Výroční zpráva předsedy České pirátské strany za rok
2020
Vážené Celostátní fórum Pirátů, milé Pirátky i Piráti, přátelé,
je mi ctí a potěšením představit vám výroční zprávu o stavu České pirátské strany k dnešnímu dni, a
seznámit vás tak s vývojem za rok 2020.
Loňský rok, který jsme společně zahájili Celostáním fórem v úžasném prostředí ostravské haly Gong, byl
pro všechny z nás rokem mnoha neočekávaných událostí i změn. Bohužel ne vždy příjemných. V lednu
2020 by se málokdo nadál, že přijde pandemie, která zasáhne prakticky do všech vrstev našich životů. A
položí před nás výzvy, kterým jsme doposud nemuseli nikdy čelit. Ať už v osobní či politické rovině.
Byli jsme nuceni na všech úrovních rychle reagovat, abychom utlumili nejtěžší dopady krize na rodiny,
firmy a společnost jako celek. Jsem při zpětném pohledu hrdý na to, že jsme se dokázali semknout i
dělat skutečné maximum, abychom ulevili občanům. Připomněl bych například dobrovolnickou činnost
Pirátů, kdy mnozí z vás pomáhali nejohroženějším skupinám. Ať už distribucí potravinových balíčků,
šitím roušek a výrobou štítů, v nemocicích nebo sbírkou počítačů pro rodiny, které nemohly zajistit
dětem distanční výuku. Za to vám mnohokrát děkuji. I politický život se musel přeřadit na vyšší
rychlostní stupeň a adekvátně reagovat na měnící se dynamiku situace. Na komunální úrovni jsme hbitě
nastavovali efektivní opatření s cílem eliminovat nepříznivý vývoj. Ve Sněmovně jsme přispěli k
formování strategií, nasměrování naší vlády, předkládali jsme smysluplné legislativní návrhy pro
zvládnutí krize a pracovali na potřebných technologických řešeních.
Koronavir zasáhl samozřejmě i do příprav volební kampaně pro krajské a senátní volby. Museli jsme
omezit například naši kontaktní kampaň či rozdávání Pirátských listů, i když jsou pro nás jindy osobní
kontakty s lidmi a jejich zpětná vazba tím nejcennějším. Šlo ale o dobrou přípravu na kampaň do
sněmovních voleb, která bude zřejmě také probíhat za ztížených podmínek. I tak se nám ale díky
neuvěřitelné energii a píli vás všech povedlo dosáhnout našeho ambiciózního cíle v krajských volbách mít nejméně 100 zastupitelských křesel. Nyní máme celkem 112 zastupitelů ve 14 krajích včetně Prahy,
přičemž v 10 z nich jsme ve vedení. Povedlo se nám rozšířit také naše zastoupení v Senátu o Adélu
Šípovou, která dokázala prorazit v těžkém obvodě i přes dehonestující kampaň vedenou jejím
konkurentem. Během těchto voleb jsme nasbírali mnoho zkušeností a postřehů, které využijeme mimo
jiné k tomu, aby naše zastoupení v horní komoře Parlamentu do budoucna probíhalo dynamičtěji a
povedlo se nám sestavit senátorský klub.
Další důležitou události minulého roku je nová koaliční spolupráce s hnutím Starostové a nezávislí.
Sbližování našich stran ve Sněmovně započalo pozvolna spolu s vypuknutím pandemie, kdy jsme našli
mnoho společných průsečíků při zamýšlených řešeních. Ukázalo se, že nám spolupráce dává smysl i v
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dalších oblastech, vždy jsme k ní ovšem přistupovali s maximální rozvahou, profesionalitou a ohledem
na zachování hodnot a toho nejlepšího z obou stran. I proto byly možný koaliční potenciál či případná
rizika dopodrobna zhodnoceny v široké analýze, která byla zadána Celostátním fórem Republikovému
předsednictvu. Analýza byla dodatečně na podnět členské základny doplněna o konstruktivní oponentní
část. Tato analýza nám umožnila dva na sebe navazující kroky - vnitrostranickou diskusi a hlasování o
dalším postupu. Diskuse to byla zevrubná, detailní, někdy náročná, ale vždycky férová, poučná a
konstruktivní, za což vám děkuji. Jejím výsledkem bylo celostranické hlasování s rekordní účastí (téměř
80 procent Pirátek a Pirátů), v němž 81 procent hlasujících rozhodlo o započetí příprav návrhu koaliční
smlouvy. Ani následné mezistranické vyjednávání o podobě smlouvy nebylo snadné, věřím ale, že se
nám nakonec podařilo domluvit dobré a férové podmínky pro obě strany. Tento dojem potvrdilo i další
pirátské hlasování, v němž 79 procent hlasujících návrh podpořilo.
Samotné finální hlasování probíhalo během letošního Celostátního fóra, které bylo poprvé v naší historii
celé online. Ještě jednou děkuji organizačnímu týmu a všem zúčastněným, akce měla skvělý průběh a
my si mohli tento náš svátek demokracie užít i v současné pandemii. A to zatím jako jediná parlamentní
strana této země.
Jak vidíte, uplynulý rok byl plný výzev, ať už v politické či osobní rovině. Ke všem jsme se ovšem jako
Piráti postavili čelem a věřím, že v nich obstáli a vyšli zase o něco silnější i zkušenější. Ještě jednou
chci všem poděkovat za velké nasazení a odhodlaní, které každý den projevujete - nejen v uplatňování
pirátských hodnot nebo programu. Ale i v tom, jak se snažíte dělat naši zemi krůček po krůčku lepší.
Právě to byl cíl, s kterým jsme před 11 lety Pirátskou stranu zakládali.
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Pirátská strana 2020 - základní fakta a data
●

