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Projekt Fronta Název úkolu Popis Zodpovídá Termín Priorita
Volební výbor Dlouhodobý 

úkol
První etapa přípravy na krajské 
a senátní volby (KS, RP, VV)

Smyslem první etapy volební kampaně je připravit všechny podklady pro 
plán kampaně na celostátní úrovni, abychom určili správný směr 
kampaně, měli vyřešený program, osobnosti, spojenectví a organizaci 
kampaně. Na to naváže naplánování kampaně, vyškolení volebních 
manažerů a lídrovský kurz pro krajské lídry. 

Volební výbor 1.11.2019 Vysoká

Administrativní 
odbor

Úkol - Vydat harmonogram (AO, RP) Administrativní odbor připraví harmonogram dle následujících pokynů RP: 
primární volby lídra by měly proběhnout na podzim nebo nebo nejpozději 
v lednu nebo únoru. Koalice by mělo být doporučeno oznámit do 
podzimu, pokud vůbec nějaké vzniknou. Aktualizovaný společný program 
vznikne do září, jednotlivé programy budou sestavovány i s přihlédnutím k 
výsledkům průzkumu veřejného mínění v říjnu a listopadu. Návrh 
harmonogramu půjde před vydáním na jednání republikového 
předsednictva ke konzultaci.

Martin Kučera 10.7.2019 Vysoká

Volební výbor Úkol - informovat členy o přípravě 
senátních a krajských voleb (PO, 
AO)

Volební výbor sestaví zprávu pro členy, která bude PO rozeslána. 
Součástí zprávy bude apel na propojení s novými osonostmi pro krajské a 
senátní volby (s odkazem na dotazník, kde bude moci každý člen svoje 
tipy vyplnit a který se zobrazí příslušnému předsednictvu), odkazy na 
kompletní dokumenty (harmonogram, možnost připomínkování 
společného volebního programu), informace o plánovaných průzkumech 
lokálních vln, mediálních výjezdech a centrální školení volebních 
manažerů, informace o rozdělení úkolů mezi centrálu a krajská sdružení.

vedoucí 
volebního 
výboru

15.7.2019 Urgentní

Republikové 
předsednictvo

Úkol - ustavit volební výbor (VV) Na základě dohody na RP a případných požadavků RV jmenuje RP s 
částečnou kontinuitou nový volební výbor, který bude mít zástupce pro 
senátní volby, ale také prostřednictvím zástupce RV z krajů, a bude mít 
na starosti centrální linku kampaně, vyjednávání v senátních obvodech a 
centrální podporu pro krajské kampaně. Aktuálně (1.7.2019) se finalizuje 
výběrové řízení na celostátního volebního koordinátora.

Jakub Michálek 5.7.2019 Urgentní

Republikové 
předsednictvo

Úkol - jednat ohledně spolupráce v 
senátních volbách (RP, PKS)

Ivan Bartoš a Lukáš Wagenknecht budou jednat s Václavem Láskou, 
SEN21, o spolupráci při obsazení senátních obvodů.

Ivan Bartoš 1.9.2019 Urgentní

Poslanecký 
klub

Úkol - seznam senátních obvodů dle 
krajů

Petr Fojtík zpracuje tabulku senátních obvodů, které budou seskupeny 
dle krajů, přičemž některé budou mezi více kraji. U každého senátního 
obvodu bude, kdo tam kandidoval a vyhrál minule, jaké tam měli 
preference Piráti, zda tam máme nějaké kandidáty my nebo Václav Láska 
a návrh strategie Pirátů.

Petr Fojtík 30.6.2019 Vysoká

Volební výbor Úkol - shánět osobnosti (KS, MS) Vznikne centrální tabulka, kde budou krajská sdružení udržovat aktuální 
stav kandidátů zvolených v primárních volbách, těch kdo se přihlásili nebo 
byli zvoleni, informace o kampani apod. jako v minulých letech, aby se 
podle toho mohla centrála řídit.

