Programové prohlášení republikového předsednictva Pirátů
s mandátem od 2. 4. 2016

Programové prohlášení definuje z pohledu republikového předsednictva klíčové oblasti, na
které se hodláme zaměřit a v rámci kterých chceme maximálně naplnit cíle, které jsme si
stanovili. Prohlášení obsahuje i high-level plán, jak těchto cílů dosáhnout ideálně během
našeho dvouletého mandátu.
Jsme vedení České Pirátské strany a naším hlavním cílem není nic menšího, než vést Piráty
tak, aby bylo co nejdříve aplikováno co nejvíce z pirátského programu ve státní správě,
právním řádu a všeobecně ve veřejném prostoru, a to jak aktivistickou, tak politickou cestou
za dosažení maximální možné synergie těchto přístupů a zároveň respektovat naše závazky
vůči našim členům, podporovatelům, voličům a okolí, o které se jako strana skutečně
stavěná zdola opíráme.
Primární aktivity republikového předsednictva, na které se hodláme soustředit, lze rozdělit
do pěti oblastí – pilířů naší činnosti.
Jejich naplňování chápeme jako prostředek k dosažení námi deklarovaného cíle. Těmito se
budeme zabývat v průběhu našeho mandátu:

A) Strana otevřená, transparentní a komunikativní
●

●

●

●

Budeme nadále ctít princip, že to, co navrhujeme, aplikujeme nejdříve na sobě, ať už
se jedná o transparentní hospodaření, přímou demokracii, právo na informace,
otevřený a komunikativní úřednický aparát nebo podporu dobrovolnictví.
Uvědomujeme si, že je třeba i námi zavedené věci testovat a pilovat, aby jejich
uvedení do praxe bylo vždy podloženo i empirickou zkušeností a odpovídalo realitě a
potřebám skutečného světa.
Členům má být umožněno podílet se na činnosti, v níž mohou být užiteční (např.
tvorba TZ, stanovisek, pomoc v odborech, aktivity v regionech). Toto právo však
nesmí být zneužíváno a odpovědnost nad konkrétními oblastmi mají vždy volení
funkcionáři (vedoucí odborů, předsednictva, garanti), či nedeklarovaní tahouni
určitých aktivit.
Budeme podporovat snahu o bezbariérově proudící informace uvnitř strany i mezi
stranou a jejími příznivci, voliči a veřejností (pirátské listy, obnovení newsletterů, tzv.
pirátských depeší, včasné vyřízení věcí v podatelnách, sledování vnitrostranické
diskuze a členských podnětů, odpovídání na zprávy na FB stránce).
Uvědomujeme si, že i cíle zmíněné v tomto programovém prohlášení nemohou být
realizovány pouhými pěti lidmi v předsednictvu. Podporujeme, aby ti, kdož skutečně
chtějí přiložit ruku k dílu, dostali šanci se na plnění těchto cílů podílet.

B) Rozvoj programu a jeho aplikace
●
●
●
●

●

Naším cílem je aktualizace pirátského programu v nových i vyvíjejících se oblastech,
a to za součinnosti s RV.
Reorganizace (sloučení) některých témat, přiblížení se zaběhlým resortům.
Podpora garantů a zprostředkování pomoci s mediálními výstupy.
Naučit se sami (jak republikové předsednictvo, tak i všichni ostatní) sdělovat
profesionálně program různým skupinám občanů. V programu pak najít nosná
témata, která nás definují a tyto používat v cílených volebních kampaní.
(profesionální analýza a poradenství)
Rychle reagovat na aktuální kauzy, využít je k prezentaci našich postojů a programu.

C) Fungující organizace
●

●
●
●
●

Naším cílem je revize, zavedení nových a konsolidace existujících IT systémů
podporující a usnadňující práci ostatních členů i organizačních jednotek - odborů.
Do tohoto zahrnujeme: funkční evidenci členů, evidence funkcí, evidence příznivců,
partnerů a podporovatelů a jejich schopností (PO), realizace elektronické přihlášky,
automatizace finančních operací a souvisejícího vedení účetnictví.
Personální naplněnost – mít řádně zvolené vedoucí odborů a garanty. Ti pak mají mít
naplněné své podpůrné týmy.
Navyšování počtu členů a registrovaných příznivců– náborové kampaně skrze
konkrétní aktivity a témata, podpora viditelnosti krajských sdružení
Optimalizace výběrových řízení na profesionální a poloprofesionální pozice i na
výrobky a služby.
Přehledná a jednoduchá administrativa – zrušení či iniciace změn nefunkčních
předpisů, na základě praktické zkušenosti.

D) Úspěchy ve veřejném prostoru
●

●

●

Naším cílem je úspěšně pokračovat v rozeběhlých „kauzách“. Mezi hlavní „kauzy“
řadíme dle důležitosti:
1. TTIP – zabránit podpisu smlouvy, informovat veřejnost.
2. Odkaz není zločin – sledujuserialy.cz (výběr právní kanceláře)
3. MMM – kroky vedoucí k legalizaci konopí v ČR a změnu přístupu k
psychotropním látkám obecně
4. Svobodná kultura – vraťme Cimrmana národu, creative commons osvěta,
Vyosení
Důležité je pro nás i pro veřejnost zapojení občanů do procesu voleb i jinak než jako
ty, kteří odevzdávají hlas. OVK – bezproblémová nominace- registrace do
okrskových volebních komisí
Kvalitní obsahová i personální podpora zastupitelů a senátorů a medializace jejich
úspěchů

●

Nastolování a komunikace nových témat, aktuálních v dnešní informační době –
elektronizace státní správy, lokální a alternativní měny, základní příjem, sdílení nejen
na internetu

E) Úspěchy volební a politické
●

●

●

●
●
●
●

Dlouhodobým cílem Pirátské strany i republikového předsednictva je mít stabilní
voličskou základnu alespoň nad 6%, kdy dobrou kvalitní kampaní můžeme
dosáhnout i 10% ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 2017.
Dlouhodobě zdařilé volební kampaně a zlepšování obecného vnímání Pirátské
strany, jako skutečně demokratické strany formované zezdola lidmi a přímou
demokracií a nikoli penězi a politických marketingem.
Aktuálně je třeba soustředit se na krajské a senátní volby. Chceme uspět alespoň ve
4 krajích a získat alespoň jednoho senátora a alespoň jednoho plně placeného
asistenta senátora.
Vytvoření skupiny senátorů nakloněných Pirátům
Navázání spolupráce s předními odborníky v námi řešených oblastech a nastolení
hubů či think-tanků kopírující resorty vlády ČR.
Naším cílem v neposlední řadě navázání komunikace s ostatními pol. stranami a
hledání programových průniků a vyvíjení tlaku na jejich prosazení.
Jako klíčové považujeme začlenění menších či regionálních subjektů a jejich
kandidátů skrze pirátské primárky do kandidátních listin pro voleb do poslanecké
sněmovny 2017.

Za Republikové předsednictvo
Ivan Bartoš - předseda
Vojtěch Pikal - 1. místopředseda
Martin Šmída - 2. místopředseda
Václav Fořtík - 3. místopředseda
Ivo Vašíček - 4. místopředseda

Praha 12. 5. 2016

