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Vážené Celostátní fórum Pirátů, milé Pirátky a Piráti, vážení hosté, přátelé, 

je mi ctí a potěšením představit vám Zprávu o stavu České pirátské strany k dnešnímu dni a seznámit vás tak s vývojem 
Pirátské strany za rok 2019. 

Dlouhodobě se pohybujeme v průzkumech na 2. příčce ze všech politických stran v ČR a co do aktivit a výsledků jsme 
faktickými lídry opozice. V roce 2019 jsem slavili mnoho úspěchů, ale také čelili řadě menších či větších výzev a díky tomu 
nabírali nové zkušenosti. Zásadní pro Piráty, po sněmovním úspěchu, byl nástup našich politiků do oblasti komunální politiky, 
což nás naučilo, že do budoucna musíme dbát ještě více na funkci přípravnou a vzdělávací, stejně jako na funkci “servisní”, 
pro naše volené zastupitele, ale i vnitrostranické lídry. 

Říká se, že ideální kombinace poměru práce politické strany by mělo být 80 procent práce navenek, směrem k občanům 
a výkonu své politické funkce a 20 procent činností a energie by mělo směřovat k řešení interních otázek. Z pozice předsedy 
cítím, že se tohoto pravidla ne vždy držíme, a ač jsme politicky úspěšní, zahlcuje nás často běžná operativa. Na tom musíme 
společně zamakat.

Pokud však v budoucnu investujeme svůj čas do efektivnějšího fungování organizace a interních procesů nastavených 
nově na takovou Pirátskou stranu, která figuruje ve všech patrech české politiky a již půl roku i v Evropském parlamentu, 
budeme moci čas a energii takto ušetřenou efektivně využít v reálné politice, a na vnitrostranické úrovni pak řešit převážně 
strategii, veliká témata, ale i zábavu. Měli bychom se stát ještě více platformou pro participaci lidí různých odborností, 
dovedností a zájmů, aby se trvale nejen zvyšovaly naše kompetence, ale aby nás politika dlouhodobě bavila a naplňovala. 

I přes úspěchy v roce 2019 jsme zaznamenali lehkou stagnaci růstu, což ovšem neznamená, že bychom se neměli s před-
stihem začít připravovat na další vlnu přílivu nových členů. Větší otevření se je zcela žádoucí. I přes stále častěji skloňovaný 
“skleněný strop” (který osobně považuji za mýtus) se nám daří ve všech patrech prosazovat naši politiku a troufám si říci, 
že na celostátní úrovni jsme dokonce nejaktivnější strana v ČR, i když na rozdíl od vládní koalice nemáme k dispozici aparát 
ministerstev. Abychom dalším růstem prošli zdárně, musíme mít stále na paměti, že nejdůležitější je pro nás aktivní a in-
formovaná členská základna, která společně buduje vnitrostranickou kulturu a stále se rozvíjí a sama si vytváří prostor pro 
přípravu kvalitních zákonů a strategických a pro rozvoj společnosti přínosných rozhodnutí.

Právě s touto výbavou se utkáme v roce 2020 v politické soutěži o další křesla, tentokrát krajských zastupitelů. Věřím, 
že obstojíme a získáme tak ke stávajícím třem krajům, kde už Piráti uspěli a kde dokonce působí i ve vedení Karlovarského 
kraje, i zastupitele ve všech ostatních krajích ČR a budeme i tam odvádět dobrou koaliční i třeba opoziční práci v souladu 
s naší strategií.

Dovolte mi v úvodu vyzdvihnout, dle mého názoru nejdůležitější atributy, které je třeba si udržet a stále rozvíjet. Jsou to: 
kompetence, pokora, odvaha a pro Pirátskou stranu již deset let zcela zásadní skutečně otevřená politika. 
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A i díky těmto hodnotám je myslím vhodné na tomto místě zmínit naše největší úspěchy za uplynulý rok:

V roce 2019 jsme prošli první zásadní zkouškou, kterou byl první rok ve vedení třech největších měst České republiky – 
Prahy, Brna a Ostravy. Mohu s čistým svědomím říci, že si ve všech těchto městech vedeme velice dobře a výsledky Pirátů 
jsou zde vidět.