Petr Fojtík 15.7.2019 Vysoká

Mediální odbor Úkol - analytický materiál k přípravě 
strategie shrnující potenciál oslovit 
nové voličské skupiny 
(segmentace) (MO)

Na základě průzkumu STEM jsme zjistili, že se nám zatím příliš nedaří 
oslovit seniory, ačkoliv řada z nich nás ve svém rozhodování zvažuje. Na 
základě více shromážděných dat chceme připravit analytické vstupy, 
které doporučí dlouhodobou efektivní strategii permanentní kampaně ve 
vztahu k věkovým kohortám segmentace voličů po zohlednění jejich 
informačních kanálů. 

Mikuláš 
Ferjenčík

20.7.2019 Vysoká
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Mediální odbor Úkol - centrální předvolební průzkum 
motivátorů (PKS, MO)

Mediální odbor připraví ve spolupráci s volebním výborem centrální 
zadání volebního průzkumu (jak témata společná pro všechny kraje a 
celostátní linku, tak krajská specifika). Je nutná dohoda se všemi 
krajskými předsednictvy na ochotě uhradit základní částku za lokální vlnu 
z krajského rozpočtu. Mediální odbor je obepíše i s informací o financích 
za zastupitele. Kraje si ve spolupráci s pověřenou osobou MO nadefinují 
témata a otázky, přičemž každý kraj dostane vlastní analýzu motivátorů 
pro svůj kraj. Mediální odbor pokryje společnou část záměrem do 100 000 
Kč, který bude předložen RP.

Mikuláš 
Ferjenčík

30.9.2019 Vysoká

Volební výbor Úkol - aktualizace společného 
volebního programu (VV)

Editorský tým v čele s Františkem Navrkalem, který připravoval 
aktualizaci společného volebního programu pro krajské volby v minulém 
volebním období, připraví aktualizaci společného volebního programu pro 
krajské volby konané v roce 2020. Aktualizace proběhne formou 
připomínkování dokumentu online, přičemž konzultovat budou vyzváni 
všichni současní a bývalí krajští zastupitelé a resortní týmy, ale pak také 
bude připomínkování ve vnitrostrancké diskusi. Vypracovaný dokument 
bude po projednání volebním výborem a republikovým předsednictvem 
předložen republikovému výboru. 

František 
Navrkal

15.9.2019 Vysoká

Volební výbor Úkol - příprava jednotlivých volebních 
programů (VV, PKS)

V návaznosi na společný volební program budou mít krajská sdružení dva 
měsíce na přípravu vlastního programu včetně možnosti zohlednit 
atraktivitu témat, jak vyplynula z průzkumu. Centrála bude dohlížet nad 
obsahem, aby nedošlo ke kolizi.

František 
Navrkal

15.11.2019 Vysoká

Personální 
odbor

Úkol - asistence ve výběrových řízeních 
na krajské volební manažery pro 
krajské volby

Personální odbor zajistí výběrové řízení na volební Jana Koláříková 30.9.2019 Vysoká

Volební výbor Dlouhodobý 
úkol

Dořešení voleb do EP Vysoká

Mediální odbor Úkol - analýza volební kampaně do EP 
(VV)

Zprávu o volební kampani by měl dodat volební výbor do 1.8.2019 
(usnesení RP ze zasedání 26.5. 2019), a to na základě setkání s 
dobrovolníky 21. 6. 2019. Zpráva bude obsahovat aspoň obdobné 
náležtosti jako v minulých letech.

Tibor Keše 30.6.2019 Střední

Kancelář Úkol - zpráva o financování volební 
kampaně (VV, kancelář)

Zpráva podle § 59d zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského 
parlamentu.

Aleš Krupa 1.8.2019 Urgentní

Kancelář Úkol Návrh zhodnocení zůstatků na 
termínovaný vklad (kancelář)

Potenciální zisk cca 0,5 mil. Kč/rok z termínovaného vkladu oproti 
současné bance FIO, pokud změníme banku na lepší nabídku. Je nutné 
banku důkladně prověřit včetně ratingu a rizik. Návrh předloží vedoucí 
kanceláře RP a následně bude postoupen RV. Vklad patrně nebude na 
odděleném transparentním účtu, nicméně smlouva o vkladu bude v 
seznau finančních účtů.