Pirátská strana v roce 2020 oslavila 11 let od svého založení

●

Piráti mají v tuto chvíli zastoupení ve všech patrech české politiky, podílí se i na rozhodování v
EU:
○ 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 - 2 senátoři za Piráty, 5 senátorů zvolených s podporou Pirátů
■ Výsledky senátních voleb reflektoval stálý volební výbor (orgán ustanovený RP)
a již pracuje na přípravě příštích senátních voleb. Bohužel, i přes doporučení,
která směrem ke krajům zazněla před senátními volbami 2020, byli nominováni
kandidáti, kteří měli objektivně menší šanci dostat se do Senátu s prostředky,
které jim mohla strana poskytnout
○ Na krajské úrovni má Pirátská strana 112 zastupitelů ve 14 krajích včetně Prahy,
přičemž v 10 jsme v jejich vedení
○ Na komunální úrovni se podílíme na vedení tří největších měst v ČR (Ostrava, Brno a
Praha) - máme 1 primátora, 26 radních (2 jsou za STAN ze společné kandidátky v
Olomouckém kraji) a téměř 200 komunálních zastupitelů

●

Ve volebních průzkumech a modelech dlouhodobě obsazujeme samostatně 2. pozici nejsilnější
strany s dlouhodobým průměrem kolem 16% (viz www.mandaty.cz)

●

Pirátská strana má k datu vyhotovení zprávy 1114 členů. Plánovaný růst členské základy nám na
úrovni MS a KS v roce 2020 zkomplikovala jednak pandemická situace, jednak kapacitní
nepřipravenost na spuštění náborové kampaně Nalodění, která se bohužel v některých krajích
ukázala až za běhu a kampaň tak musela být po dohodě s PO dočasně přerušena.

●

Pirátská strana hospodaří s přebytkovým rozpočtem, centrální rozpočet pro rok 2021 byl
schválen s přebytkem 49,8 milionů korun
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Plnění strategie Pirátské strany v roce 2020 a výzvy pro rok 2021 za jednotlivé
oblasti
Republikové předsednictvo (RP)
Co se podařilo:
● V roce 2020 jsme významně zapracovali na lepším proudění informací napříč stranou.
● I přes komplikované možnosti osobního setkání během pandemie, se nám podařilo nastavit
pravidelné online kvartální setkávání exekutivních týmů strany, tzv. SVÝT, stejně jako pravidelné
online schůzky Republikového předsednictva a předsednictev krajských sdružení.
● RP také zavedlo pravidelné supervize, které usnadňují komunikaci napříč týmem. Pro krajská
sdružení jsme zajistili síť mediátorů a společně s PO poskytli metodiku k jejímu využití včetně
vzorce finanční spoluúčasti.
● V roce 2020 probíhal, i když ve zpomaleném režimu, projekt “Kultura a komunikace v pirátské
straně” s partnery z organizace KONSENT. Projekt pokračuje i v roce 2021.
Výzva: V roce 2021 nás čeká dofinišování procesu reformy odborně-politické sekce Pirátské strany, ke
které ve spolupráci s RV vznikl věcný záměr. Výzvou nyní bude hladké zvládnutí jeho implementace do
pravidel a úkolů pro jednotlivé týmy.
Republikový výbor (RV)
Co se podařilo:
● Republikový výbor v tomto roce spolupracoval na tvorbě organizační novely stanov a ve
spolupráci s RP a dobrovolníky posunul do finále projekt Pirátského institutu.
● Na půdě RV vznikla pracovní skupina k reformě odborné sekce, která připravila věcný záměr
reformy.
● RV důkladně projednal a přijal pirátská stanoviska k migraci a návykovému chování.
● Byla vypracována doporučení k užívání technických systémů strany, tvorbě zásadních
stranických dokumentů a zápisů stranických týmů.
Výzva: Vzhledem k nízké aktivitě členů, která RV v roce 2020 trápila, bude nyní hlavním úkolem
aktivizace členů. Chystá se vznik stálých pracovních skupin, kdy jedna z nich bude mít na starosti právě
hledání řešení problému neaktivity členů orgánu. Další výzvou bude přesvědčit týmy, které RV předkládají
důležité dokumenty, aby s Republikovým výborem spolupracovaly již na jejich tvorbě, a umožnily tak
hladší schválení. V neposlední řadě bude důležité dofinišování procesu reformy odborné sekce.
Poslanecký klub Pirátů v PSP ČR
Co se podařilo:
● Vzhledem k závažné pandemické situaci jsme ustavili krizový štáb Poslaneckého klubu. Ve
spolupráci s experty jsme na jaře také jako jediná strana sepsali komplexní plán pro zvládnutí
krize, správně jsme v něm odhadli například druhou vlnu covid-19 a navrhli potřebná
protiopatření.
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●

