Náležitosti prezentace kandidáta na funkci ministra za Piráty
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 vzdělání

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 3.1 Uvedení rizikových skutečností, pokud
jsou kandidátovi známy – strana si vyhotoví
Neexistence významných důvodů
interní background-check protikorupčním
zpochybňujících důvěryhodnost (morální
analytikem pro vedení strany
profil) kandidáta, např. střet zájmů,
korupce.
3.2 Písemná reference z oboru
Připravený a odborně relevantní tým
ministra nebo představení způsobu, jak
tento tým sestaví. Ideálem je tým
charakterních, schopných lidí, převážně

3.3 Popsaný způsob sestavení týmu, se
kterým hodlá nominant spolupracovat.
Členové týmu včetně uchazeče samotného by

liberálně orientovaných (poradci - experti
na všechny oblasti, šéf kabinetu, max. dva
náměstci včetně alespoň jedné
respektované osobnosti v oboru).

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. Schopnost prosazovat politický
program a prezentovat výsledky

4. Prezentované politické 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

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

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

5.1 Seznam a popis dokončených projektů
5.2 Aspoň jeden projekt (aktivita) dokončený
ve spolupráci s resortním týmem
● Ministr se řídí pravidly projektového
5.3 Zkušenost s vedením lidí
řízení, které vydá vláda/strana
6. Rétorické schopnosti

6. Odkaz na videozáznam veřejné debaty

Kvalitní rétorické vystupování, přesvědčivá
argumentace a prezentace programu
Pirátů.

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

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 v internetových mediích,
zohlednění potřeb publika v komunikaci,
schopnost akčně reagovat na hlavní zprávy
v oboru a vystihnout podstatu sdělení.

Odkaz na profil v sociálních sítích, 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.