Aleš Krupa Střední

Republikové 
předsednictvo

Úkol Newslettery resortních týmů 
(RP, PK)

Dle usnesení RP bylo uloženo resortním týmům publikovat jeden 
newsletter do prázdnin a následně aspoň čtvrtletně.

Matouš Vanča 20.7.2019 Střední

Technický 
odbor

Úkol Umožnit krajským sdružením 
poslat newslettery

V rámci nalodění Martin Rejman 30.7.2019 Střední

Technický 
odbor

Úkol Možnost odběru newsletteru na 
webu týmu

Umístit informaci o newsletteru příslušného týmu na web Martin Rejman 30.8.2019 Nízká
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Republikové 
předsednictvo

Dlouhodobý 
úkol

Řešit stagnaci počtu členů (RP) Aktuálně má strana 938 členů a její členstvo stagnuje, což je při robustní 
síti koordinátorů a našim cílům růstu nežádoucí, protože jinak nebude 
možné za 2 roky dostatečně uspět ve volbách.

Vysoká

Technický 
odbor

Úkol - přidat na web dobrovolný telefon 
(TO)

V náborovém formuláři příznivců by bylo dobré mít i telefon jako 
dobrovolný údaj, protože e-mail samotný nám nestačí ke kontaktování 
člověka. Administrativní odbor by měl v návaznosti na GDPR upravit 
příslušné dokumenty.

Martin Rejman 5.7.2019 Střední

Personální 
odbor

Úkol - zkontrolovat funkčnost evidence 
a kontaktování (AO, TO, PO)

Před začátkem náborové kampaně je potřeba zkontrolovat, že každý 
nový člověk, který vyplní formulář, dostane ihned e-mail, aby mohl začít 
něco dělat a že jsou nastaveny metriky a kontrolní systémy, že byl každý 
zájemce osloven. 

Jana Koláříková 20.7.2019 Vysoká

Republikové 
předsednictvo

Úkol - oslovit členy ohledně růstu strany 
(RP)

Předseda strany informuje členy e-mailem a na fóru o skutečnosti, že 
málo přijímáme členy a jaké jsou toho příčiny a připomene, že jsme 
otevřenou stranou a chceme růst, abychom měli dost šikovných a 
čestných lidí pro krajské a sněmovní volby.

Ivan Bartoš 31.7.2019 Vysoká

Mediální odbor Úkol - spustit náborovou kampaň (MO) Mediální odbor po přípravě (včetně dotažení nalodění) odstartuje velkou 
náborovou kampaň. Po spuštění ostré verze registrace členů a příznivců 
mediální odbor obešle příznivce s nabídkou, aby zvážili, zda nechtějí do 
strany vstoupit a informacemi o tomto procesu.

Mikuláš 
Ferjenčík

31.8.2019 Vysoká

Technický 
odbor

Úkol Dokončení aplikace lide.pirati.cz Martin Rejman 30.7.2019 Vysoká

Technický 
odbor

Úkol - ostrá verze registrace členů a 
příznivců

Již funguje beta verze, je potřeba vložit data, což se děje ve spolupráci s 
personálním odborem.

Martin Rejman 10.7.2019 Vysoká

Technický 
odbor

Úkol - zprovoznit evidenci Naplnit lide.pirati.cz aktualizovanými daty z databáze people.pirati.cz Martin Rejman 15.7.2019 Vysoká

Technický 
odbor

Úkol - migrace dat Převést profily z wiki na lide.pirati.cz Martin Rejman 30.7.2019 Vysoká

Technický 
odbor

Úkol - propojení lide.pirati.cz a nalodeni.
pirati.cz

V nalodeni budou aktuální členové a členská základna si bude moci začít 
nastavovat krajské a resortní newslettery

Martin Rejman 30.7.2019 Vysoká

Europoslaneck
ý klub

Úkol Nastavení spolupráce PK a EP 
(resortní tým EZO, ZO)

