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Struktura webovského fóra
1. Jednání
(a) Jednání orgánů strany
i. Celostátní fórum
Celostátní fórum je nejvyšším orgánem strany. Celostátního fóra
se podle možností účastní každý člen strany. [čl. 8(1), 8(2) St]
ii. Republikový výbor
Republikový výbor upřesňuje předpisy přijaté celostátním fórem,
připravuje podklady pro celostátní fórum a rozhoduje o některých dalších, zejména odborných záležitostech. Republikový výbor se skládá z členů předsednictva strany, z předsedů krajských
sdružení a z deseti až třiceti členů volených celostátním fórem.
[čl. 9(1), 9(2) St]
iii. Republikové předsednictvo
Republikové předsednictvo je statutárním a výkonným orgánem
strany, má všeobecnou odpovědnost za stranu a za politické záležitosti mezi zasedáními republikového výboru, plní usnesení
republikového výboru a celostátního fóra, předkládá republikovému výboru vlastní návrhy týkající se činnosti strany a může
řádně vyhlásit nové volby předsednictva oblastního sdružení. [čl. 10(2)
St]
iv. Komise
Komise vypracovávají návrhy programových bodů, v koordinaci
s předsednictvem zastupují stranu navenek a předkládají návrhy
celostátnímu fóru a republikovému výboru. [§ 2 ZřKO]
A. Volební komise
Volební komise zabezpečuje tajné a spravedlivé hlasování a
vyhlašuje výsledky osobnostních hlasování. [§ 25(2) JdŘ]
B. Kontrolní komise
Kontrolní komise je kontrolním orgánem strany, dohlíží na
hospodaření a dodržování obecně závazných právních předpisů a předpisů strany. Kontrolní komise vyšetřuje stížnosti
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na porušení předpisů týkajících se činnosti strany, vyšetřuje
kompetenční spory ve straně, které ze zákona nepřísluší jinému orgánu a předkládá důvodné stížnosti spolu s výsledky
vyšetřování rozhodčí komisi. [čl. 13(2) St]
C. Rozhodčí komise
Rozhodčí komise rozhoduje ve stranických sporech mezi fyzickými osobami navzájem, resp. mezi fyzickými osobami a
orgány nebo organizačními jednotkami strany. Rozhodčí komise vydává předběžná opatření ve věcech, které nesnesou
odkladu, a rozhoduje o omezení práv člena za porušení právních předpisů a o jeho vyloučení, rozhoduje o platnosti právního aktu organizační jednotky nebo orgánu strany, odpovídá
na předběžné otázky orgánů strany a jednotlivců, pokud není
výklad stanov nebo předpisů jasný, průběžně shromažďuje
návrhy na změny stanov. [čl. 13(3) St]
D. Komise pro revizi práv k nehmotným statkům a svobodný
internet
Komise pro revizi práv k nehmotným statkům a svobodný
internet působí v oblasti právních předpisů České republiky
upravující právo k nehmotným statkům, zejména právo autorské, práva související s právem autorským, právo k databázi, práva k topograﬁím polovodičových výrobků, právo
užitých vzorů, práva odrůdová, právo ochraných známek a
právo patentové, souvisejících předpisů Evropského společenství a mezinárodních smluv. Dále působí v oblasti zachování
základních lidských práv v internetovém věku, zejména svobodný přístup k informacím, zamezení sledování občanů a
svobodný software. [§ 4(1) ZřKO]
E. Komise pro otevřenou státní správu a přímou demokracii
Komise pro otevřenou státní správu a přímou demokracii působí v oblasti organizace ústředních orgánů státních správy
a jejich elektronizaci a propojení. Dále působí v oblasti ústavního zřízení založeného na demokratických principech, zejména
lidových iniciativ, odvolání, referend a dělby moci. [§ 4(2)
ZřKO]
v. Odbory
Odbory vykonávají správu stranických věcí.
A. Mediální odbor
Mediální odbor působí v oblasti komunikace mezi stranou a
veřejností, resp. sdělovacími prostředky; mediální odbor vydává tiskové zprávy, monitoruje média, propaguje akce strany
ad. [§ 5(1) ZřKO]
B. Administrativní odbor
Administrativní odbor působí v oblasti vedení seznamu členů
a moderování webové diskuse včetně předsedání jednání na
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internetu a vydává prováděcí vyhlášky k jednacímu řádu v
prostředí internetu s souladu s možnostmi technických zařízení strany. [§ 5(2) ZřKO]
C. Technický odbor
Technický odbor působí v oblasti správy, údržby a vývoje informačních systémů strany a jejích technických zařízení a poskytuje servis ostatním orgánům strany v záležitostech nutných k plnění jejich úkolů. [§ 5(3) ZřKO]
D. Finanční odbor
Finanční odbor působí v oblasti plánování ﬁnancí strany,
zejména spravuje pokladnu, dohlíží na toky peněz ve straně,
vede účetnictví, sestavuje účetní uzávěrku, spolupracuje s
ﬁnančním auditorem a zpracovává výroční ﬁnanční zprávu
strany pro Poslaneckou sněmovnu České republiky. [§ 5(4)
ZřKO]
E. Zahraniční odbor
Zahraniční odbor komunikuje s dalšími členy mezinárodního
pirátského hnutí, zejména přináší v zahraničí osvědčené nápady do strany, vypracovává společný postup při projednávání mezinárodních problémů. [§ 5(5) ZřKO]
(b) Jednání organizačních jednotek strany
Organizační jednotky strany se v mezích vniřních předpisů spravují
samy; mohou vydávat předpisy, podle nichž vykonávají své pravomoci. [čl. 6(2) St]1
i. Krajské sdružení Jihomoravský kraj
A. Krajské fórum
Krajského fóra má právo zúčastnit se každý člen krajského
sdružení. Krajské fórum volí a odvolává ze svého středu krajské předsednictvo, provádí politiku strany na oblastní úrovni,
zřizuje a ruší oblastní komise a odbory, ukládá oblastnímu
předsednictvu úkoly. [čl. 7(3), 7(4) St]
B. Krajské předsednictvo
Krajské předsednictvo plní usnesení krajského fóra, přijímá
nové členy, shromažďuje návrhy na kandidáty do voleb a zabezpečuje jejich odbornou a politickou přípravu, mj. předsedovi strany navrhuje volebního zmocněnce, zabezpečuje primární volby ve svém kraji a určuje, zda v nich mohou hlasovat i registrovaní příznivci; pro tento účel může zřídit krajskou volební komisi. [čl. 7(5) St]
C. Krajská volební komise
ii. Místní sdružení Břeclav
A. Místní fórum
Místního fóra má právo zúčastnit se každý člen krajského
1 Zde

