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CO JE TO HEJNO?
● Hejno je označení pro 

spontánní organizační procesy
● Demokraticky fungující politická 

strana využívá v dobrovolnictví 
principy hejna

● Zásady mají faktickou povahu:
● Zákon odcházejích nohou
● Meritokracie, členské projekty
● Atmosféra, kde lze dělat chyby
● Nepřikazovat, co má kdo dělat

 CC-BY-SA by Ed Yourdon

http://www.flickr.com/photos/yourdon/
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CO JE TO CELOSTÁTNÍ FÓRUM?
● Nejvyšší orgán strany, který 

rozhoduje ve věcech, které mu 
svěřují stanovy.

● Rozhodování je pouze malou 
částí politické činnosti, hlavní 
je aktivita členů v hejnu.

● Pouze nejdůležitější rozhodnutí 
přísluší celostátnímu fóru, 
naprostou většinu řeší k tomu 
určené orgány.
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PRO CO JE VHODNÉ?

Formální přijímání rozhodnutí, 
na nichž je široká shoda
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PRO CO NENÍ VHODNÉ?

Činnost Co je pro to vhodné?

Rychlé rozhodování
Hejno
Výkonné orgány

Rozdělování prostředků
Rozpočet strany
Participativní rozpočtování

Nucení ostatních k tomu, co 
nechtějí dělat

Udělejte to sami nebo s hejnem!

Diskuse a dopracování 
návrhů

Internetové fórum
Fyzická setkání

Informování ostatních E-mail
Internetové fórum
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POSLEDNÍ VOLBA

„Tedy v některých extrémních případech 
budete stejně muset uspořádat hlasování. 
Opravdu chci zdůraznit, že by to měla být 
úplně poslední možnost vybraná kvůli 
těžkým okolnostem po důkladném zvážení 
všech alternativ, které jsou co nejšetrnější 
k energii, pozornosti a vstřícnosti hejna, a 
ne možnost vybíraná automaticky z lenosti 
a používaná „prostě proto“. Skoro ve všech 
případech jsou ostatní způsoby řešení 
sporů mnohem, mnohem lepší.“

– Rick Falkvinge, zakladatel 
Pirátské strany ve Švédsku
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CO MŮŽE UDĚLAT JEDNACÍ ŘÁD?
● Jednání celostátního fóra je postup 

pro ta nejzásadnější rozhodnutí ve 
straně

● Nenahrazuje fungování hejna, ale 
doplňuje ho v určitých oblastech 
(přímá a participativní demokracie)

● Neexistující nebo špatný jednací řád 
může paralyzovat stranu

● Sebelepší jednací řád nemůže 
nahradit dobrou atmosféru
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NÁVRH SKUPINY ČLENŮ
● Iniciativa pro skupinu čítající aspoň stanovený 

počet podporovatelů, kteří jsou členy strany
● Matematická teorie a priorní hlasovací síly → 

počet se stanoví jako dvojnásobek odmocniny 
z počtu členů *

● Návrhy skupiny členů se člení na:
● Návrh na zahájení jednání
● Návrh na probíhajícím jednání (½ stan. počtu)

_________________________________________________________________

* nejvýše však 1/5, nejméně 1/100
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NÁVRH SKUPINY ČLENŮ

Návrh na zahájení jednání
členský podnět na 
internetovém fóru

(vyžaduje stanovený počet 
podporovatelů)

Návrh na již zahájeném jednání
● Návrh na postup
● Jiný návrh usnesení

(vyžaduje polovinu ze 
stanoveného počtu 
podporovatelů)
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ZÁKLADNÍ POSTUP
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REFERENDUM

V referendum lze projednat
● Členský podnět od počátku k tomu určený
● Návrhy předložené republikovým výborem
● Návrhy předsednictva vyjednané se třetími stranami
● Návrhy na mimořádný přezkum rozhodnutí orgánu strany
● Návrhy na odvolání orgánu strany nebo jeho člena

Vypouští se doba pro navrhování!
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VÝHODY NOVÉHO JEDNÁNÍ
● Vychází z dosavadních 

čtyřletých zkušeností
● Čas na dostatečné 

prostudování návrhů a 
přípravu na zasedání

● Omezuje přílepky a 
zvyšuje odolnost proti 
zahlcení

● Připraveno na alternativní 
volební metody (Schulze 
STV atd.)

● Zkracuje dlouhá 
jednání, jednání 
o méně důležitých 
věcech

● Směřuje 
k rozhodnutím, na 
kterých je široká shoda 

● Začleňují užitečné 
nápady z jednání

● Omezuje opakovaná 
hlasování
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ZASEDÁNÍ
● Pořad zasedání bude sestaven 

na internetovém fóru

● Dostaneme pozvánku a 
projednávané návrhy předem,
budeme se moci připravit

● Body, o kterých se bude 
hlasovat na zasedání, na 
ně musí být odročeny

● Rozhodující hlasování 
musí být řádně 
oznámené, pokud na 
místě není většina členů

● Hlasuje se pokud možno 
elektronicky s možností 
hlasování na dálku



 14

ODOLNOST PROTI ZAHLCENÍ
● Podpora pro zahájení nového 

jednání 
● Skupinová podpora pro 

návrhy postupu (ideálně 
jednání běží bez hlasování 
až k zamýšlenému účelu)

● Zrušení pořadu jednání a 
souvisejících návrhů

● Podmínka přijatelnosti návrhu
● Řešení všech souvisejících 

návrhů na jednom jednání
● Souhrnná stanoviska stran
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DEMOKRATICKÉ MINIMUM

Zásada Prováděcí institut

Dodržování jednacích 
pravidel
Zákaz přílepků

Nepřijatelnost návrhu

Získání potřebných informací
Rozprava
Stanoviska obou stran
Důvodová zpráva

Schopnost obhájit návrh Odkázání republikovému výboru

Uplatnění připomínek
Vlastní iniciativa ke změnám

Začleňování změn navrhovatelem
Návrh skupiny členů
Doba pro navrhování
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DÍKY ZA POZORNOST. DOTAZY?
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