Nezapomínejme ale i na ostatní města a obce, kde jsme v komunálních volbách uspěli a kde se nám daří v koalicích 
realizovat náš program. I jako opoziční zastupitelé jsme často insPirativní a je vidět, že opozice není v politice na okrasu. 
Praktické znalosti a zkušenosti komunální politiky sdílíme nejen na foru komunálních zastupitelů, ale prakticky neustále se 
snažíme propojovat napříč resorty a expertními týmy. Zvládáme s Piráty tedy práci jak v opoziční roli, tak v přípravě, realizaci 
a prezentaci návrhů. 

Úspěšně jsme zvládli volby do Evropského parlamentu. I když jsme překročili plánovaných 300 000 hlasů, vzhledem k vyšší 
účasti, za kterou jsem za naše občany rád, nakonec to stačilo na zisk tří mandátů a třetí místo na pomyslné pásce politic-
kých stran. Vynikajícím úspěchem pak bylo to, že jsme pro Pirátské hnutí v Evropě získali pozici místopředsedy Evropského 
parlamentu.

Postavili jsme fungující resortní týmy se stále rostoucími sítěmi spolupracujících odborníků i organizací a zahájili jsme 
budování krajských expertních týmů jako lokálních variant těch celorepublikových. To samé se nám daří i v mediální rovině. 
V roce 2019 jsme také kladli vysoký důraz na vzdělávání našich lidí i politiků nejen v rámci lídrovských kurzů. Neustále zvy-
šování kompetencí našich lidí považujeme za zcela stěžejní.

Jaké jsou pro nás největší výzvy v následujícím roce?

Je to plnění volebních a programových priorit jak ve Sněmovně, tak i v krajích a městech, nově také v Evropském parlamentu 
a s tím související další zvyšování efektivity a kompetentnosti členů Pirátské strany. To je náš závazek nejen vůči očekávání 
voličů, ale vůči všem lidem v naší zemi.

Úspěšné zvládnutí krajských a senátních voleb v roce 2020, tedy posílení ve 3 krajích, kde již máme zástupce a získání 
dalších pirátských zástupců v krajích zbývajících. To považuji za náš největší letošní cíl. V předchozích krajských volbách 
jsme měli 9 zastupitelů. Naším cílem by měl být minimálně desetinásobek. Zároveň chceme samozřejmě  posílit zastoupení 
Pirátů v Senátu.

 
Musíme se ještě více zaměřit na vnitřní osobnostní růst, sdílení praktických zkušeností a vzorů a vzdělávání stávajících 

a budoucích politiků. Zásadní pro nás bude příprava Pirátů pro vládní angažmá po parlamentních volbách 2021, ve které věřím. 
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Pirátská strana 2019 – základní fakta a data

  Pirátská strana v roce 2019 oslavila 10 let od svého založení

 Pirátská strana má v tuto chvíli zastoupení ve všech patrech české i evropské politiky:

   V Evropském parlamentu jsou nově zvolení 3 poslanci za Českou pirátskou stranu  
a 1 za německou Pirátskou stranu – jsme součástí čtvrté nejsilnější frakce,  
Marcel Kolaja je místopředsedou Evropského parlamentu

	  V Parlamentu České republiky mají Piráti zastoupení: 
  • Sněmovna – 22 poslankyň a poslanců, tj. 3. nejsilnější klub
  • Senát – 1 senátor za Piráty, 4 senátoři zvolení s podporou Pirátů

   Na krajské úrovni má Pirátská strana 5 zastupitelů ve 3 krajích, přičemž v Karlovarském kraji je v jeho vedení

