
 

 

 

 

Vítej u pražských pirátů! 

 

Víme, že začátky jsou těžké, a proto se ti budeme snažit pomoci zorientovat se, najít 
vhodné možnosti k zapojení a zkrátka ti co nejvíce usnadnit tvůj začátek u pirátů. 

  



STRANICKÁ Organizační struktura 

 

CELOSTÁTNÍ FORUM – CF 

Celostátní fórum je nejvyšším orgánem strany A Tvoří JEJ všichni členové Pirátské strany. Z 
PRAVOMOCÍ může NAPŘ. projednávat a schvalovat základní programové a ideové dokumenty 

 

Republikové předsednictvo – RP 

Předseda: IVAN BARTOŠ    

Místopředsedové: 1. OLGA RICHTEROVÁ, 2. VOJTĚCH PIKAL, 3. RADEK HOLOMČÍK, 4. MARTIN KUČERA 

je statutárním a výkonným orgánem strany a má všeobecnou odpovědnost za stranu a za politické 
záležitosti. 

 

Republikový výbor – RV  

upřesňuje předpisy přijaté celostátním fórem (CF), Připravuje také podklady pro celostátní fórum,.. 

 

Kontrolní komise – KK a rozhodčí komise – RK 

Dohlížejí na dodržování pravidel uvnitř strany. Představují moc soudní.

Administrativní odbor – má na starost veškerou stranickou administrativu, přijímaní členů. 

Mediální odbor – prezentuje piráty na veřejnosti. 

Personální odbor – stará se o výběrová řízení, zapojuje dobrovolníky, vzdělává členy. 

Technický odbor – zajištuje správu webů, zařizuje vývoj systémů. 

Zahraniční odbor – komunikuje s členy mezinárodního pirátského hnutí. 



Krajské předsednictvo KS Praha (PKS) 

Předseda 

DANIEL MAZUR 

 

Místopředsedové a místopředsedkyně 

         Ondřej Chrást              honza Hora 

 

 

 

 

 

 

 

              Zuzana Freitas            Bára Soukupová 

  



Koordinátoři KS Praha 

 

 

jiří Belšán je VEDOUCÍ KOORDINÁTOR.         

Mimo jiného Zajištuje přijímaní nových 

členů. 

Jiri.belsan@pirati.cz, 778 702 243 

 

David Raušer se stará o zapojování 

zájemců do strany a podporu členů 

david.rauser@pirati.cz, 770 114 940  

 

 

 

 

 

 

 

      Martin Huňady se stará o zapojování zájemců 

      do strany a produkce pražských akcí. 

     martin.hunady@pirati.cz 
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Pirátské systémy 

Internetové Forum 

Je jedním z komunikačních nástrojů pirátské strany a proto, aby ses stal/A členem / 

registrovaným příznivcem, je nezbytné si zde založit profil. Hned na úvodní stránce nalezneš 

seznam krajů. 

 

 

 

 

forum.pirati.cz 

 

 

 

 

       profil 

Slouží ke spravování tvého profilu, podání 

žádostí o členství nebo regp, ověření 

identit. 

 

      Pražský kalendář 

V kalendáři najdeš všechny pražské akce 
A schůze, přidej si ho do svého kalendáře.

 

 

 

 

 

          Profil.pirati.cz            praha.pirati.cz  
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registrovaný příznivec / člen 

Na začátek tvého působení u pirátů je dobré stát se registrovaným příznivcem, 

získáš tím celou řadu práv a minimum povinností. Pokud budeš chtít s postupem 

času svou roli ve straně posílit, můžeš se stát členem. Jako člen získáš navíc 

právo hlasovat o různých otázkách ve vnitrostranickém hlasování, 

současně máš ale i další povinnosti. Jednou z důležitých podmínek je ale být 

zapojen ve stranických týmech a aktivně se podílet na činnostech strany. 

 

  registrovaný příznivec         

    
  P

od
m

ín
ky

 

Každý, kdo podporuje ideové cíle strany     

         

   

Znalost a soulad s principy pirátského programu    

Registrace Podání žádosti se na webu profil.pirati.cz o status regp  
Ověření totožnosti 
Provést registraci společně s předsednictvem krajského či 
místního sdružení  
    

pr
áv

a 

 
podávat návrhy orgánům strany         

aktivně se účastnit diskuzí       

být volen do komisí a odborů 
Kandidovat v primárních volbách 
      

ne
vý

ho
dy

  
neúčastní se vnitrostranického hlasování       

nemůže být volen do vedení žádného orgánu strany    

A nic víc. 
              

