
Návrh usnesení - předkládá Jakub Michálek 

Usnesení RP k požadavkům na případný budoucí think-tank Pirátů 

1. Republikové předsednictvo konstatuje, že  

a. v médiích byla prezentována jedna z mnoha iniciativ jednotlivých členů          
na internetovém fóru, která se v tomto případě týkala možného          
založení spolku za účelem publikační a odborné činnosti, 

b. iniciativa podle předchozího bodu je teprve v počáteční fázi a nebyla           
dosud projednána orgány strany. 

2. Republikové předsednictvo deklaruje, že případný budoucí politický institut        
Pirátů má splňovat požadavky uvedené v § 20 a 21 pravidel hospodaření v             
níže uvedeném znění a má mít právní formu zapsaného ústavu s Českou            
pirátskou stranou jako zakladatelkou tak, aby nedocházelo ovládání institutu         
soukromými osobami. 

3. Republikové předsednictvo ukládá předsedovi strany informovat republikový       
výbor o tomto usnesení a připravit potřebné podklady pro jeho realizaci. 

4. Republikové předsednictvo předkládá republikovému výboru návrh na změnu        
pravidel hospodaření: 

§ 20 Obchodní společnost Majetková účast na jiných právnických osobách 

Strana může založit obchodní společnost, nebo družstvo nebo jinou právnickou          
osobu anebo se účastnit jako společník nebo člen na již založené právnické osobě             
obchodní společnosti nebo družstvu za podmínek stanovených zákonem,19) pokud         
republikový výbor vysloví předem souhlas se smlouvou, kterou mají být ujednány           
vztahy s touto právnickou osobou obchodní společností nebo družstvem. 

§ 21 Hospodaření s vkladem 

Pokud strana vloží majetek do koalice, právnické osoby obchodní společnosti nebo           
družstva nebo jinak sdruží či vyčlení majetek k určitému účelu, musí aspoň co do              
vkladu strany předem smluvně zajistit hospodaření s péčí řádného hospodáře (§ 4),            
vyloučit zakázaná jednání (§ 5), zajistit průhlednost hospodaření (§ 12) a           
obsazování míst, jakož i možnost kontroly kontrolními orgány strany. 

Odůvodnění: 

V médiích byly na základě diskusních příspěvků na fóru Pirátů a rozhovoru s Janou              
Michailidu a Mikulášem Peksou publikovány články (viz Novinky a Eurozprávy), které           
spekulují o možném politickém institutu Pirátů, kterým by se podle mohl stát spolek,             
který Jana Michailidu organizuje. Faktem je, že politický institut Pirátů bude mít po             
příštích volbách do Poslanecké sněmovny nárok na státní dotaci ve výši cca 3             
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miliony korun ročně a strana bude rozhodovat o tom, kdo bude její politický institut              
nebo si bude moci založit vlastní. Je v zájmu strany a jejích členů, aby strana měla                
vliv na to, co tento institut bude dělat a jak tyto státní/stranické prostředky budou              
rozdělovány. Jde o to, aby strana zajistila transparentní obsazení ředitele institutu,           
tranparentní hospodaření a transparentní postup pro plánování jeho práce dle potřeb           
České pirátské strany a aby měla strana efektivní nástroje řešit případná pochybení.            
Již historicky se ukázalo (případ Pirátské listy Martina Brože), že je rizikové, aby             
investice strany směřovaly do organizace soukromých osob mimo stranickou         
kontrolu, proto je vhodné, aby základní principy byly již nyní, když je věc nepatřičně              
medializována, postaveny najisto. V návaznosti na toto usnesení předseda strany          
připraví podklady pro založení (spícího) ústavu, který bude v případě vzniku nároku            
na příspěvek politickému institutu Pirátů použitelný, aby nebyl příspěvek vyplácen do           
rukou soukromých osob. 