   Na komunální úrovni se podílíme na vedení 3 největších měst v ČR (Ostrava, Brno a Praha)  
– máme 1 primátora, 8 starostů a téměř 200 komunálních zastupitelů

   Ve volebních průzkumech a modelech dlouhodobě obsazujeme 2. a 3. pozici nejsilnější strany s dlouhodobým 
průměrem kolem 14,5 % (viz www.mandaty.cz)

   Pirátská strana má k datu vyhotovení zprávy 1023 členů.
  • Tři nejpočetnější kraje: Praha, Olomoucký, Moravskoslezský

	    Pirátská strana hospodaří s přebytkovým rozpočtem, konsolidovaný rozpočet pro rok 2020 byl schválen 
s přebytkem 24 milionů korun.
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Plnění strategie Pirátské strany v roce 2019 a výzvy pro rok 2020 za jednotlivé oblasti

RePublikové Předsednictvo (RP)
  co se podařilo:

   Ustavení stálého volebního výboru (schází se měsíčně) – aktivně pracuje na přípravě krajských a senátních voleb 
a řídí volebního koordinátora

   Zřízení a koordinace resortních týmů

   Ustanovení stálého volebního koordinátora – od září, zajišťuje kontinuitu jednotlivých volebních kampaní, zpracovává 
volební manuály a harmonogramy, koordinuje KS a centrálu

   Zajištění stálého fundraisingu – prokazatelnými zkušenostmi z fundraisingu (nabráni dva fundraiseři)

   Postupné přesouvání části operativy na asistentku RP a kancelář

   Předložení návrhu na zavedení supervize s cílem pracovat na vnitřním prostředí ve straně a předcházet konfliktům 
a vyhoření

    Předložení návrhu na zavedení interního auditu

   Předložení rozpočtu centrály zohledňující hlavní směry strategie jednotlivých orgánů

   Realizování systematických výjezdů členů RP do krajů a místních sdružení

Plnění strategie: Předsednictvo dostálo své roli mediálně nejviditelnějších představitelů Pirátské strany a velkou měrou se podí-
lelo jak na prezentaci výsledku práce strany na všech úrovních jejího působení, tak na formulaci stanovisek strany k nejrůznějším 
aktuálním tématům a kauzám. Podařilo se velkou část běžné či rutinní agendy delegovat na podpůrné odbory, týmy a osoby, byl 
ustaven stálý volební výbor, který aktivně funguje, stejně tak i stálý volební koordinátor. Co se naopak zatím nezdařilo je rozjet 
program systematického fundraisingu od sympatizujících osobností či firem. Spokojeni nemůžeme být ani se systémem sledo-
vání realizace Pirátské strategie jako celku, který bude ještě vyžadovat řadu úprav. Členové předsednictva začali systematicky 
navštěvovat regiony a místní sdružení, v čemž bude potřeba pokračovat s ještě větší intenzitou.

výzva: Důslednější přenesení řídící operativy a rutinních činností na odbory, kancelář, asistentku a poslanecký klub s cílem uvolnit 
ruce předsednictvu pro aktivní politickou práci s voliči (kontaktní kampaň, mediální výstupy, práce s členskou základnou v regio-
nech). Razantní růst členské základny a počtu příznivců s cílem získat kvalitní spolupracovníky pro další rozvoj strany. Vzdělávání 
členů strany s cílem zvýšit počet osob ochotných a schopných aktivně se podílet na výkonu praktické politické práce na všech 
úrovních. Pokračování v procesu profesionalizace servisního aparátu strany a zavedení pravidelných jednání široké exekutivy. 
Kultivace vnitřního prostředí ve straně (best practices, nastavení jasných kompetencí a adresných odpovědností orgánů a osob, 
principy vzájemné komunikace…).
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RePublikový výboR (Rv)

  co se podařilo:

