
Programové prohlášení republikového předsednictva
Na následujících listech naleznete činnosti, kterými chceme naplnit cíle vytýčené pod nadpisem každé z kapitol. První
z kapitol jsme ještě rozdělili na oblasti podle orgánů strany, kterým obsažené činnosti přirozeně spadají do působnosti.

U některých činností můžete také nalézt iniciály členů RP, kteří si příslušnou činnost vzali na starost. Jelikož je ale 
možných činností mnoho a zbýva nám jen rok, je už teď jasné, že

bez vás to nezvládneme!
Proto u každé jedné činnosti najdete místo, kam se můžete připsat, pokud byste si ji chtěli vzít na starost nebo chtěli jen 
přiložit ruku k dílu. Hledáme pomoc s každou činností a jejich rozdělení do oblastí nijak neomezuje dobrovolníky, kteří 
nám chtějí pomoci. Takže pokud jste například nikdy nespolupracovali se zahraničním odborem, ale teď vidíte 
příležitost, určitě se k ní napište. Uděláme maximum, abychom vás zapojili.

1. Stabilizace provozního zázemí strany
Vytýčené cíle v této kapitole:

• určení podpůrných procesů a definování způsobu jejich výkonu
• vytvoření organizačního a právního zázemí
• zjednodušení, zrychlení a usnadnění PaRo, nabuzení členů k hlasování
• zlepšení komunikačního, tvůrčího a hlasovacího prostředí



Realizace v oblasti RP
Zajištění pravniho zazemi:

• všechny smlouvy v registru smluv

• rozcestník pravních ukonů pro členy a příznivce (chci vytvořit plnou moc nebo dodatek ke smlouvě o projektu, chci podat trestni 
oznámení na kolektivního správce, atp.) s odkazem na zprostredkovatele (KK, RK, RP, ...) a vysvětlením věcí, které by si měl 
uživatel ujasnit, než osloví zprostředkovatele -- TV

• dotvoreni pripadnych chybejicich sablon oficialnich dokumentu (zadost o zabor atp.)

• Propagace systémů pro dobrovolníky a organizaci práce republikovým předsednictvem (Redmine, ...) – VP, TV

Definice procesu (ve spolupráci s odbory nebo právníkem):
• svolávání a pořádání demonstrace (AO/právník)

• příprava tiskové konference (MO) – IV

• priprava volebni kampane (MO) – IV

• vyber dodavatele (FO/AO)

• organizace skoleni (PO)

• poradani piratske konference jako CF, Piratecon nebo RV – TV

• tvorba vzhledu webu (MO/TO/AO)

• od podatelny RP pres jednani az k usneseni a wiki -- kdo co s cim muze, aby se to hnulo (RP) – TV



Realizace v oblasti TO:

• Zabezpečení stranických domén, včetně jejich dlouhodobé koncepce

• Dlouhodobé zabezpečení hostingu, severů a bezpečnosti stranických dat

• Bezpečné oddělení systémů pro finanční doklady, smlouvy, spisy a předpisy – VP

• Oddělení prezentační části webu (od vnitročlenské) na samostatnou a rychlou platformu – VP

• Podpora dokončení přechodu technických systémů na Docker – TV

• SMS rozesílač pro svolávání členů apod. -- TV

Realizace v oblasti FO:
• Zajištění stranického účetního – IV

• Zrizeni pokladny (pokladen) na prijem hotovosti za vstupné na akce a prodej propagacnich predmetu – IV

• Přehledné výstupy struktury výdajů – IV

• Koncepce finančního řízení (máme plánování, chybí reporting) – IV

• Prijem daru v BTC – TV

• Diagram proplácení -- “Uděláme to tak přehledné, že už ten postup pochopí prostě každý”



Realizace v oblasti PO:

• Vytvoření systému Evidence členů a priznivcu a jejich dovednosti – VP

Realizace v oblasti MO:

• Příprava procesu kampaně (postup a role) – IV

• Budu volit, kdyz ty taky: https://forum.pirati.cz/pracovni-prostor-pro-clenske-iniciativy-f632/budu-volit-piraty-
kdyz-ty-taky-t28324.html

https://forum.pirati.cz/pracovni-prostor-pro-clenske-iniciativy-f632/budu-volit-piraty-kdyz-ty-taky-t28324.html
https://forum.pirati.cz/pracovni-prostor-pro-clenske-iniciativy-f632/budu-volit-piraty-kdyz-ty-taky-t28324.html


2. Personální růst strany
Vytýčené cíle v této kapitole:

• Do konce roku 2015 počítáme se 450 členy (celkem přírůstek 65 clenu)
• Chceme navazovat další kontakty a pritahovat tak ke straně další lidi

Realizace:
• Předpokládáme, že si lidé cestu k Pirátům najdou, nebudeme rozjíždět masivní nábor, těžiště náboru leží na 

krajských sdruženích

• Zakládání MS necháme v kompetenci KS, aby probíhalo podle jejich možností

• Aktivace přimrtvených KS (Vysočina, Zlín) - bez lidí v místě to nedokážeme

• Rozšiřování kontaktů a spolupráce s ideologicky podobně orientovanými subjekty (různé neziskové organizace/ 
akademická oblast/ zájmové skupiny) – DM

• Organizace školení pro členy a příznivce (PO?)

