
ZÁPIS -  2.PORADA REPUBLIKOVÉHO ŠTÁBU 18.9.2021

Probírány tyto body :

1.  Zahajovací konference Občanského Parlamentu Brno 25.9.2021
2.  Občanská podpora  - obchodní a projektový manažer 
3.  Koordinační centrum - zajištění podpory pro výkon asistenčních prací
4.  Podpora krajských, okresních poboček 
5.  Způsob doplnění chybějících koordinátorů
6.  Důležitost sdílení příspěvků
7.  Oslovení veřejnosti v terénu - myšlenka krajských veřejných debat
8.  Zhodnocení prvního týdne funkčnosti a nedostatků Občanského parlamentu
9.  Slovo Hlavního koordinátora - situace okolo žlutého špendlíku
10. Organizační novinky k Občanskému parlamentu

Zajímavosti : 
1. 20 000 Čechů žijících v Austrálii projevili zájem o propojení s RSČR nebo OP
2. Telefonát sekretářky A. Babiše nebo kachna?

K bodu 1) 
 organizační náležitosti, připraven bodový scénář - rozplánování průběhu akce
 další možnosti propagace: plakát A4 barevný, cca 50 ks na kraj, výlep do 22.9. 

Bylo hlasováno o bodu 1, byl schválen jednomyslně všemi přítomnými.

2)
 Probrána náplň práce projektového a obchodního manažera, způsob odměny, 

možnosti hledání vhodného kandidáta.
 O bodu nebylo hlasováno.

3)
 Probrány nároky na tuto činnost: časová flexibilita, dovednosti, nutné nadšení pro 

naši myšlenku. 
 S tímto bodem, jako i ostatními, souvisí otázka financování činnosti Referenda ČSR -

Občanské Jednoty a Občanského parlamentu.
 Tuto otázku je nutno vyřešit nejdéle do 27.9. 2021!
 Postup a termín splnění úkolu byl jednomyslně odhlasován.



4), 5), 6)
 Probrány náležitosti nezbytné k realizaci těchto bodů. Přímá souvislost 

s dodržováním organizační struktury. Zhodnoceny nedostatky.
 O bodech nebylo hlasováno.

7)
 Probrány možnosti veřejných debat na úrovni krajů či okresů - technické a 

organizační nezbytnosti, tematická náplň. 
 Rozhodnuto o konání těchto akcí formou Zoom besedy (on-line).
 Tento bod byl jednomyslně schválen.

8)
 Druhá verze software pro OP byla zpracována a nahrána do 13.9. 2021
 Nově ve druhé verzi software pro OP možnost vytvoření PDF, které slouží např. 

k vytvoření hlavičkového dokumentu a následného odeslání mailem. Všechna tato 
PDF jsou ukládána do archivu, jako i odeslané maily přes tento software (mimo 
oznamovacích mailů o změnách).

 V levém menu přibylo tlačítko Potvrdit účast. Je možné na něj po přihlášení kliknout, 
ale hlavní důležitost bude mít při ohlášených hromadných zasedáních.

 Přidělování čísel jednacích pro návrhy, PDF a emaily.
 O bodu nebylo hlasováno.

9)  
K tomuto bodu už bylo zveřejněno vyjádření Hlavního koordinátora na FB skupině 
Referendum ČSR II - Občanská Jednota. Bod nebyl probírán.

10)
 Objednány další úpravy na software pro OP k dosažení vyššího uživatelského 

rozhraní, např. možnost komentářů přímo k jednotlivým připomínkám Nových návrhů.
 Probrána obsluha podatelny OP a komunikace směrem ven z OP
 O bodu nebylo hlasováno

Zajímavosti:
1) 

 Občané žijící v jiných zemích mají právo volit či kandidovat, pokud splní podmínky 
účasti u voleb či kandidáta - poslance OP. 

 Kontakt navázán, možnosti spolupráce v jednání.

2)   Vyhodnoceno, jako kachna.



Přítomni: 

Koordinační centrum Jindřich Tichý ANO
Koordinační centrum Jiří Trojovský omluven
Koordinační centrum Mariana Velčovská ANO

Praha Lenka Pongráczová ANO
Ústecký Jiří Kyndl ANO
Středočeský Jana Braunová ANO
Kralovéhradecký Martina Em neomluven
Pardubický Kateřina Kreuzel neomluven
Jihočeský Alena Veselá Ladislav Olšiak
Vysočina Lenka Hrubá ANO
Jihomoravský Kateřina Kroupová Oldřich Malena
Zlín Ilona Gerychová ANO
Olomoucký Rostislav Gříšek ANO
Moravskoslezský Hanka Wilczková ANO
Liberecký --- ---
Karlovarský --- ---
Plzeňský --- ---

Zapsáno:
M. Velčovská, tisková mluvčí R.S., 19.9. 2021 