	   Pravidelné setkávání na zasedáních, která se v roce 2019 uskutečnila pětkrát

    Mezi zasedáními, kde se členové RV setkají osobě, komunikují kromě fóra v rámci pravidelných konferenčních hovorů 
jedenkrát měsíčně, případně v rámci mimořádných hovorů ke konkrétním tématům 

   Zlepšení spolehlivosti a rychlosti vypořádávání podání v programu Redmine

   Organizační zajištění toho, aby se zasedání Republikového výboru pravidelně účastnili zástupci Kontrolní komise 
a Rozhodčí komise i vedoucí orgánů

   Provedení změny jednacího řádu vedoucí k plynulosti fungování RV (nemělo by se již stát, že se RV ocitne na nějakou 
dobu zcela bez jednatelů) 

Plnění strategie: Republikový výbor spolehlivě funguje při schvalování rozpočtu, výsledků hospodaření, výroční finanční zprávy či 
vyhlašování participativního rozpočtování. Komunikace s Republikovým předsednictvem funguje bez větších problémů, zástupci 
RP se pravidelně účastní zasedání RV, v případě potřeby i mimořádných jednání na mumble, např. při předložení návrhu rozpočtu 
a dalších klíčových dokumentů. 

výzva: Zlepšení sledování metrik vytyčených v pirátské strategii, například měření doby mezi předložením návrhu, zahájením 
jednání a rozhodnutí, stejně jako reporty krajských zástupců na schůzkách krajského sdružení a zasedáních výboru a dalších.

PoslAnecký klub PiRátů v PsP ČR

  co se podařilo:

   Každodenní velmi dobře strukturovaná opoziční práce (oponentura zákonů, příprava pozměňovacích návrhů vč. 
úspěšně podaných, komentáře vládě, interpelace ministrů a vládě)

   Dosažení nejvyšší účasti na hlasováních na plénu PSP ze všech klubů (zdroj: https://kuloary.cz/prace/)

   Zpracování a předkládání vlastní legislativy (nominační zákon, novela registru smluv, zákon o právu na digitální 
službu, úprava rodičovského příspěvku, úprava prevence závislostního chování)

   Aktivní oslovování předních odborníků, konzultace s oborovými, neziskovými organizacemi

   Pořádání konferencí a seminářů na půdě PSP i jinde (Piratecony v krajích, pravidelné semináře a kulaté stoly)

   Spolupráce s resortními týmy napříč republikou, přítomnost v regionálních kancelářích

   Průběžné zvyšování kompetencí poslanců i aparátů (podzim 2019 intenzivně)

   Vytvoření a stabilizování personálně silného analytického týmu (https://www.pirati.cz/analytici/)

   Stabilizování počtu a kompetencí týmu asistentů poslanců

   Zpracování a publikování zprávy vyšetřovací komise ke kauze OKD, rozkrytí dalších korupčních kauz

   Navýšení mediálního dosahu poslanců v éteru i online, budování značky dalších poslanců vedle trojice Bartoš, 
Michálek, Ferjenčík

   Spuštění webu představujícího výsledky Pirátů ve Sněmovně (https://www.pirati.cz/vysledky/)

   Spuštění webu Otevřená sněmovna (https://www.otevrenasnemovna.cz/)

Plnění strategie: PK velice dobře naplňuje strategii v oblasti práce poslanecké opozice a v oblasti legislativních návrhů, daří se 
projednávat legislativu v příslušných týmech, jsou budovány osobnostní profily poslanců, funguje spolupráce a týmový duch, posí-
lena byla mediální prezentace. Strategii se nedaří až tak naplňovat v oblasti spolupráce s některými celorepublikovými rezortními 
týmy a v agendě objíždění krajů a setkávání s občany.

výzva: Účelná prioritizace legislativní práce pro období zbývajícího 1,5 roku do voleb, revize a nové nastavení projektového řízení, 
udržení velmi dobře nastavených vztahů v rámci PK i v rámci klubového aparátu, strukturovanější a lépe zacílená spolupráce PK 
a resortních týmů, networking s osobnostmi z privátního, neziskového a odborového sektoru.
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Mediální odboR (Mo) 

  co se podařilo:

   Vybudování systému mediální podpory regionů (mediální experti v krajích, pravidelné porady a propojování 
centrálního MO a krajů, mediální tréninky a školení, prezentace regionálních úspěchů na celostátní úrovni)

   Zajištění funkční redakce online Pirátských listů (FB stránka zaznamenává nárůst sledovatelů), neustálá snaha 
o zefektivnění projektu přípravy a vydání papírových Pirátských listů 

   Úspěšné spojení konkrétních Pirátů s konkrétními tématy v mediální prostoru – expertní mediální profily Pirátů

   Realizování průzkumů a aplikace výsledků na tvorbu strategie komunikace a strategií pro volby

   Mediální realizování úspěšné evropské kampaně – mediální tréninky kandidátů, přípravy komunikačních strategií, 
kompletní mediální pokrytí kampaně (plán 300 000 hlasů – výsledek 330 000 hlasů)

   Stabilizování rostoucího trendu preferencí (www.mandaty.cz) do ¾ 2019, 2.- 3. strana v ČR

   Nárůst stranických sociálních sítí a specifických profilů Pirátů (viz. příloha)

Plnění strategie: Mediální odbor naplnil stanovené strategické cíle pro uplynulý rok v maximální možné míře. Podařilo se zaměřit 
síly na co možná nejefektivnější podporu mediální kompetentnosti krajů a jejich představitelů, i když zde je ještě celá řada možností, 
jak podporu směřující do regionů ještě obohatit. Úspěšně se daří profilovat jednotlivé pirátské osobnosti se specifickými tématy 
či posty, které zastávají, stále se zvyšuje efektivita a využití možných komunikačních kanálů. 

výzva: Zastupitelnost na klíčových postech, stabilizace projektu tištěných PIrátských listů tak, aby nehrozil výpadek vydání, dále 
pokračování přesunu agendy na krajské mediální týmy, tréninky čelních kandidátů a mediální příprava lídrů a kandidátů na blížící 
se krajské a senátní volby. Cílem je i komplexní podpora a realizace předvolební kampaně do krajských a senátních voleb.

PeRsonální odboR (Po)

  co se podařilo:

   Zavedení systému školení manažerských dovedností LARP (zatím nízká účast)
   Úspěšné zvládnutí velkého množství výběrových řízení (europarlament, komunál), připraven manuál  

„Jak na výběrová řízení“
   Pravidelné rozesílání Celostátního členského zpravodaje
   Stabilizování sítě krajských koordinátorů (sdílení know-how, systém úkolování a hodnocení, školení a stáže 

v jiných krajích)
   Založení krajských expertních týmů (KET), které ovšem nejsou zatím patřičně rozvinuty 

Plnění strategie: Personálnímu odboru se daří naplňovat většinu hlavních bodů strategie.

výzva: Vylepšování systému Nalodění a práce s ním, zastupitelnost, zrychlení výběrových řízení, zavedení krajských news-
letterů, supervize týmu koordinátorů a snížení jejich fluktuace, školení leadershipu, nutnost aktivního HR na úrovni krajů 
v oblasti odborníků pro KET.
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kAncelář PiRátské stRAny

  co se podařilo:

   Převzetí kompletní agendy po zrušeném Finančním odboru
   Radikální zjednodušení systému bankovních účtů, zavedení termínovaných vkladů (výnos 600 tisíc ročně)
   Stabilizování systému proplácení žádostí, zkrácení doby proplacení (2-3 dny)
   Splnění všech zákonných povinností včas (účetní závěrka, audit, výroční finanční a závěrečné volební zprávy)
   Zavedení systému průběžného účtování a předauditu s cílem výrazně zkrátit lhůty pro zpracování výsledků 

hospodaření
   Průběžné promítání darů do rozpočtů (zvyšuje motivaci dárců)