●
●

Prosadili jsme rovněž kompenzační bonus či ošetřovné i pro lidi pracující na dohody. Stejně
tak jsme podporovali navýšení ošetřovného a jeho rozšíření na rodiče deseti a jedenáctiletých
dětí. Bojovali jsme proti diskriminaci maloobchodů, zasadili jsme se o odklad 3. a 4. vlny EET
či umožnění doprovodu při porodu. V květnu 2020 jsme navrhli pandemický semafor
rozhledňující situaci v krajích. S analytickým týmem jsme upozornili na některé podezřelé
zakázky na ministerstvu zdravotnictví.
Do Ústředního krizového štábu jsme společně se STAN nominovali doc. Filipa Matějku.
Mezi další úspěchy PK za loňský rok patří například zavedení pravidla, aby se dotace a
veřejné zakázky udělovaly výlučně firmám se známými vlastníky. Nebo zmrazení platů politiků
pro rok 2021, povinný digitální stavební deník u státních staveb, zrušení klecových chovů
slepic, chráněný bankovní účet, zpřístupnění technických norem zdarma a mnoho dalšího.

Výzva: V roce 2021 je hlavní prosadit smysluplné návrhy, které by pomohly lidem i firmám z krize.
Klíčové bude i dotažení legislativního procesu u rozjednaných zákonů do konce volebního období. Jedná
se například o exekuce, ochranu oznamovatelů nekalého jednání, stavební zákon, digitalizační balíček,
řešení samopěstování konopí, digitalizaci elektronických podání, autorský zákon či klouzavý mandát.
Startuje také projekt Senioři na palubě. Nutností je rovněž příprava na další volební období.
Mediální odbor (MO)
Co se podařilo:
● Mediální odbor má zásluhy na velmi dobrém volebním výsledku v krajských a senátních volbách.
● Svou celoroční prací MO přispělo ke stabilnímu růstu preferencí Pirátů.
● Došlo k ustavení pozice krajského koordinátora a vytvoření systému krajských mediálních
spojek.
● Podařilo se také rozšíření týmu spravujícího sociální sítě, díky čemuž máme větší kapacity na
širší pokrytí komunikačních platforem a přípravu řady onlinových projektů.
● Vydání knihy Česko InsPirativní s 37 příklady dobré praxe Pirátů na českých radnicích.
Výzva: Zcela zásadní bude v roce 2021 práce na kampani do sněmovních voleb, dále pak sdílení
dlouhodobého know-how MO dovnitř strany a pro naše kandidáty. Další výzvou, kterou si neseme z roku
2020, je dokončení nového webu pirati.cz, kdy přechod z githubu na standardní redakční CMS výrazně
zefektivní celou správu. Budeme pokračovat v budování co nejprofesionálnější sítě krajských spojek a
propojení PR Pirátů napříč všemi úrovněmi politiky.
Personální odbor (PO)
Co se podařilo:
● Podařilo se rozjet Pirátský e-learning, Youtube PO a máme i ucelený systém návodů na pirátské
wiki, odstartoval projekt Zastupitelský inkubátor.
● I přes komplikace s omezeným osobním setkáváním, probíhá projekt Respekt je profi.
● Vylepšili jsme zázemí a možnosti vzdělávání pro KoKs.
● S růstem počtu výběrových řízení roste i jejich kvalita.
● Vznikl katalog pozic, který pomáhá při zasmluvňování, došlo ke standardizaci placených pozic.
● V létě se uskutečnil první Pirátský kemp.
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Výzva: V roce 2021 dojde k posílení personálního obsazení centrálního PO. Slibujeme si od toho mimo
jiné zvýšení rychlosti výběrových řízení, jelikož některá loňská VŘ trvala z kapacitních důvodů déle, než
by bylo třeba. Chtěli bychom také zavést pravidelné supervize týmu a více si vzájemně předávat
zkušenosti. Velký důraz bude v roce 2021 kladen na 4 hlavní oblasti - vzdělávání členů, síť krajských
koordinátorů (vzdělávání, předávání dobré praxe atd.), pracovně právní agendu (katalog pozic, systém
pro tvorbu smluv atd.), výběrová řízení (zvyšování standardů, headhunting, zvýšení kapacity PO v
povolební době).
Kancelář Pirátské strany
Co se podařilo:
● Se ctí jsme zvládli komplikovaný souběh volebních kampaní do krajů a Senátu. I přes
mimořádně velký objem žádostí (50% nárůst žádostí o proplacení) proběhla administrace
kampaně zcela bez problémů.
● Podařilo se vybudování (mezi politickými stranami v ČR ojedinělého) komplexního řešení
fundraisingu, od spuštění v červenci 2020 přišly přes nový dárcovský web dary ve výši 1,4
milionu Kč, šlo o 1800 jednotlivých darů.
● Zrychlení některých zásadních procesů (účetní závěrka, audit, výroční finanční a závěrečné
volební zprávy).
Výzva: Výzvou pro rok 2021 je hlavně hladké zvládnutí administrace sněmovních voleb, do kterých
vstupujeme s historicky nejvyšším rozpočtem a vzhledem ke koalici Pirátů a Starostů budeme formálně
a administrativně zastupovat celou koalici. Čeká nás komplikovaný souběh kampaní - centrální, koaliční
a těch krajských. V rámci dobře rozjetého fundraisingu nás čeká také nejrůznější využití