by se měly optimálně ukazovat jen ty jednotky, do kterých člen přísluší.
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sdružení. Místní fórum volí a odvolává ze svého středu místní
předsednictvo, provádí politiku strany na oblastní úrovni,
zřizuje a ruší oblastní komise a odbory, ukládá oblastnímu
předsednictvu úkoly. [čl. 7(3), 7(4) St]
B. Místní předsednictvo
Místní předsednictvo plní usnesení místního fóra, přijímá
nové členy, shromažďuje návrhy na kandidáty do voleb a zabezpečuje jejich odbornou a politickou přípravu, mj. předsedovi strany navrhuje volebního zmocněnce, zabezpečuje primární volby ve svém kraji a určuje, zda v nich mohou hlasovat i registrovaní příznivci; pro tento účel může zřídit místní
volební komisi. [čl. 7(5) St]
2. Členská diskuse
3. Všeobecná diskuse

Stuktura jednání
Předsedající Ivan Bartoš (předseda strany) svolává podle § 4(2)c JdŘ jednání
celostátního fóra. Jednání bylo řádně oznámeno účastníkům shromážděným na
zasedání celostátního fóra; hlasování má podle oznámení začít ve čtvrtek.
Na zapisovatele navrhuji....., na ověřovatele navrhuji ........
Pověřuji podle § 29(4) JdŘ výkonem členství kontrolní komise ....................,
výkonem funkce vedoucího mediálního odboru ......, atd.

Pořad jednání
1. Volba dvou členů republikového výboru
2. Volba člena kontrolní komise
3. Stanovení počtu členů komise pro revizi práv k nehmotným statkům a
svobodný internet a komise pro otevřenou státní správu a přímou demokracii
4. Volba členů komise pro revizi práv k nehmotným statkům a svobodný
internet
5. Volba členů komise pro otevřenou státní správu a přímou demokracii
6. Volba vedoucího mediálního odboru
7. Volba vedoucího administrativního odboru
8. Volba vedoucího technického odboru
9. Volba vedoucího ﬁnančního odboru
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10. Volba vedoucího zahraničního odboru
Žádám kandidáty, kteří mají v rozpravě postavení zpravodaje, aby se ke své
kandidatuře vyjádřili v příslušných vláknech.
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