
Vize pro Mladé Pirátstvo
Mladé Pirátstvo je vnitrostranický tým fungující od roku 2019. Od ledna roku 2021 byla
zvolena nová pětičlenná rada, která má za úkol Mladé Pirátstvo posunout na novou úroveň
kvality. Do vzniku Mladého Pirátstva byla Česká pirátská strana jednou ze dvou
parlamentních stran bez fungující mládežnické organizace.

Cílem Mladého Pirátstva je zapojovat mladé lidi do Pirátské strany a vytvářet prostředí pro
komunikaci mladých témat. Cílem je také poskytnout mladým členům strany prostor pro
rozvoj svých dovedností a socializaci.

Aktuální projekty Mladého Pirátstva

Mezigenerace – Projekt, který má za úkol zprostředkovat platformu pro komunikaci mezi
Mladým Pirátstvem a Seniory na palubě s cílem výměny názorů a zkušeností. Odehrává se
na Jitsi s tím, že na každé straně je pevně stanovený počet řečníků, kteří se baví na určité
téma (např: klimatická změna, genderová nerovnost etc.). Diskuze mají sloužit k
vyhledávání nových názorů a nalézání konsenzu.

Webináře – Cílem je otevírat debatu o mladých tématech s odborníky. Tato debata probíhá
pomocí odborných diskuzí, které jsou živě vysílány na internetových stránkách a sociálních
sítích. Aktuálně proběhl webinář na téma školství jehož účastníci byli například zástupkyně
studentů z České středoškolské unie, učitel Daniel Pražák, odborník na pedagogiku Robert
Čapek a další.

Sociální sítě – Cílem je komunikovat pirátská témata jazykem mladých lidí a na
platformách, kde mladí lidé jsou. Snaha je vytvářet především kvalitní obsah, který bude mít
informační hodnotu.

Mladá koalice – Cílem mladé koalice je propojit mSTAN a Mladé Pirátstvo a posílit
vzájemnou komunikaci. V této spolupráci vznikl komunikační tým (KoMu), jehož cílem je
spolupráce v oblasti komunikace, výroba společných videí atd.

Důvody pro zařazení pod cf



V současné době je shoda na tom, že Mladé Pirátstvo nemá být samostatným spolkem.
Důvod je zejména byrokratická složitost takového přechodu včetně nutnosti hledat
odpovídající sídlo, vypracování vlastních stanov a komunikace s orgány státní správy.

Také je tu důvodná obava, že je zde riziko štěpení sil, jako se tomu stalo v případě například
Mladých zelených[1]či švédských mladých pirátů

Větší provázanost se stranou přináší výhody v podobě lepší a snazší spolupráce včetně
využívání stranických systémů a zdrojů (prostor v pirátských centrech, personální síly MO,
PO, využívání pirátských systémů). A je zde větší příležitost pro budoucí financování ze
stranických prostředků (PaRo, rozpočet).

Toto zařazení přináší nevýhody v podobě horší dostupnosti financování od externích
partnerů, nemožnosti jednoduše vybírat členské příspěvky a pomocí nich kontrolovat členy.
Zakládá také nutnost být zařazen ve stranických strukturách a dodržování stranických
předpisů.

Aktuálně však demokratická shoda, že chceme být týmem pod Pirátskou stranou spíše než
samostatným spolkem.

Zařazení pod ZO bylo chápáno jako pouze dočasné řešení, než se rozrosteme na větší tým a
bude nutné naše přeřazení. Hlavní kompetence a úkoly Zahraničního odboru jsou především
v oblasti komunikace se zahraničními subjekty a činnost dohledu nad MP do těchto
kompetencí nezapadá.

Strukturálně nemůže být Mladé Pirátstvo odbor ani komise, jelikož tento formát neodpovídá
potřebám Mladého Pirátstva.
Odbor je monokratickým orgánem a má vedoucí/ho voleného/nou CF(čl. 12 odst. 1 stanov),
zatímco Mladé Pirátstvo má fungovat principem demokratické volby své/ho předsedy/kyně.

Komise jsou zřízeny k plnění specifických úkolů uložených celostátním fórem(čl 11 odst. 2
stanov), což sice od nové změny stanov lze aplikovat na Mladé Pirátstvo. Nicméně by to
následně vyžadovalo případnou regulaci většině předpisů RV, což je aktuálně příliš
komplikované řešení a v současné době je dobrým prvním krokem tým přímo pod CF.
Nicméně v budoucnu dojde k možné transformaci do komise.