(tohle mám v řešení, sbírám si propojení na jednotlivé týmy a přes léto 
bych rád nastavil základní rámec jak to má fungovat. Velmi rád s 
Lukášem proberu, ale imho první musíme vyjít z existujících dat z 
kampaně a dalších projektů. DFW)

Lukáš 
Černohorský

15.9.2019 Urgentní

Poslanecký 
klub

Úkol Vytvořit první kurz v e-learningu 
(PK)

Poslanecký klub realizuje e-learning na téma bezpečnosti v informačních 
systémech, který bude použitelný pro zbytek strany. Kurz bude oponován 
technickým odborem.

Michal Macek 31.7.2019 Střední

Technický 
odbor

Úkol Zprovoznit registr smluv lidí 
vybraných Piráty (TO, PO, RP, 
KS, MS) - s výběrky a smlouvami

Vedle instance registru smluv pro sněmovnu a pro stranu bude založen 
podobný systém pro zastupitele s tím, že po jeho spuštění bude 
republikové předsednictvo informovat členy o doporučení, aby do něj 
vložili informace o smlouvách a o výběrových řízeních na poradce a jiné 
osoby, u kterých máme na výběr rozhodující vliv. Totéž je potřebné pro 
europarlament. V návaznosti na tento projekt je vhodné připravit i 
agregaci příjmů (to jak po stránce technické, tak metodické).

Martin Rejman 1.8.2019 Vysoká
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Republikové 
předsednictvo

Úkol Dokončit dobrou praxi 
výběrových řízení (RP)

Dokončit rozpracovaný dokument a zkonzultovat ho s protikorupčním 
týmem, personálním odborem a členskou základnou.

Jakub Michálek 31.8.2019 Vysoká

Personální 
odbor

Úkol Řešit fundraising (PO, kancelář, 
RP)

Nabereme Elišku Krenková, která začne pracovat od září - fundraising se 
zaměřením na malé dárce a admin pro velké sponzory. Související úkol 
uložený republikovým výborem #21325.

Jana Koláříková 30.9.2019 Vysoká

Poslanecký 
klub

Úkol Mapa pro volební analýzy (Bára, 
PK)

Bára Soukupová se věnuje zpracování map užitečných pro volby, kde 
řešíme každý rok opakující se problém, abychom měli přesné volební 
výsledky podle okrsků/okresů/krajů.

Bára 
Soukupová

31.8.2019 Střední

Kancelář Dlouhodobý 
úkol

Rozpočtový proces Aleš Kroupa Vysoká

Kancelář Úkol - vyhodnocení hospodaření za 1. 
půlrok 2019 a rozpočtová opatření 
(kancelář, klub)

V návaznosti na schůzku upravit rozpočty odborů a schválit potřebná 
rozpočtová opatření tak, abychom efektivně využili spravované 
prostředky. 

Aleš Kroupa 20.7.2019 Střední

Kancelář Úkol - sběr požadavků na rozpočet 
2020 (kancelář)

15. 10. 2019 je termín pro předložení návrhu rozpočtu centrály 
republikovému výboru. Do té doby je třeba sebrat požadavky, připravit 
návrh rozpočtu a projednat ho na republikovém předsednictvu.

Aleš Kroupa 1.9.2019 Vysoká

Republikové 
předsednictvo

Úkol - schválení návrhu rozpočtu 
republikovým předsednictvem

V návrhu je třeba zkontrolovat dlouhodobé bilancování a záměry a 
představit ho na schůzi republikového výboru.

Jakub Michálek 10.10.2019 Vysoká

RT 
Spravedlnost

Úkol Dobrá praxe - kumulace funkcí 
(obecný kodex kandidáta do 
veřejné funkce)

Jiří Rezek zpracoval návrh dokumentu, který bude projednáván na RT 
Spravedlnost a možná se stane vzorem pro kodex kandidáta nebo 
univerzálním prohlášením. Věc byla řešena a domluvena na zasedání 
republikového výboru v Mariánských lázních.

