
Pirátská strana vznikla zdola
Zpočátku se našlo jen pár nadšenců, 
které oslovily myšlenky světového 
Pirátského hnutí. Založili přípravný 
výbor Pirátů a postupně se přidávali 
další lidé. Během tří let fungování Pi-
ráti zakotvili ve všech krajích a získali 
tisíce podporovatelů. Nestojí za nimi 
žádná lobbistická skupina, nejsou ni-
komu zavázaní a všichni členové Pirátů 
jsou si rovni.

Piráti dělají, co hlásají
Naše bankovní účty i účetnictví jsou 
veřejně přístupné na Internetu. Pirát-
ská strana funguje na principech přímé 
demokracie, oddělení moci a je otevře-
na podnětům zvenčí. Představitelé Pi-
rátů zveřejňují, když je osloví lobbisti. 
Tyto zásady uplatňujeme dobrovolně, 
protože si myslíme, že jsou správné, 
a chceme je zavést i ve státě.

Piráti jsou aktivní
Piráti to nevzdali! Mohli jsme zmizet 
za hranice nebo se věnovat rodinám 
a koníčkům. Místo toho se snažíme 
o změnu poměrů v české politice. Na-
ději čerpáme z řady úspěchů, kterých 
se daří dosahovat: Zastavení nebez-

pečné dohody ACTA, úspěšné zásahy 
proti snaze zavést u nás cenzuru In-
ternetu nebo pohřbení novely autor-
ského zákona z dílny OSA a Dillia. Kon-
krétních projektů, do kterých se Piráti 
zapojují, je ale mnohem více.

Piráti rozumí moderním 
technologiím
Práce s moderními technologiemi, je-
jich zavádění do školství, státní sprá-
vy a dalších oblastí je pro budoucnost 
České republiky zásadní. Piráti tech-
nologiím rozumí a znají příležitosti 
i rizika, které přináší. Stávající politici 
oproti tomu zamrzli ve věku potrubní 
pošty a psacího stroje.

Piráti jsou otevřeni diskusi
Pravice nebo levice. Všechno vyřeší 
trh. Lidé si zaslouží jistoty. Politika 
nulové tolerance... to všechno jsou 
předsudky a klišé. Piráti odmítají poli-
tické rozhodování na základě nepodlo-
žených údajů. Východiskem pro přípra-
vu zákonů je pro nás analýza stávající 
situace a skutečný cíl, jehož má zákon 
dosáhnout.
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