
Organizační struktura ti pomůže pochopit, jak to u pirátů funguje.

Nejprve se seznam s Republikovým předsednictvem.





je statutárním a výkonným orgánem České pirátské strany,
má všeobecnou odpovědnost za stranu a za politické záležitosti mezi zasedáními republikového
výboru,
ukládá úkoly odborům v rámci jejich působnosti.

Nyní máme předsednictvo v tomto
složení:
Ivan Bartoš

1.
2.
3.
4.

Olga Richterová
Radek Holomčík
Jakub Michálek
Mikuláš Peksa

Zajímat by tě mohl také Republikový výbor.

Republikový výbor upřesňuje předpisy přijaté celostátním fórem, připravuje podklady pro celostátní fórum
a rozhoduje o některých dalších, zejména odborných záležitostech.
Republikový výbor zejména






rozhoduje o členských příspěvcích,
schvaluje rozpočtová pravidla a pravidla hospodaření,
ukládá úkoly republikovému předsednictvu,
projednává a schvaluje Pirátský program,
stanovuje pravidla pro kandidátky.

Republikový výbor se setkává alespoň čtyřikrát ročně na svých zasedáních a průběžně jedná na
internetovém fóru.
Jednateli Republikového výboru jsou: Marek Nečada, Jiří Rezek, František Kopřiva, Petr Tkadlec
Pokud bys od Republikového výboru něco potřeboval/a, obrať se na asistentku, kterou je Elizabet
Kovačeva (elizabet.kovaceva@pirati.cz)

Česká pirátská strana má také své odbory, které mají určité kompetence. Každý odbor má svého
vedoucího. Seznam se také s nimi!






















spravuje informační systémy
registruje příznivce a spravuje údaje
vede seznam členů, zajišťuje administrativně proces přijímání
organizuje zasedání a volby
předsedá jednání celostátního fóra na internetu
vedoucím odboru je Martin Kučera (martin.kucera@pirati.cz)
asistentkou je Lucie Spáčilová (lucie.spacilova@pirati.cz)

spravuje bankovní účty
dohlíží na toky peněz ve straně,
vede účetnictví, sestavuje závěrku
spolupracuje s finančním auditorem a zpracovává výroční finanční zprávu
vedoucím odboru je Jaromír Beránek (jaromir.beranek@pirati.cz)

prezentuje Piráty na veřejnosti (spravuje kanály, např. Facebook)
vydává jejím jménem prohlášení sdělovacím prostředkům
monitoruje média
propaguje akce strany atd.
vedoucím odboru je Mikuláš Ferjenčík (mikulas.ferjencik@pirati.cz)
asistentem je Jiří Hoskovec (jiri.hoskovec@pirati.cz)

 zapojuje dobrovolníky do činnosti strany
 pracuje s nováčky
 koordinuje hledání lidí pro úkoly
 zastřešuje výběrová řízení
 zajišťuje proudění informací směrem ke členům
 zajišťuje pravidelné proškolování
 vedoucí odboru je Jana Koláříková (jana.kolarikova@pirati.cz)
 koordinátory jednotlivých krajů naleznete zde

 zajišťuje správu webu
 vývoj systémů a správa technických systémů
 vedoucím odboru je Martin Rejman (martin.rejman@pirati.cz)






komunikuje s dalšími členy mezinárodního Pirátského hnutí
vypracovává společný postup při projednávání mezinárodních problémů
přináší do strany nápady osvědčené v zahraničí
vedoucí odboru je Markéta Gregorová (marketa.gregorova@pirati.cz)

Celostátní fórum jsou všichni členové Pirátské strany. Ve výlučné působnosti





volí a odvolává republikové předsednictvo, volené členy republikového výboru, členy komisí a
vedoucí odborů,
zřizuje a ruší komise a odbory a schvaluje změny stanov,
projednává a schvaluje výroční zprávu předsedy strany, výroční finanční zprávu,
mimořádně přezkoumává pravomocné rozhodnutí jiného orgánu strany.

Piráti mají poslanecký klub čítající 22 poslanců a poslankyň. Pokud vás zajímá, který poslanec má co na
starosti, jak jsme na tom s plněním programových priorit a jaké vyvíjejí poslanci aktivity, podívejte se na
Piráty ve snemovně.

