
Pravidla místního sdružení Praha 8 pro přijímání členů

Čl. 1 Řízení o přijetí člena
1. Za řízení o přijetí člena (dále jen „řízení“) se považuje proces, který vede k hlasování o přijetí

zájemce (dále jen „zájemce“) do České pirátské strany (dále jen „strana“) a do místního sdružení
Praha 8 (dále jen “MS”) nebo v případě již stávajícího člena strany o jeho přijetí do MS. Cílem tohoto
řízení je, aby mohlo předsednictvo MS (dále jen “PMS”) rozhodnout o přijetí zájemce v souladu s 
 demokratickým minimem .

2. Řízení je vedeno PMS v souladu s těmito pravidly.
3. Na členství ve straně a v MS není právní nárok.

Čl. 2 Průběh řízení pro nečlena strany
1. Řízení je zahájeno tím, že zájemce projeví zájem o vstup do strany a do MS v příspěvku na fóru

Zájemci o členství Praha 8.
2. PMS:

a. naváže se zájemcem kontakt (online, telefonický, osobní),

b. zjistí, zda zájemce splňuje podmínky členství dle Stanov,

c. seznámí zájemce s těmito pravidly,

d. doporučí zájemci průvodce, který mu pomůže seznámit se s chodem a systémy strany,

e. požádá zájemce o jeho představení na fóru v tématu Zájemci o členství Praha

f. zajistí ověření totožnosti v příslušném systému strany,

g. zahájí vstupní “grilování” na fóru Zájemci o členství Praha 8 ve vlákně s představením

zájemce, jehož účelem je zejména ověřit znalost a soulad s programovými cíli strany

(modelové otázky jsou v Příloze č. 1),

h. založí na místním fóru Praha 8 anketu “Anketa o přijetí /Jméno Příjmení/” s otázkou

“Souhlasím s přijetím /Jméno Příjmení/ do MS”; výsledky ankety mají pro rozhodování PMS

poradní funkci - nejsou závazné.

3. Průvodce:
a. pomůže zájemci registrovat se do technických systému strany,

b. pomůže zájemci zaregistrovat se jako Registrovaný příznivec (RegP),

c. bude dle svých možností pomáhat zájemci se splněním podmínek pro jeho přijetí,

d. pomůže seznámit zájemce s technickými systémy strany a způsobem jejich užívání,

e. pomůže přiměřeně seznámit zájemce s předpisy strany.
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Čl. 3 Průběh řízení pro člena strany
1. Řízení je zahájeno tím, že zájemce projeví zájem o vstup do MS v příspěvku na fóru v tématu Zájemci

o členství Praha 8.
2. PMS

a. naváže se zájemcem kontakt (online, telefonický, osobní),

b. seznámí zájemce s těmito pravidly,

c. založí na místním fóru Praha 8 anketu “Anketa o přijetí /Jméno Příjmení/” s otázkou

“Souhlasím s přijetím /Jméno Příjmení/ do MS”; výsledky ankety mají pro rozhodování PMS

poradní funkci - nejsou závazné.

Čl. 4 Zapojení zájemce do činností MS
1. Od zájemce se očekává, že se zapojuje do činností MS například tím, že

a. se účastní schůzí MS,
b. nabízí pomoc s provozní i programovou agendou MS,
c. se zapojuje do METů či jiných zaměřených týmů MS,
d. se účastní diskuzí při schůzích MS, na Zulipu a na fóru,
e. prokazuje vlastní iniciativu.

2. V případě nečlena strany zájemci se zapojením pomůže zejména průvodce.

Čl. 5 Hlasování o přijetí zájemce
1. O přijetí zájemce rozhoduje PMS v rámci jednání na fóru.
2. Před hlasováním o přijetí nečlena strany si PMS vyžádá vyjádření průvodce.
3. Před hlasováním o přijetí je nutné, aby:

a. zájemce doručil PMS vyplněnou členskou přihlášku v případě nečlena strany

b. se zájemce představil jednak na internetovém fórum, jednak na schůzi MS a umožnil

členům strany klást mu otázky,

c. se zájemce osobně zúčastnil alespoň dvou schůzí MS; v případě nečlena strany navíc i

alespoň jedné schůze krajského sdružení,

d. se zájemce aktivně zúčastnil alespoň dvou akcí nebo projektů MS,

e. zájemce byl přiměřeně proškolen k užívání internetového fóra.

