
Krajské expertní týmy (KET)  

Teze 
Kraj potřebuje iniciovat vznik odborníků v různých oborech, kteří budou podporovat naše            
zvolené obecní zastupitele a místní předsednictva formou odborných stanovisek. Měli          
bychom kontinuálně sledovat témata v obci/okrese/kraji a rychle reagovat na problémy. K            
tomu potřebujeme lidi s danou odborností. Z těchto odborníků by se následně mohli vytvořit              
krajské expertní pracovní týmy, jako podpora krajských zastupitelů, krajského předsednictva          
a celostátního garanta. Také je potřeba zlepšit vztahy, komunikaci a spolupráci místních            
sdružení a vznik takových týmů by k tomu mohl výrazně napomoci. 

“Každý člověk je v něčem dobrý nebo se chce v něčem rozvíjet – víme v čem? Piráti mají co                   
nabídnout.” 

Přínosy 

- odborná podpora volených zastupitelů 
- odborná podpora stranických orgánů a strany jako celku 
- rozdělení práce do jednotlivých gescí a mezi více lidí 
- členové dělají, co je baví, v čem jsou dobří, mají možnost seberealizace 
- lepší prosazování pirátských myšlenek, kvalitní odborně podložené návrhy 
- tréning na případnou funkci ve výboru nebo zastupitelstvu 
- znalost a propojení komunálního, krajského i republikového fungování 
- sebezdokonalování krajské členské základny 
- propojení jednotlivých MS mezi sebou i KS a zlepšení vztahů a spolupráce 
- vznik expertních krajských týmů / krajských garantů 
- předávání krajských problémů na celostátní úroveň 

Realizace 
Každé MS si může určit členy odpovědné za jednotlivé gesce, takzvaného místního garanta             
(MG). Gesce jsou navázány na skutečnou existenci výborů a komisí města a kopírují je.              
Gesce nemusí být obsazeny všechny, ale obsazení všech gescí je ideální cílový stav. Za              
obsazení gescí odpovídá předsednictvo MS. Člen MS může mít více přidělených gescí.  

Gesce vzniká usnesením PMS. Usnesení obsahuje název gesce a jméno místního garanta,            
který je za danou gesci odpovědný. Usnesení doručí předseda MS krajskému           
předsednictvu. Daný člen sleduje svoji gesci ve svém městě zejména agendu zastupitelstva,            
problémy v daném městě, mediální výstupy, činnost neziskového sektoru a nálady lidí. Také             
se snaží navázat kontakty s odborníky v dané gesci, kteří nejsou našimi členy, a vést s nimi                 



konzultace. Připravuje odborná stanoviska pro svého zastupitele. Vede místní expertní tým           
(MET).  

Místní garanti se mohou spojovat s dalšími místními garanty z ostatních MS kraje se stejnou               
gescí a tvořit krajské expertní týmy (KET). Konzultují problematiku své gesce, připravují            
strategie, odborné materiály a doporučení. Tím dochází k horizontální spolupráci          
jednotlivých sdružení v kraji.  
 
Jednotlivé KET si mohou pozvat i MET z jiných krajů, čerpat inspiraci a vzájemně se               
podporovat, předávat informace a vzdělávat. Pořádat společná setkání na KET úrovních atp. 

Ze svého středu volí členové krajského expertního týmu svého předsedu, který se stává             
krajským garantem (KG) této gesce. Vztahy a kompetence takového týmu určuje           
organizační řád. Nadřízený tým je krajské předsednictvo. Členem takového týmu může být i             
nečlen Pirátské strany, pokud s tím krajský expertní tým vysloví souhlas. Krajský garant             
dané gesce je v úzkém kontaktu s garantem celostátním a gesčním poslancem. Tím dochází              
k vertikální spolupráci ve směru úroveň místní, krajská, celorepubliková a opačně. 

Krajské předsednictvo vede a udržuje seznam ustavených gescí v jednotlivých MS, místních            
garantů a krajských garantů. Tento seznam je zveřejněn na webových stránkách kraje.  