Plnění strategie: Daří se plnit strategii v oblasti finanční, méně již v oblasti koordinace a meziodborových projektů.

výzva: Další zjednodušování procesů (registr smluv, Piroplácení, Nalodění, portál Dary), rozběhnutí stálého fundraisingu, 
hladký průběh financování a administrativy krajských a senátních voleb.

technický odboR (to)

  co se podařilo:

   Řešení day-to-day provozních problémů
   Migrace většiny systémů do nového datového centra
   Většina systémů běží nyní v kontejnerech – umožňuje bezproblémové nasazení a aktualizace
   Infrastruktura je popsána Ansible playbooky – umožňuje obnovu systému a centrální správu serverů
   Spuštění prostředí pro spolupráci se soubory „Mrak“ – má aktuálně cca 600 uživatelů
   Spuštění komunikační platformy Zulip – má aktuálně cca 600 uživatelů
   Získání mnoha cenných, praktických zkušeností s vývojem a nasazením vlastních systémů

Plnění strategie: Po většinu loňského roku se nedařilo naplnit strategii TO, v posledním čtvrtletí se nový vedoucí TO soustředil 
na navýšení provozních i rozvojových kapacit.

výzva: Zpracovat velké množství rozvojových projektů s nejasnou prioritou v zásobníku – nutnost prioritizace a plánování, 
dotažení dříve nasazených systémů, produktivní komunikace s ostatními složkami strany.

AdMinistRAtivní odboR (Ao)

  co se podařilo:

   Zajištění hladkého chodu vnitrostranické agendy (jednání, nadprůměrné množství hlasování)
   Ve spolupráci s koordinátory provedení revize členských přihlášek, shromáždění a centrální archivace originálů
   Převedení zpracování a rozesílání celostátního newsletteru přes portál Nalodění (2x větší počet odběratelů z řad 

nečlenů)

Plnění strategie: Ve spolupráci s krajskými a místními sdruženími bylo zajištěno solidní zastoupení Pirátů v okrskových 
volebních komisích pro volby do Evropského parlamentu. Dlouhodobé směry strategie vázly na spolupráci s TO a zůstávají 
tak výzvou pro další období.

výzva: Ve spolupráci s TO vytvoření elektronické členské přihlášky, automatizace administrativy zakládání místních sdru-
žení, nový systém evidence stranické struktury a funkcí, centralizace informací týkající se procesů, návodů, ale i závazných 
vyhlášek odborů a orgánů.
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ZAhRAniČní odboR (Zo)

  co se podařilo:

   Vytvoření společného pirátského programu pro eurovolby 2019, konsolidace a prezentace
   Spolupráce s Piráty po celé Evropě, čeští Piráti zvoleni předsedou a místopředsedkyní Evropské pirátské strany
   Zvýšení medializace Pirátů ve světě v souvislosti s úspěchem Pirátské strany ve volbách do EP a působením 

na pražském magistrátu 
   Zajištění zásadní podpory komunikace evropských a mezinárodních témat a koordinace souvisejících aktivit 

(turecká invaze, sestavování orgánů EP,  copyrightová směrnice)

Plnění strategie: Zahraničnímu odboru se v roce 2019 dařilo úspěšně plnit hlavní směry strategie, zejména v souvislosti 
s volbami do Evropského parlamentu.

výzva: Navázání spolupráce s dalšími evropskými liberálními stranami, smysluplná podpora ostatním pirátským stranám, 
přenos témat z resortních týmů na evropskou úroveň a koordinace práce našich představitelů v Evropském parlamentu, 
Poslanecké sněmovně a Senátu PČR.

kontRolní koMise (kk) 

  co se podařilo:

  Obdržení celkem 20 podnětů k řešení v roce 2019, z nichž 16 uzavřela
  Předání celkem 7 případů k Rozhodčí komisi 
   Setkávání se na nepravidelných zasedáních (3 zasedání v roce 2019), případy řeší kontinuálně i bez nutnosti 

fyzického setkávání
   Zajištění kvalitní komunikace Kontrolní komise a Rozhodčí komise na velmi dobré úrovni