4. O přijetí zájemce nelze rozhodnout dříve než 3 měsíce od jeho žádosti o přijetí na fóru. Tato lhůta
slouží zejména členům MS k seznámení se se zájemcem. V odůvodněných případech (např.
předchozí spolupráce s Piráty před formální žádostí o vstup) může PMS výjimečně tuto lhůtu zkrátit.

5. Hlasování o přijetí zájemce by mělo být uskutečněno nejdéle do 9 měsíců od zahájení řízení. Lhůtu
může PMS v odůvodněných případech a po dohodě se zájemcem svým rozhodnutím prodloužit
maximálně jednou a to maximálně o dalších 6 měsíců.
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Čl. 6 Ukončení řízení
1. Řízení končí hlasováním o přijetí člena příslušným předsednictvem. Nepřijetí musí být zdůvodněno.
2. Řízení může být příslušným předsednictvem ukončeno též předčasně, pokud je přijetí zájemce do

strany v rozporu s vnitřními předpisy, nebo na žádost zájemce vyjádřené příspěvkem na fóru v
tématu Zájemci o členství Praha 8.

Čl. 7 Poučení nového člena
Příslušné předsednictvo nově přijatého člena poučí o povinnosti zaplatit členský příspěvek.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení
Pro zájemce, který vyjádřil zájem před počátkem platnosti těchto pravidel, se řízení považuje za
zahájené k datu počátku platnosti těchto pravidel; nejdříve od tohoto data začínají běžet lhůty dle čl. 5.

Příloha č. I - Doporučení průběhu vstupního rozhovoru se zájemcem -
nečlenem strany
Na samotném začátku vstupního rozhovoru by mělo PMS ověřit náležitosti zájemce dle čl. 3 a čl. 4 Stanov.
Pro jejich ověření tato pravidla doporučují využít následující otázky:

1. Jaký máš názor na členství ČR v EU a NATO?

2. Co si myslíš o legalizaci, toleranci a zákazu drog?

3. Jak vnímáš integraci cizinců a menšin?

4. Kde vidíš největší nebezpečí pro ochranu soukromí?

5. Co je podle tebe největším nebezpečím pro svobodu projevu?

6. Co si myslíš o zrovnoprávnění homosexuálních manželských svazků?

7. Co si myslíš o migraci?

8. Jaký máš názor na svobodu Internetu? Co Ti říkají pojmy jako např. síťová neutralita,

šifrování?

9. Které věci by měly být rozhodovány referendem a které nikoliv?

10. Co konkrétně tě zajímá na celostátní / krajské / místní úrovni, čemu by ses rád/a

věnoval/a?

11. Čím můžeš Pirátům pomoci (odbornost, psaní článků, organizace…)?

12. Myslíš, že existuje něco z tvé minulosti či současnosti nebo z tvého okolí, co by mohlo po

tvém případném přijetí poškodit dobré jméno Pirátské strany?

Neexistují  správné  odpovědi, ale existují  špatné  odpovědi. Cílem vstupního pohovoru je zjistit, zda-li je
přesvědčení zájemce v souladu s ústavním pořádkem ČR a pirátskými stanovami, zda-li zájemce není např.
konzumentem dezinformací, zda-li je zájemce liberálního založení a zdali chápe, že jsou otázky komplexní a
neexistuje na ně jednoduchá odpověď. Rozhovor není jednostranný a připouští diskuzi. Pakliže se budou
názory předsednictva a zájemce radikálně rozcházet v podstatném množství témat, je toto považováno za
nesplnění dílčí části náležitostí dle Stanov.
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