
Doporučení oblastním 
předsednictvům 

 

Milí Piráti a Pirátky, 

po fantastickém úspěchu v parlamentních volbách očekáváme nárůst zájmu o Pirátskou 
stranu potažmo i o členství v ní. Tento zájem vítáme a chceme, aby strana rostla a 
obohacovali ji schopní lidé, kteří mají chuť, čas a dobrou vůli pomoci Pirátům.  

Nesmíme však zapomínat, že s tímto zájmem jsou spojená i rizika, na která se prosím 
připravte. Máme informace o tom, že jiné politické strany se nás pokusí infiltrovat pomocí 
nasazených placených osob, a nelze vyloučit pokusy o nepřátelské převzetí místního 
sdružení. V této zkoušce máme pouze jednu šanci obstát a nesmíme občany zklamat. 

Přijímání členů je v kompetenci oblastních předsednictev, máme ve vás plnou důvěru a 
apelujeme, abyste k přijímání nových členů přistupovali s rozvahou. 

Proto jsme dali dohromady následující doporučení: 

● Zapojujte nováčky do lokálních kampaní bez ohledu na to, zda jsou členové a 
seznamte se s nimi. Je k dispozici spousta dobrovolnických činností, do kterých se 
nováčci mohou zapojit jako příznivci (příklady: kontaktní kampaň pro komunální 
volby, správa sociálních sítí, organizace akcí, údržba Pirátského centra atd.).  

● Určitě nabírejte jako členy lidi, kteří svými skutky prokázali, že mají blízko k 
Pirátům, např. dlouhodobě nám pomáhali a jsou důvěryhodní nebo pracovali jako 
dobrovolníci pro názorově blízké aktivity (např. Rekonstrukce státu apod.) a 
současně mají dobrý přehled o programu (viz program).  

● Určitě nenabírejte jako členy lidi, kteří nás veřejně poškozovali, pomlouvali, chovali 
se oportunisticky, nemají potřebné sociální kompetence (a to včetně bývalých 
členů, kteří před volbami odešli), mají názory neslučitelné s prioritami Pirátů, anebo 
s nimi nemáte žádnou zkušenost, jak se chovají.  

● Zeptejte se sami sebe, zda by rozhovor televize nebo občana s uchazečem, kdyby 
byl členem Pirátů a hlasitě se k našemu jménu hlásil, by nás mohl poškodit - 
takového člověka prosím nenabírejte a zdvořile je odmítněte. 

● Člen by měl sám hledat způsoby, jak pomoci, a mít o Piráty a Pirátské myšlenky 
opravdový zájem. 

● Není vhodné přijmout žadatele hned na první schůzce, pokud ho opravdu dobře 
neznáte, a je žádoucí je nejprve zapojovat do činností sdružení jako dobrovolníky a 
teprve pokud se osvědčí, tak je přijmout. V případě, kdy máte pochybnosti 
doporučujeme nechat uchazeče pomáhat jako dobrovolníka aspoň 6 měsíců a 

https://www.pirati.cz/program/


podle jeho zapojení ve sdružení teprve následně rozhodnout o přijetí či zamítnutí 
přihlášky. 

● Před přijetím byste si měli člena prověřit, jak je zvykem (zkontrolovat, zda nesdílí 
nacistické nebo jiné věci neslučitelné s programovými cíli Pirátů na facebooku, 
grilování na schůzi, dobrá znalost programu a sdílené ideje, ptát se na všechny 
vazby a osobní cíle, motivace vstupu apod.). Za přijetí každého člena nesete 
osobní zodpovědnost, která vyplývá ze jmenovitého hlasování. 

Oblastní předsednictva mají v tomto směru naši důvěru a my věříme, že budou v této věci 
postupovat tak, aby se Pirátská strana rozrostla o další skvělé lidi a svůj růst ustála. 
Zároveň vás budeme informovat o tom, jak můžete najmout nové lidi, kteří by pomáhali 
přijímání členů řešit na lokální úrovni.  

Podezření na podvodný nábor členů prosím hlaste administrativnímu odboru - v takovém 
případě jsme připraveni ihned přijmout potřebná opatření včetně pozastavení jejich 
přihlášky, vyhlášení nových voleb místního předsednictva či rozpuštění příslušného 
sdružení. 

 

 

Návrh usnesení: 

Republikové předsednictvo  

1. přijímá přiložené doporučení oblastním předsednictvům, 
2. ukládá administrativnímu odboru zapracovat do přijímacího procesu taková 

bezpečnostní opatření, aby byl smluvně postižitelný pokus o infiltraci např. lidmi 
placenými za infiltraci - termín: 15. 11. 2017, 

3. ukládá administrativnímu odboru provádět nábor členů výlučně podle již 
projednané metodiky (nábor přes registrační formulář na webu), nikoliv přes 
internetové fórum - termín: 5. 11. 2017 

4. ukládá personálnímu odbor prostřednictvím krajských koordinátorů dbát na kvalitu 
přijímacího procesu a řešit personální problémy při náboru s příslušnými oblastními 
předsednictvy a reportovat průběhu náboru členů republikovému předsednictvu - 
termín 20. 12. 2017, 

5. doporučuje republikovému výboru projednat otázku přijímání členů na jeho 
zasedání a zvážit případnou změnu stanov, např. zavedením možností 
nadřízeného předsednictva dočasně odejmout podřízenému předsednictvu právo 
přijímání členů. 

 

 