Plnění strategie: Kontrolní komisi se dařilo průběžně odbavovat podání v mezích svých kapacit. Komise v aktuálním složení 
končí mandát 23. ledna 2020 a aktuálně probíhá volba nových členů. 

výzva: Efektivnější a systematické fungování Kontrolní komise v novém složení, zavedení interního auditu a navýšení kom-
petencí ve věci kontrolní činnosti členů komise. Nutný neustálý rozvoj spolupráce s Rozhodčí komisí, aby například před 
posunutím k Rozhodčí komisi docházelo k zajištění dalších důkazů, kontrole složení záloh ve správné výši atd. 
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RoZhodČí koMise (Rk)

  co se podařilo:

   Obdržení 6 podání a vydání 3 rozhodčích nálezů v roce 2019. Dva návrhy byly vzaty zpět stěžovatelem ještě před 
vydáním nálezu, ke smíru došlo v jednom případě 

   Po zvolení nového složení Rozhodčí komise byly novelou nastaveny procesy, které dosud probíhaly jen 
na základě zvyku

   Přehledné definování procesu každého řízení, aby bylo účastníkům řízení předem jasné, co je čeká a jaká jsou 
práva a povinnosti

   K větší právní jistotě uvnitř strany nově přispívá to, že na předběžné otázky odpovídá celá Rozhodčí komise  
– odpověď je přijata usnesením 

   Nově také probíhá sbírání podnětů členů Rozhodčí komise na změnu vnitrostranických předpisů v případech, 
kdy má ustanovení předpisu efekty, které nebyly původně normotvůrcem zamýšlené (tyto bude postupně 
předávat RV) 

   Nastavení pravidelných setkání k běžné agendě i jednotlivým případům, průměrně jednou za dva měsíce

Plnění strategie: Průměrná délka řízení Rozhodčí komise je 23 dní (konkrétně 54 dní řízení o stížnostech, 18 dní řízení 
o předběžných otázkách). U dvou stížností přesáhla délka řízení 30 dní. U jednoho řízení došlo k prodlení delšímu než 60 
dní, jelikož šlo o složitý případ a zpravodajka se musela vypořádat s obstrukcemi ze strany odpůrce, členové však o tomto 
informováni nebyli. Rozhodčí komise se pravidelně schází k jednotlivým stížnostem, pokud to situace vyžaduje. Navýšení 
počtu setkání se neplánuje, aktuální stav je dostačující. 

výzva: Dále pokračovat v nastartovaném procesu zrychlení a předvídatelnosti práce Rozhodčí komise, dosáhnout co největší 
míry komunikace mezi členy například i proto, aby byly návrhy předkládané v rámci jednání konsenzuálněji. 

Podmínky dalšího růstu a záruky pirátské politiky

Máme jasné vize i způsob, jak těchto cílů dosáhnout. Na jejich naplňování se musíme ještě více zaměřit a postupně v rámci 
našeho širokého zastoupení v rámci všech úrovní politiky tento progres posunovat i v následujícím roce.

Aktivní politická práce v již zvolených funkcích, plnění našich závazků z programu, dobré zázemí a osobnostní růst našich 
členů i zvolených politiků jsou pak zásadním předpokladem dalšího politického růstu Pirátů i volebních úspěchů.

Pro realizaci našeho programu jsou toto zásadní stavební kameny zejména s vizí vládního angažmá v roce 2021. Pro řadu 
z nás je politika již prací. Odvádějme ji svědomitě a s čistým štítem, spravedlivě k lidem i vůči sobě. To si myslím, že jsme 
v roce 2019 naplňovali a toto si musíme zachovat i do budoucna.

díky za váš čas i pozornost. držíme kurz! 

       
           

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ivan	Bartoš,	předseda