Aby bylo Mladé Pirátstvo jako projekt pod nějakým odborem, také nedává smysl. Jedná se
o příliš velkou agendu, která spadá pod činnost více odborů(ZO = komunikace s YPE, PO =
personální práce s nováčky, AO = vedení jednání na fóru, MO= mediální prezentace). Navíc
se jedná o agendu, která do jisté míry vybočuje z činnosti, kterou dělá jakýkoliv odbor.
Mladé Pirátstvo navíc ke svému dobrému fungování potřebuje určitou míru samostatnosti,
což by fungování pod odborem znemožňovalo.

Zbývá tak jen to, že Mladé Pirátstvo bude tým pod CF. S kontrolou od Republikového
předsednictva. Tento formát je kompromisem mezi působením přímo pod Republikovým
předsednictvem, což by vyžadovalo velkou kontrolu ze strany RP, na což RP nemá kapacitu.
MP také nelze zařadit přímo pod Republikový výbor jelikož jeho formát (zasedání 4x ročně)
není uzpůsoben ke kontrole nějakého dalšího týmu.

Nastavení vztahů s vedením strany

Aby bylo Mladé Pirátstvo pro stranu přínosem, tak musí být korektně nastavené jeho vztahy
s RP, CF a odbory. Cílem je nejen předejít možným zájmovým kolizím, ale zajistit, že Mladé
Pirátstvo bude viditelné a skutečně pomůže k růstu strany. Proto předkládáme tuto variantu
budoucí spolupráce:

CF bude mít také právo celé MP úkolovat (Toto právo vychází čl. 5 stanov.).

Předpokládá se, že CF bude respektovat subsidiaritu MP. Nebude tedy, pokud to nebude
nezbytné, zasahovat do jejich pravomocí.

Zroveň Republikové předsednictvo bude mít vůči MP následující kompetence:

RP bude nadřízený tým MP a bude mít tedy i právo ukládat MP úkoly, podobně jako
vedoucím odborů.

Benefity podpory Mladého Pirátstva

Hlavním benefitem je především, že Česká pirátská strana bude mít k dispozici tým, který
bude řešit mladá témata a sdružovat mladé lidi. Aktuální median věku členů strany je 38 let.
Jedná se tak o stranu, která se věkově vzdaluje prvovoličům. Cílem MP je, aby sloužilo jako



dobrá základna k náboru mladých členů strany, kde věříme, že dobré příklady aktivních
politiků a političek, na které může MP upozorňovat, povedou k větší politické participaci.

Mladé Pirátstvo může také pracovat na popularizaci témat pro mladé lidi a vytvářet
speciální akce na tato témata zaměřené. Viz: Webináře. Tato témata se tak mohou snáz
dostat do veřejného prostoru a mladí voliči uvidí, že se o ně zajímáme.

Třetím benefitem je vytvoření týmu, kde mladí lidé ve straně budou moct sdílet své
problémy se stejnou věkovou kategorií, budou moci organizovat mezigenerační akce: Viz
projekt Mezigenerace. Existence týmu se také umožňuje pohybovat se v prostředí mladé
politiky(debaty, setkání s ostatními organizacemi).

Rizika Mladého Pirátstva

Největším rizikem Mladého Pirátstva jsou neprofesionální mediální výstupy, které jsme
mohli sledovat například v kauze přejmenování z Mladí Piráti. Tomuto chceme předcházet
zejména komunikací s MO a konzultací našich mediálních výstupů. Cílem je také, aby Rada
MP pravidelně komunikovala s členskou základnou.

Další riziko je případné oddělení od zbytku strany a vytvoření jakéhosi “mládežnického
křídla”, viz Mladí Zelení. Tomuto scénáři chceme předejít kontrolou ze strany CF,
pravidelnou komunikací s vedením strany a korektně nastavenými komunikačními kanály.

Předložení návrhu cf

Jako MP bychom byli rádi, kdyby RP, případně RV si náš návrh osvojilo a předložilo ho CF.
Chceme tento postup z důvodu, že se jedná o vysoce technickou novelu(Změna statutu 1
týmu) Novely podobného typu mají tendenci nezískat podporu skupiny členů (v poslední
době třeba tato a tato), protože členové přirozeně nevnímají jejich důležitost. Zároveň
věříme, že se jedná o změnu velmi potřebnou pro celou stranu, protože pevně ukotví MP.
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