fundraisingových prostředků a metod osvědčených v neziskové sféře nebo zahraničních volebních
kampaních.
Technický odbor (TO)
Co se podařilo:
● Podařilo se nabrat nové vývojáře, což nám umožní zrychlit práci na nezbytných aplikacích.
● Rozjeli jsme PiTube pro streamování pirátských akcí a Jitsi pro skupinové videokonference, pro
rychlou online komunikaci jsme spustili Zulip, který pravidelně užívá již cca 400 uživatelů.
● Výrazně jsme vylepšili Nalodění a ačkoli zatím nejde o plnohodnotný CRM, koordinátoři s ním
mohou efektivněji pracovat.
● Začali jsme intenzivněji pracovat na zvýšení bezpečnosti naší technické infrastruktury.
● Tvorbu webů usnadňuje nová jednoduchá šablona pro malé weby, kterou TO připravil.
Výzva: Technický odbor se blíží funkčnímu řešení společné tvorby dokumentů na Mraku a i v roce 2021
bude dál pracovat na Nalodění. Pokračovat bude také přesun stranických webů na Maják disponující
user-friendly rozhraním pro editory. Jedním z prioritních úkolů je dokončení systému pro jednotnou
evidenci osob, funkcí a týmů a správu jejich oprávnění na pirátských systémech.
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Administrativní odbor (AO)
Co se podařilo:
● V roce 2020 se podařilo realizovat okrskové volební komise s největším pokrytím obsazení, a to
i přes složitou pandemickou situaci.
● Podařil se i vývoj aplikace k OVK ve spolupráci s Technickým odborem.
● S velkou pomocí Personálního odboru došlo ke konsolidaci návodů.
● Do Administrativního odboru se letos zapojilo více dobrovolníků.
Výzva: Největší výzvou je převedení databází do jedné centrální, propojení a automatizace systémů díky
systému “Chobotnice”. Administrativní odbor čeká také aktualizace a školení metodiky ochrany
osobních údajů a aktualizace návodů. V roce 2021 proběhne upgrade aplikace OVK a úprava struktury
wiki a Redmine. Nutností bude i zajištění zastupitelnosti v týmu odboru a snížení nadměrné pracovní
zátěže některých členů.
Zahraniční odbor (ZO)
Co se podařilo:
● Spolupráce s Piráty po celé Evropě, čeští Piráti byli 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).
Výzva: Výzvou pro rok 2021 je například celoevropský připomínkovací systém pro lepší rozhodování a
lepší propojení. Zapojení více lidí do PPEU a PPI i hladké předání odboru po konci mandátu stávajícího
vedoucího v květnu 2021. Dále se bude odbor soustředit na lepší zapojování dobrovolníků a cizinců v
zahraničí nebo také na oslovení českých voličů žijících v zahraničí před sněmovními volbami. Zahraniční
odbor čeká rovněž práce na přípravě e-learningu a zpřístupnění videí z konferencí.
Kontrolní komise (Kontrolní komise)
Co se podařilo:
● Ve spolupráci s RP a Lukášem Wagenknechtem se podařilo vytvořit předpis o interním auditu,
počátkem roku 2021 probíhá výběr auditora.
● Ve spolupráci s RV a RK probíhá revize předpisů - Stanovami a Organizačním řádem počínaje,
Rozhodčím řádem konče.
● Vyřešili jsme 9 stížností a několik podání, přičemž průměrná doba odbavení jsou 4 měsíce.
● V dovolbě se podařilo naplnit komisi do plného počtu.
Výzva: Vzhledem k rezignaci celkem pěti členů KK je největší výzvou uspořádat další dovolby a lidi
dlouhodobě v komisi udržet. Klíčová je i vhodná komunikace činnosti přezkumných orgánů dovnitř
strany.
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Rozhodčí komise (Rozhodčí komise)
Co se podařilo:
● RK za rok 2020 vypořádala 41 předběžných otázek a ukončila 12 řízení o stížnostech - z toho 11
schválením rozhodčího nálezu a 1 schválením navrženého smíru.
● Proběhla dovolba Rozhodčí komise, kdy RK posílila o jednoho aktivního člena.
● Během roku vznikla Krajská rozhodčí komise Praha, která přidá další stupeň do procesu
vnitřního přezkumu a měla by snížit počet případů, které dopadnou na celostátní RK.
● Krajská rozhodčí komise se aktivně vrhla do řešení složitějších případů a konstruktivního
nastavení komunikace mezi KRK a RK. Daří se mimo jiné debatovat i složitější procesní otázky,
se kterými naše předpisy v současnosti takřka nepočítají.
Výzva: Zlepšit obraz RK před členskou základnou, lépe prezentovat odvedenou práci, dostatečně odlišit
výkon běžných členských práv od výkonu funkce člena přezkumného orgánu. Nastavit funkční proces
odvolacího řízení a spolupracovat s RV na vydání nového Rozhodčího řádu, který by narovnal některé
procesní problémy, které nelze judikatorně překlenout. V neposlední řadě je našim cílem pro 2021
vytvořit systém odměňování členů RK za odvedenou práci tak, aby nebyl nákladný, ale působil motivačně
pro větší zapojení členů a rychlejší vypořádání případů.