Jiří Rezek 1.9.2019 Střední

RT Místní 
rozvoj

Úkol Dobrá praxe - e-learning zakázky 
(Petr Tkadlec) + pridani na web

Petr Tkadlec se přihlásil, že zpracuje e-learningový modul k tomu, jak 
dobře soutěžit zakázky na zboží, například nábytek. K této dobré praxi 
možná přibude i příslušná změna Piroplácení.

Petr Tkadlec 1.9.2019 Nízká

Republikové 
předsednictvo

Úkol Založení PIVOS (RP) Je třeba projít a vypořádat připomínky, sejít se nad upravenou verzí a 
vypořádáním se skupinou, která to paralelně řeší. Následně předložit 
republikovému výboru potřebné návrhy a změny. Souběžně je nutné 
uspořádat výběrové řízení, protože první statutární orgán musí být 
uveden ve stanovách.

Jakub Michálek 15.9.2019 Nízká

Mediální odbor Úkol Výjezdy do krajů s mediálním 
školením (MO)

Mikuláš 
Ferjenčík

31.9.2019 Střední

Zahraniční 
odbor

Úkol Nová strategie zahraničních 
vztahů (ZO+ RP)

Probíhá, shromažďuji data David Wagner 15.8.2019 Střední

Technický 
odbor

Úkol Posbírání webu (TO) Cílem je posbírat informace o tom, co potřebujeme. Následně uděláme 
rozhodnutí, co s tím dál. Předpokládáme, že z toho vypadnou změnové 
požadavky na celostátní web a na krajské weby.

Martin Rejman 15.7.2019 Střední

Zahraniční 
odbor

Úkol Vytvoření kurzu pro další pirátské 
strany (PO, TO, ZO)

V tuhle chvíli jsem identifikoval potřebu na základě poptávky od dalších 
stran jednodenního kurzu, ve kterém předáme základy svého know how a 
infrastruktury relevantním stranám. Na několika místech mají potenciál jít 
k 5% a výš, ale topí se v administrativě, řešení vnitřní komunikace a 
podobně - a to můžeme vyřešit poměrně efektivně.

David František 
Wagner

30.9.2019 Nízká
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Euroklub Úkol ustavení Euroklubu (PO+Euroklub provést výběrová řízení, seznam pozic na web, transparetní financování, 
viz povolební strategie.

Marcel Kolaja 11/2019 Vysoká

Personální 
odbor

Úkol lídrovský kurz (PO) zajistit lídrovský kurz pro kraje, na které se ještě nedostalo Jana Koláříková 10/2019 střední

Personální 
odbor

Úkol zapojení dobrovolníků do činnosti 
PO

úvodní setkání, aktivizace, plán úkolů Jana Koláříková 10/2019 střední

Kancelář Dlouhodobý 
úkol

Doplnění metrik Každý tým by měl připravit aspoň jednu metriku v tomto čtvrtletí, kterou 
začne monitorovat. Další metriky vybere Aleš Kroupa.

Aleš Kroupa 25.8.2019 Střední

Kancelář Úkol - Vytvoření úložiště metrik 
(kancelář)

Po konzultaci s Martinem Rejmanem vznikne platforma data.pirati.cz, 
která bude poskytovat csv soubory (cachované) a bude na zbytku lidí, 
aby si s těmito daty pracovali. V rámci RP vznikne v google spreadsheets 
se základními metrikami.

Martin Rejman 15.8.2019 Vysoká

Republikové 
předsednictvo

Úkol - Zavést evidenci výjezdů RP k 
členské základně

Šárka nám připraví tabulku Šárka 
Altmanová

25.8.2019 Střední

Technický 
odbor

Úkol - Počty členů a příznivců Na základě dokončení lide.pirati.cz sestavit počítadlo členů, graf, dle 
krajů.

Martin Rejman 30.8.2019 Vysoká

Technický 
odbor

Úkol Druhý správce systémů Nabrání druhého správce systémů #21527 Martin Rejman 1.9.2019 Střední