• Identifikace členu, co platí příspěvky, ale nechodí na schůze a nejsou aktivni na foru, a nasledne dotazovani, co jim
v Pirátech chybí, nebo proč se nezapojují. – TV



3. Podpora pirátských zastupitelů
Vytýčené cíle v této kapitole:

• Odborné vzdělávání
• Koordinace, sdílení postupů a socializace
• Prezentace výstupů

Realizace:
• pravidelná propagace činnosti zastupitelů TZ, FB

• Zřízení pozice zveřejňovače

• metodiky pro zavadeni core Piratske agendy: – VP, IV
• zavádění svobodného software
• otevíráni statni správy
• řízení městských organizací

• Právní pomoc pro zastupitele

• Skoleni exponovaných členů

• Piratecony: IV, TV
• Praha 2015
• Mariánské lázně 2015
• Brno 2015

• Tvorba mapy Piratskych zastupitelu -- kde, kdo, zvolen kdy, dela co, kontaktuju ho jak? – TV, VP



4. Příprava na krajské a senátní volby
Vytýčené cíle v této kapitole:

• Organizace sdílených aktivit
• Vytvoření obecné volební metodiky (organizace, peníze, řízení)
• Koordinace KS

Realizace:
• Platforma pro krajské volební weby (TO)

• Mediální strategii pro krajské volby vytváří ve spolupráci s kandidáty, republikovým předsednictvem a kraji MO

• Slazeni hlavního webu s krajskými volebními weby

• Koordinace tvorby volebního programu

• Příprava administrativních prostředků pro hladký průběh voleb: -- VP

• Připravení administrativních podkladů - přihlášení do voleb, prohlášení kandidátů, formuláře kandidátek – VP

• Automaticky hlídač kandidátek, který všem potřebným osobám pošle každy týden sumař toho, co zbývá, a 
upozorni ty, kterým to chybí, kolik mají ješte času a co jim chybí – TV

• Medialní prostredky:



• Kampaňové "výjezdní křoví" (způsob svolaní dalších pirátů a příznivců na akci, kde by jinak bylo málo lidi)

• "létající cirkus"  = účinkující + potřebné vybaveni

• Koordinace vzniku centrální grafiky. Mediální styl kampaně bude navazovat na dosavadní vizuály Pirátské strany. 
Materiály v souladu s tímto stylem budou přebírány. – DM

• Koordinace centrálního tisku propagačních materialů

• Grafity pomocí dronů 



5. Zastavení TTIP
Vytýčené cíle v této kapitole:

• Spolupráce s jinými subjekty
• Organizace akcí
• Oslovení veřejnosti

Realizace:
• spolupráce s IuRe a jinými neziskovkami http://www.vttip.cz/  – TV

• organizace demonstrací

• organizace přednášek

• vytvoření zázemí pro demonstrace:

• alespoň jeden banner do každého kraje, další už za peníze z krajských rozpočtů

• šablona patřicnych ohlášek na příslušné úřady – TV

• distribuce letáčku proti TTIP

• koordinace dobrovolnické výroby placek pro všechny kraje (všechny kraje nemaji plackovačku)

http://www.vttip.cz/


6. Rozvoj programu
– příprava na parlamentní volby (diskuse a formulace řešení)

Vytýčené cíle v této kapitole:
• Řešení sporných témat
• Zahraniční politika
• VZP

Realizace:

• Iniciace schvalování programových bodů celostátním fórem – VP

• zkvalitnění prezentace programu -- pomoci video prezentace (idealne animacni, piktograficka) – DM

• zaktivnění garantu, aby se ke svým tématům vyjadřovali

• postupná prezentace všech programových bodu veřejnosti -- kampaňová propagace produktů-programových bodů 
(garanti , MO)

• revize stavu jmenovaných garantů - aktivace



7. Rozvoj mezinárodní spolupráce
Vytýčené cíle v této kapitole:

• podpora vzniku PPSK
• podpora resuscitace PPEU
• podpora stabilizace PPI
• výjezdy na cizí volební kampaně
• spolupráce s pirátskou europoslankyní

Realizace:

• součinnost se ZO – VP

• poskytnutí finančních prostředků – VP


