
 
Návod PO: 

Jak jednoduše zjistit, zda na otevřené místo (pozici, funkci apod.) dělat 

výběrko? 

Máš jako rozhodující orgán, či činitel/ka rozhodnout, kdo bude zastávat určitou pozici placenou 

městskou, státní firmou či organizací. Tento dokument ti pomůže rychle přijít na to, jak na to. 

Zodpovědnost je na voleném orgánu (zastupitelstvo, poslanec, ministr, senátor apod.), který se může 

písemně usnést na jaké pozice bude dělat výběrka (potřebujeme odborníka – Např. výkonná 

představenstva firem), které pozice bude nominovat (Je potřeba hluboká znalost Pirátské politiky, 

důvěra, dále viz níže, např. Kabinet ministra, poradci, asistenti*ky) a kde bude vyjednávat (Konsenzus s 

dalšími subjekty, např. Prezident, Šéf NKÚ, Zmocněnec). 

Obecně preferovanou variantou ve většině případů je výběrové řízení dle stanov České pirátské strany.  

Doporučený postup popisuje  vyhláška PO, kterou lze na základě tohoto doporučení přiměřeně využít pro 

výběrová řízení ve veřejném sektoru. Nicméně jsou určité případy, kdy výběrové řízení není nejlepší 

cestou, jak vybrat správného kandidáta, tak aby byl přínos, co největší pro danou instituci, firmu a občana. 

Jak poznáš, že výběrko není nejefektivnější? 

● Pozice je velmi důvěrná = záleží na osobních vztazích, komunikaci se specifickými lidmi uvnitř 

Pirátské strany, pozice nevyžaduje specifickou odbornost = Nominace bez výběrka s oznámením 

co nejvíce dopředu. 

● Pozice je prázdná schránka bez náplně = Nominace bez výběrka a nároku na odměnu (popř. 

odměnu posílat na charitativní účely a politicky se snažit pozici zrušit). 

● Pozici musíme dosadit rychle, ale jde o odbornou pozici = Nominace s výběrkem, které proběhne 

dodatečně, do vyplacení 100.000 Kč nákladově. 

● Za činnost nebude vyplaceno více než 100.000 Kč včetně všech nákladů = Nominace bez výběrka. 

● Pirátským výběrkem již v minulosti prošla osoba na obdobnou pozici (Zkonzultuj s PO, co je 

obdobná pozice) = Nominace bez výběrka. 

● Pozice nebude mít v orgánu žádnou pravomoc, ač se jedná o odborný orgán (Lepší pracující Pirát, 

než odborník neschopný vyjednat cokoliv) = Nominace bez výběrka.  

● Důležitější než vykonaná práce je přenos informací mezi zastávanou pozicí a Vámi (Případně  

jiným stranickým orgánem či činitelem) = Nominace bez výběrka 

● Činnost je odborná a na znalosti strany/programu záleží z 30% a méně = výběrko. 

● Ve volebním programu nebo povolebním programovém prohlášení je uvedeno, že musí být 

veškeré pozice vybrány výběrkem = Výběrka za všech okolností.  

● Osoba se musí vybrat po domluvě s dalšími politickými subjekty = Vyjednávání bez výběrka 

 

I v případě, že se pozice obsazuje nominací nebo vyjednáváním, je často vhodné prvky výběrového řízení 

uplatnit. Např. může nominující orgán veřejně vyhlásit poptávku a/nebo si vyžádat životopisy uchazečů 

a/nebo uspořádat individuální pohovory a/nebo otestovat jejich dovednosti, podle konkrétní situace. 

https://wiki.pirati.cz/po/pravidla/vyberka


 
V případně kdy si nejsi jistý/á, je vždy možnost konzultovat daný případ s Personálním odborem a my ti 

vždy rádi poradíme.  

Matěj.kubicek@pirati.cz nebo +420 704 975 335. 
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