
ÚSPĚCHY PIRÁTŮ

Otevřeli jsme projekt PirateLeaks
PirateLeaks je technická platforma 
pro bezpečné a anonymní zveřejňová-
ní neprávem utajovaných materiálů. 
Zveřejnili jsme např. sponzory politic-
kých stran, tajně připravované zákony, 
podezřelé veřejné zakázky a seznam 
půjček, které poskytly vytunelované 
banky a nakonec je uhradil stát. 

Založili jsme knihovnu Průhonice
Zastupitel Pirátů Vítězslav Praks za-
ložil v Průhonicích veřejnou knihovnu. 
Piráti chtějí, aby měl každý občan sku-
tečně otevřený přístup k informacím, 
novým znalostem a myšlenkám. Projekt 
průhonické knihovny přesně tohle spl-
ňuje. 

Prosadili jsme Internet bez cenzury
Spolu s 14 000 občanů jsme dokázali 
během čtyř dnů zastavit nesmyslný 
cenzurní přílepek TOP09, který měl 
zavést plošné blokování webů s rekla-
mou na hazard. Tím otevíral dveře cen-
zuře Internetu v ČR. Petice za ústavní 
záruku svobodného Internetu od té 
doby získala již 17 000 podpisů. 

Zastavili jsme smlouvu ACTA
ACTA je mezinárodní smlouva, která 
byla vyjednána tajně a konzultována 
s lobbisty z fi lmových a hudebních 
společností. ACTA vycházela z mylné-
ho předpokladu, že naše společnost 
bude více prosperovat, pokud budou 

státy sledovat komunikaci uživatelů 
na Internetu, trestat sdílení a jinak 
vynucovat kopírovací monopol. I díky 
Pirátským stranám ji Evropský parla-
ment zamítl.

Zveřejnili jsme novelu autorského 
zákona
V roce 2010 ministerstvo kultury spo-
lu s organizacemi OSA a Dilia připra-
vilo novelu autorského zákona, která 
měla výrazně zpoplatnit kopírování 
v knihovnách a umožnit OSA trestat 
umělce za koncertování bez ohlášení. 
Pod tlakem Pirátů ministr přípravu 
novely zastavil a vyhlásil veřejné při-
pomínkování. Toho se účastníme a upo-
zorňujeme na problémy návrhu.

Zavedli jsme do politiky průhledné 
fi nancování
Od svého vzniku v roce 2009 máme 
transparentní bankovní účet, tedy 
účet zveřejňovaný bankou okamžitě 
na Internetu. Od té doby jsme přidali 
i transparentní účetnictví, kde vidíte 
doklady u každého výdaje. Ačkoliv Pi-
rátská strana stále roste, otevřenost 
patří k principům, které se nemění.

Nejlepší způsob jak podpořit 
Pirátské myšlenky, rozhodovat 
o představitelích Pirátského hnu-
tí a spoluvyutvářet Pirátský pro-
gram je stát se členem Pirátské 
strany.
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