Města ze zákona o obcích povinně ustavují výbor finanční a výbor kontrolní. Doporučuje se              
nejdříve obsadit tyto gesce. Seznam gescí vede PKS. Je možné tedy ustavit následující             
gesce: 

- Finance (navazující – finanční výbor města, který zřizuje každá obec ze zákona) 
- Kontrola (navazující – kontrolní výbor města, který zřizuje každá obec ze zákona) 
- Majetek a investice (navazující komise města, počet a zaměření komisí určují obce) 
- Kultura (navazující komise města, ...) 
- Sport (...) 
- Doprava a infrastruktura (...) 
- Školství (...) 
- Životní prostředí a zemědělství (...) 
- Sociální politika (...) 
- IT a Smart cities (...) 
- Územní rozvoj a plánování 
- Cestovní ruch (...) 
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Příklad 
Ideální stav: každý člen KS i MS je členem některé z vytvořených expertních skupin. Buď ho                
tato oblast živí, je v ní dobrý nebo ho zajímá a chce se v ní vypracovat – není tedy potřeba                    
být v počátku odborník. 

Přichází nový člen – Filip Plnovous. Filip je vysokoškolský student na ČVUT v Praze, trvalé               
bydliště má v Písku, baví ho IT a studuje dopravně technické analýzy. Filip se zajímá o                
fungování jeho obce a zaujal ho mimo jiné systém expertních skupin v Pirátské straně. 

Filip se registruje u MS Piráti Písecko, kde se účastní Sdílených nedělí (setkání klubu a               
členů před jednáním zastupitelstva – procházení materiálů a příprava na zasedání           
zastupitelstva), dále schůzí místního sdružení, kde reaguje na předkládaná řešení městské           
koalice a podílí se na návrzích, které předkládají Piráti. Filip je členem expertní skupiny na               
dopravu v místním sdružení a protože je v této oblasti odborník a náplň ho baví, časem se                 
vypracuje na MG a kooperuje s KG ohledně dopravy kraje (využitelné nejen při krajských              
volbách). 

Filipa Piráti hodně baví a protože je členem expertní skupiny na úrovni MS, kooperuje i s                
odborníky z republiky na oblast dopravy a IT technologických řešení, je také členem skupiny              
Smart – Chytrá města. 

Při volbách je nominován do dopravní komise zřízené zastupitelstvem města Písku a po             
krajských volbách i do komise pro dopravu a infrastrukturu v Jihočeském kraji. 

Filip se po letech vypracuje, kandiduje do sněmovny, kde je odborníkem na Smart a IT               
řešení s dopadem do dopravního konceptu nebo se stává Krajským či celostátním            
garantem. Filip se vypracoval – Filip měl možnost se u Pirátů rozvíjet. 



Filip může také jet přednášet do expertního týmu v Jihomoravském kraji a pořádá             
celorepubliková setkání expertních skupin pro dopravu a infrastrukturu. Filip je poradcem           
poslanců, krajských či místních zastupitelů, když je potřeba. 

Pokud by Filip z počátku nebyl tak ambiciózní, pořád by mohl pomáhat "jen" v Písku, kde by                 
se realizoval a jeho studijní, nebo pracovní výsledky a reálná podložení by měly pozitivní              
dopad do města, ve kterém se narodil. 

Pokud Filip změní trvalé bydliště do Prahy a přestěhuje se za prací, má možnost přejít do již                 
zaběhlé expertní skupiny v Praze, kde se účastní nových projektů. Jeho realizace a pomoc              
pro Piráty plynule navazuje a pokračuje. Filip je u Pirátů rád, dává mu to smysl a jeho rady a                   
postřehy jsou pomocí jak pro Piráty, tak pro obyvatele republiky. Filip dělá co ho baví. 

Místní i krajské sdružení se může odkázat na Filipa s prosbou o reakci na článek nebo dotaz                 
z médií. Filip a jeho skupina mohou spolupracovat na bodech programu pro MS i KS při                
volbách a KS skupina může pomoci vybírat senátora a klást mu konkrétní otázky v oblasti               
dopravy, infrastruktury a “chytrých” řešení v Jihočeském kraji. 

Přesah místních a krajských expertních týmů je obrovský a úžasný, pojďme do toho.  

Buď jako Filip. 
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