CF
RP
RV
KS
PKS
MS
PMS
PiCe
KoKS

Celostátní fórum
Republikové předsednictvo
Republikový výbor
Krajské sdružení
Předsednictvo krajského sdružení
Místní sdružení
Předsednictvo místního sdružení
Pirátské centrum
Koordinátor krajského sdružení

AO
FO
MO
PO
TO
ZO
KK
RK
PK

Administrativní odbor
Finanční odbor
Mediální odbor
Personální odbor
Technický odbor
Zahraniční odbor
Kontrolní komise
Rozhodčí komise
Poslanecký klub

Jedním z komunikačních nástrojů je Pirátské fórum. Pokud se chceš stát členem Pirátů, doporučujeme se
na fórum zaregistrovat a představit se ve vlákně zájemců o členství ve svém kraji. Seznam krajů nalezneš
hned na úvodní stránce. (Po přijetí je každému členovi přihlašovací jméno změněno na jméno.příjmení,
pokud se tak rovnou zaregistruješ, k žádné změně nedojde) Návod na používání fóra nalezneš zde.
Dalším nástrojem je tiketovací systém Redmine. V něm si Piráti evidují úkoly a jejich plnění. Také zde najdeš
podatelny jednotlivých odborů. Zde je pár příkladů, na co se dají podatelny využít.
Do podatelny Finančního odboru spadají zejména žádosti o proplacení, do podatelny Technického odboru
můžeš napsat, pokud máš jakýkoli technický problém, do podatelny Administrativního odboru se doručují
zejména výsledky voleb (volby předsednictva atd.), oznámení o vzniku místního sdružení atp. Každý
vedoucí odboru spravuje svoji podatelnu.
Pokud se chceš zaregistrovat na Redmine, využij stejné přihlašovací údaje jako na fóru.
Pokud vlastníš facebookový účet, můžeš se s Piráty spojit i na facebooku.
Hlavní stránka
Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj
Královéhradecký kraj Pardubický kraj kraj Vysočina Jihomoravský kraj Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj Zlínský kraj
Existuje také mnoho stránek místních sdružení, na které tě rádi nasměrují z krajských stránek. Zajímat by
tě mohly i různé facebookové skupiny, podívej se třeba tady (dle místa) nebo tady (dle zaměření).
Pokud chceš jakéhokoli člena kontaktovat e-mailem, mohlo by ti pomoci, že každý člen má mail ve tvaru
jméno.příjmení@pirati.cz

Informace se dají získat na našich stránkách https://www.pirati.cz/. Pokud by tě zajímaly informace o
fungování strany, jednací řád, stanovy, informace o odborech, návody či šablony, můžeš se podívat na
Pirátskou wiki. V neposlední řadě je dobré sledovat Pirátské listy.
Pokud chceš získat informace o akcích, které se dějí (nejen) tvém kraji, podívej se na celostátní kalendář.
Každá akce má pro lepší orientaci na začátku označení, ve kterém kraji se koná.

Je velmi cenný zdroj informací. Nalezneš ji na adrese https://wiki.pirati.cz . Přihlásit se do ní můžeš
stejnými přihlašovacími údaji jako na fóru. Je dobrým zvykem, že každý člen má na wiki svůj profil. Pokud
by sis ho chtěl/a založit, můžeš. Odkaz na profil je vždy https://wiki.pirati.cz/lide/jmeno_prijmeni .
Na wiki najdeš Jednací řád, Stanovy, Organizační řád, stránky jednotlivých odborů, různé šablony a návody.

Seznam Pirátských center najdeš tady. Pokud si nejsi jistý/á, jestli je v době tvé plánované návštěvy
centrum otevřené, obrať se na kontaktní osobu uvedenou v tabulce.

Na krajské úrovni: kontaktovat koordinátora pro daný kraj (seznam zde), který se s tebou sejde, a pobavíte
se o tom, jak si spolupráci představuješ.
Na celostátní úrovni:



kontaktovat vedoucího nebo asistenta odboru, kterému chceš pomoci
zapojit se do týmu, který se zabývá agendou, která tě zajímá (seznam zde)

Jak ho tedy založit?
Na založení místního sdružení (MS) jsou potřeba minimálně 3 členové Pirátů. Ti musí stanovit název a
vytyčit si oblast působnosti (okres, obec apod.) a pohlídat si, aby se nepřekrývalo s oblastí jiného MS.
Obecně se doporučuje zakládat místní sdružení až ve chvíli, pokud členové vyvíjí dostatečnou aktivitu
v místě působnosti.
Pravomoc rozhodovat o založení či zrušení místního sdružení, ukládání úkolů místnímu sdružení či změně
základních náležitostí sdružení má příslušné krajské fórum, je tedy potřeba to projednat s členy v kraji (na
fóru).
Na zahajovací schůzce si pak nové MS zvolí své předsednictvo a sepíše zakládací listinu, která obsahuje
datum vzniku MS, jeho název, složení předsednictva. Samozřejmostí je uveřejnění zápisu na Pirátském fóru
a doručení založení MS do podatelny Administrativního odboru.
Ideální cesta tedy je: stát se členem, aktivně se zapojovat do dění na krajské i místní úrovni, po nějakém
čase založení místního sdružení.



