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1. Pirátství znamená informační otevřenost 
Překotný rozvoj technologií vyvolává změny, na které sou-
časné staré struktury nestačí reagovat. Nezvládnuté spo-
lečenské důsledky rozvoje technologií vedly ke vzniku 
Pirátských stran. Prostředky Internetu jsme organicky za-
členili do svého fungování. Umožňují informační otevře-
nost, transparentní účty a přímou demokracii. Použijeme 
je i pro řízení a kontrolu státu.

2. Jasný záměr: Stát nesmí technologie 
zneužívat, ale využívat 
Pirátský program pro informační společnost řeší problé-
my, které staré struktury zvládnout neumějí nebo nechtě-
jí. Vlády států musí přestat nové technologie zneužívat ke 
sledování lidí a údržbě starých monopolů, a začít je využí-
vat ke svobodnému přístupu k informacím, lepšímu vzdě-
lávání a účinnější ochraně soukromí.

3. Lidé mají právo rozhodovat se na základě 
informací 
Zveřejněné informace jsou na rozdíl od věcí volně šiři-
telné a jejich hodnota spočívá právě v tom, že je lze sdí-
let. Proto odmítáme umělé monopoly na informace, které 
stát lidem pod tlakem korporací vnucuje. Otevřený přístup 
k informacím umožňuje lepší rozhodování lidí. Pomocí 
přímé demokracie mohou svá rozhodnutí i prosadit.

4. Informační otevřenost snižuje náklady, zvyšuje 
efektivitu a usnadňuje lidem život 
Vědecké články, kulturní díla, zákony, státní normy a jiná 
díla placená z veřejných prostředků chceme zpřístup-
nit všem na Internetu. Politické strany a jiné spolky pla-
cené z veřejných prostředků musí mít transparentní účet 
a účetnictví na Internetu.

5. Otevíráme vládu a zveřejňujeme informace 
Piráti otevírají vládu veřejnosti a zveřejňují všechny infor-
mace, na které má veřejnost právo. