
Proč se jmenujete Pirátská strana?

Nepřepadáme lodě a neloupíme. Jedno 
z vysvětlení ovšem s mořem souvisí. Kdy-
si v mezinárodních vodách kotvily lodě, 
které provozovaly svobodné rádiové vy-
sílání bez státní kontroly, tzv. pirátské 
vysílání. Pirát je pro nás člověk, který 
svobodně myslí a šíří informace. 
První Pirátská strana vznikla v roce 
2006 ve Švédsku, v reakci na založení 
Protipirátské unie. Tu vytvořily nahrá-
vací společnosti, které bez politické 
diskuse prosadily razantní zpřísnění 
kopírovacích zákonů. Na švédskou Pi-
rátskou stranu navázaly desítky dalších 
Pirátských stran po celém světě. 
Název Piráti nám tedy byl vnucen. Nese 
ovšem i pozitivní hodnoty jako stateč-
nost, svobodomyslnost a spolupráce 
v těžkých podmínkách. 

Jak to myslíte s autorským právem?

Reforma autorského práva je pouze 
jedním z našich dílčích témat. Dobře 
ukazuje, jak úzká skupina hudebních 
a fi lmových společností využívá zákony 
proti posluchačům a divákům. Současné 
zákony v řadě případů zaostaly a vedou 
k pronásledování uživatelů, proti kterým 
původně vůbec nebyly namířeny. Chceme 
zákony aktualizovat, aby nebránily sdíle-
ní mezi uživateli a nedávaly záminku 

ke sledování komunikace. Jsme přesvěd-
čeni, že právě Internet a sdílení otevírá 
umělcům cestu k úspěchu. 

Jste pravicová nebo levicová strana?

Občanská práva, otevřený stát pod 
kontrolou občanů a posílení demokracie 
překonávají staré dělení politiky. Stejně 
jako jsou zastaralé modely distribuce 
autorských děl z konce 19. století, mu-
síme odmítnout i zastaralé politické mo-
dely postavené na rozdělení levice - pra-
vice. Piráti nepřijímají, že je něco dobře 
nebo špatně jen kvůli tomu, ze které 
škatulky to vypadlo. 

Máte program kromě zachování svo-
body Internetu?

Pirátský program se od založení Pirátské 
strany značně rozrostl a už dlouho neře-
ší pouze Internet. Další pilíře Pirátského 
programu jsou otevírání státu, zapojení 
veřejnosti do rozhodování, přístup ke 
vzdělání a kultuře, boj proti monopolu 
velkých farmaceutických společností 
na léčbu a řešíme řadu dalších otázek. 
Pirátský program promítá základní pi-
rátské hodnoty do mnoha oblastí. Vzniká 
otevřeně, ve spolupráci s veřejností, 
a rozšiřuje se postupně, jak na něm čle-
nové Pirátské strany nalézají shodu. 

WWW.PIRATI.CZ

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Aktuální verzi Pirátského programu naleznete 
na http://www.pirati.cz/program
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