 

 

https://profil.pirati.cz/


 

 

ČLEN 
             

po
dm

ín
ky

 

občanství čr nebo jiné země eu (za podmínky potvrzeného přechodného pobytu 
nebo povoleného trvalého pobytu), 
stáří 18 let a více,      

plná způsobilost k právním úkonům,    

není členem jiné politické strany,    

závazek k podpoře základních programových cílů,  
založení účtu na forum.pirati.cz    

představení se na foru     

zapojení se do aktivit strany    

grilování na schůzi MS / KS     

Podání přihlášky    

po hlasování předsednictva zaplatit členský příspěvek 
   

pr
áv

a 

 
je pravidelně informován o činnosti strany       

podílí se na projednávání vnitřních záležitostí / utváření politiky 
Může iniciovat vlastní návrhy, otázky a připomínky  
účastní se hlasování orgánů, jichž je členem   

může být volen/delegován do stran. orgánů a funkcí  
může být navržen za kandidáta do veřejných funkcí 
   

po
vi

nn
os

ti
  

Podporuje politické cíle strany       

dodržuje ustanovení jednacích řádů a dalších vnitřních předpisů 
platí členský příspěvek 
         

https://forum.pirati.cz/


Možnosti k zapojení 

U pirátů podporujeme aktivní společnost, máme proto celou řadu neformálních 

i expertních týmů, do kterých je možné se zapojit. SOUČASNĚ JSME OTEVŘENI 

NOVÝM MYŠLENKÁM A PROJEKTŮM. POKUD MÁŠ NĚJAKÝ NOVÝ NÁPAD, OBRAŤ SE NA 

KOORDInÁTORy A SPOLU VŠE PROBERETE. 

 

ZÁKLADEM JSOU MÍSTNÍ SDRUŽENÍ (MS), v Praze jich máme 16 

            

        Kontaktní osoby: 

MS PRAHA 1   olga.sklenarova@pirati.cz  @pIRATIp1 

MS PRAHA 2   martin.altschmied@pirati.cz  @pIRATIpraha2 

MS PRAHA 3   Simona.bartova@pirati.cz  @pIRATIpraha3 

MS PRAHA 4   tibor.vansa@pirati.cz   @pIRATIpraha4 

MS PRAHA 5   linda.neubergova@pirati.cz  @pIRATIp5 

MS PRAHA 6   tereza.hubackova@pirati.cz  @pIRATIpraha6 

MS PRAHA 7   pavel.majtan@pirati.cz  @pIRATIpraha7 

MS PRAHA 8   jan.kolator@pirati.cz   @pIRATIpraha8 

MS PRAHA 9   vaclav.vislous@pirati.cz  @pIRATIpraha9 

MS PRAHA 10   pavel.hajek@pirati.cz   @pIRATI.praha10 

MS PRAHA 11   zuzana.ujhelyiova@pirati.cz  @pIRATI11.cz 

MS PRAHA 12   veronika.ouskova@pirati.cz  @pIRATIp12 

MS PRAHA 13   michaela.berankova@pirATI.CZ  @pIRATIpraha13 

MS PRAHA 14   vojtech.tomasek@pirati.cz  @pIRATIpraha14 

Tým Praha 15   rdanickova@seznam.cz  @Piratipraha15 

MS PRAHA 21   blanka.charvatova@pirati.cz  @piratipraha21 

MS PRAHA ŘEPORYJE  lucie.seguin@pirati.cz                     
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Pražské Krajské expertní týmy – ket 

Kety jsou týmy expertů z různých oborů, které podporují naše zvolené 

zastupitele formou odborných stanovisek. Máš-li zájem stát se členem 

některého z nich a spolupodílet se na formování konkrétních politických 

rozhodnutích, stačí se domluvit s příslušným předsedou a přijít se podívat na 

nadcházející schůzi. 