Závěrečné slovo a výhled do roku 2021
Mnohé jsme úspěšně zvládli, mnohé je ale ještě před námi. Krize bohužel nekončí a i nadále čelíme
bezprecedentním výzvám v oblasti zdraví, ekonomiky či sociální oblasti. Nesmíme se ovšem poddávat
pesimismu, ale naopak dělat vše, co je v našich silách, abychom situaci zvládli. Společně to můžeme
dokázat. Mnoho lidí si psychicky i finančně sahá na dno, buďme k sobě tak navzájem ohleduplní a
solidární. Dodržujme hygienická pravidla a používejme zdravý rozum. Jako politická strana i občané se
budeme muset s co největší pokorou, vzájemným respektem a odhodláním vypořádat s dopady
pandemie na rodiny, jednotlivce i firmy. Je to velký úkol, věřím ovšem, že máme vše potřebné pro to,
abychom ho zvládli. Politicky, personálně, lidsky, ale také kompetencemi a vyzrálostí jsme mnohem
silnější než kdy dříve. Je to i naše zásadní devíza směrem k nadcházejícím sněmovním volbám, ve
kterých máme reálnou šanci spolu s naším koaličním partnerem mířit na nejvyšší metu.
Pirátská dravost, entuziasmus i odhodlání jsou nyní navíc doplněny o rozvážnost či lokální zkušenosti
Starostů a nezávislých. Máme vysoký cíl - uspět ve volbách a převzít vládní odpovědnost za správu
České republiky, kterou je třeba vyvést z krize.
Věřím, že to společnými silami dokážeme.

Díky za váš čas i pozornost. Držíme kurz!
Ivan Bartoš, předseda
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