohody na vedoucím a koordinátorovi resortního 

týmu (sporné věci vyřeší republikové předsednictvo) - koordinátorem týmu 

může být pouze asistent poslance (či jiná osoba dlouhodobě smluvně 

zavázaná k práci pro stranu), vedoucím týmu pouze zodpovědný poslanec 

nebo příslušný garant, 

8. ukládá mediálnímu odboru zajistit doprovodné obrázky k týmům pro účely webové 

prezentace, 

9. ukládá technickému odboru  

1. zajistit prostor pro prezentaci resortních týmů na webu strany www.pirati.cz,  

2. umožnit Matouši Vančovi nahrávat prezentace na web,  

3. dále odkázat na stránku tohoto týmu na dalších vhodných místech (např. u 

programových bodů), 

4. vzor podle bodu 5 vhodně aktualizovat, 

5. zprovoznit instanci CRM systému do 5 měsíců od přijetí tohoto usnesení. 

10. žádá poslanecký klub, aby informace o resortních týmech a garantech zveřejnil na 

webových stránkách strany, do 3 měsíců od schválení tohoto usnesení, a to v 

hierarchické struktuře podle resortů, 

11. ukládá administrativnímu odboru  

1. provést potřebné změny internetového fóra (zřízení a změny programových 

subfór) tak, aby výsledkem byl přehledný a jednotný systém, s doporučením, 

jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení a dále  

2. založit skupiny na fóru pro osoby uvedené v bodě 4 (s úrovní moderátorství 

skupiny) a  

3. přidělit moderátorská práva k resortním podfórům příslušné skupině,  

a to vše do 1 měsíce od schválení tohoto usnesení, 

12. ukládá resortním týmům řešit záležitosti, které jsou z hlediska strany prioritní nebo 

sporné, nebo předložené na program jednání poslanecké sněmovny a na program 

jednání vlády, 

https://www.pirati.cz/snemovna/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZPzHViz0Rk5f1Bh0cuU-SdQPMcaVsmMJzkieOwJsaw0/edit#gid=0
http://www.pirati.cz/
https://wiki.pirati.cz/rules/or_zatys#zverejnovani_zakladnich_udaju
http://www.pirati.cz/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZPzHViz0Rk5f1Bh0cuU-SdQPMcaVsmMJzkieOwJsaw0/edit#gid=534196028


13. ukládá garantům účastnit se ustavujícího jednání resortního týmu, a dále v rozsahu 

jejich působnosti se zapojit do činnosti resortních týmů a poskytnout jinou součinnost 

potřebnou k plnění tohoto usnesení, 

14. 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, 

15. předkládá republikovému výboru návrh usnesení uvedený v příloze č. 5. 

 

 

Příloha č. 1 

Seznam garantů a gesčních poslanců zde. 

 

Příloha č. 2 

Změny k provedení na internetovém fóru 

 

Příloha č. 3 

 

Webová stránka ústavněprávního týmu a její zdroj. 

 

Příloha č. 4 

 

Zdroje pro garanty Možné využití Orientační limit 

Provozní výdaje 

republikového předsednictva 

- žádost o proplacení 

Cestovné, náklady na setkání 

týmu 

dle dohody s Šárkou 

Altmanovou 

10 tis. Kč na tým a rok / 

větší akce (Piratecony) 

vyžadují schválení 

republikovým 

předsednictvem 

Expertovné gesčních 

poslanců - faktura na IČO 

Vypracování rozsáhlejších 

odborných podkladů 

dle dohody s poslancem 

cca 20-30 tis. Kč na rok 

(poslanec má k dispozici cca 

16 tis. Kč měsíčně na 

odborné práce1) 

Telefon a data Pokud je používáno primárně 

na sněmovní věci, lze v souladu 

s pravidly PSP proplatit 

dle tarifu strany  

cca 400 Kč/měsíc/os. 

Mediální odbor strany - 

žádost o proplacení 

Vytvoření infografik, videí (např. 

cartoony) 

dle dohody s mediálním 

odborem 

15 tis. Kč na rok/tým 

Prostory v PSP - dohoda s 

tajemníkem klubu 

Pořádání tisk. konferencí a 

kulatých stolů 

cca 2-3 na poslance a rok 

Informace získané ze 

státních úřadů gesčními 

ministerstva a státní úřady musí 

zdarma poskytnout poslancům 

rozumný a legitimní počet  

cca 15 ks/tým/rok 

                                                 
1 Částka 16 000 Kč zahrnuje 5 000 Kč, které 21 poslanců sdílí na společně objednávané služby. 

Celkem tedy 21 poslancům zbývá na expertní služby částka cca 11 000 Kč.  
Naformátováno: Písmo: 10 b.

https://www.pirati.cz/program/dlouhodoby/sluzebni-zakon/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZPzHViz0Rk5f1Bh0cuU-SdQPMcaVsmMJzkieOwJsaw0/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZPzHViz0Rk5f1Bh0cuU-SdQPMcaVsmMJzkieOwJsaw0/edit#gid=534196028
https://www.pirati.cz/pripoj-se/spravedlnost/
https://github.com/pirati-web/pirati.cz/edit/gh-pages/_teams/program/spravedlnost.md


poslanci veškerou součinnost 

 

 

Příloha č. 5 

 

Republikový výbor  

1. bere na vědomí předložené usnesení republikového předsednictva,  

2. předkládá celostátnímu fóru návrh na změnu předpisu o zřízení odborů a komisí tak, 

že v § 2 odst. 1 se slova “řídí příslušné pracovní skupiny” nahrazují slovy “účastní se 

činnosti pracovních týmů”, a to k rozhodnutí celostátního fóra v referendu. 

 

 

 