Koordinátorky pražských ketů: 

simona bártová      Simona.bartova@pirati.cz  

magdalena Valdmanová    magdalena.valdmanova@pirati.cz  

 

ket it       jan.hora@pirati.cz  

ket transparentnost a legislativa  adam.rut@pirati.cz  

ket školství, volný čas, věda   vit.simral@pirati.cz  

ket sport      vit.simral@pirati.cz  

ket kultura      ondrej.chrast@pirati.cz  

ket sociální věci a bydlení    eva.horakova@pirati.cz  

ket doprava      blanka.charvatova@pirati.cz  

ket majetek a majetkové podíly   viktor.mahrik@pirati.cz  

ket územní rozvoj a plánování   tomas.murnak@pirati.cz  

ket životní prostředí    eva.tylova@ecn.cz  

ket zdravotnictví     eva.horakova@pirati.cz 

ket bezpečnost     patrik.sebesta@email.cz 

ket podnikání      vit.simral@pirati.cz 

KET finance      jaromir.beranek@pirati.cz  

termín schůzí najdeš ve veřejném kalendáři praha na www.praha.pirati.cz/pripoj-

se/kalendar/ nebo se domluv rovnou s příslušným předsedou. 
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resortní týmy – rt 

resortní týmy jsou úzké a čistě odborné týmy, jež pomáhají formovat naše stanoviska 

na úrovni celé české republiky.  Řeší komplexní témata a ú jejich členů se vyžaduje 

vysoká odbornost a zodpovědnost. 

Webová prezentace všech týmů na www.pirati.cz/tymy 

 

Doprava a logistika         odkaz 

Evropská unie, zahraničí, obrana       odkaz 

Finance          odkaz 

Informatika          odkaz 

Kultura          odkaz 

Místní rozvoj a veřejná správa       odkaz 

Práce a sociální věci        odkaz 

Průmysl a obchod         odkaz 

Školství          odkaz 

Spravedlnost         odkaz 

Vnitro a bezpečnost         odkaz 

Zdravotnictví         odkaz 

Zemědělství          odkaz 

Životní prostředí         odkaz 

bezbariérové Česko         odkaz 

demokracie          odkaz 

lidská práva          odkaz 

návykové chování         odkaz 
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Další stranické týmy 

 

Mladé pirátstvo  

Mládežnická organizace pirátů 

www.Mladi.pirati.cz 

Kontakt: mladepiratstvo@pirati.cz  

 

Mediální tým Praha (mt) a pirátské listy – pl 

Chceš psát články, podílet se na správě sociálních sítí nebo během kampaně rozdávat 

pirátské listy? i takovou možnost k zapojení ti rádi nabídneme. 

Kontakt mT: michal.zachar@pirati.cz 

kontakt pl: michal.chalupa@pirati.cz  web: www.piratskelisty.cz 

 

Technický odbor – to 

Jsi programátor, HTML kodér, tester, správce systémů? Chceš pomoct s údržbou a 

rozvojem technických systémů Pirátské strany? 

Kontakt: helena.buchtova@pirati.cz 

zulip: technický odbor 

Krajský technický tým – tt 

Kontakt: jan.hora@pirati.cz

 

Právní tým 

Jsi právník a chceš pomáhat našim zastupitelům a poslancům s právní stránkou věci, 

poskytovat konzultace, rozpory a sledovat soudní spory? 

Vedoucí týmu: Vít Křižka 

Kontakt: pravni@pirati.cz 

 

mailto:mladepiratstvo@pirati.cz
mailto:michal.zachar@pirati.cz
mailto:michal.chalupa@pirati.cz
http://www.piratskelisty.cz/
mailto:helena.buchtova@pirati.cz
mailto:jan.hora@pirati.cz
mailto:pravni@pirati.cz


Personální tým praha – PTP 

Máš zájem o personalistiku, koučování nebo třeba výběrka a chceš se podílet na 

vnitřním rozvoji pirátské strany? Pražský personální tým je v tom případě přesně pro 

tebe. 

Vedoucí týmu: blanka charvatova 

Kontakt: blanka.charvatova@pirati.cz 

 

Pirátské guláše 

Každou druhou neděli vydáváme v pirátském centru a rozdáváme po praze jídlo a 

oblečení pro potřebné. 

Kontakt: martin.arden@pirati.cz    

fb: humanitární pomoc pirátské strany 
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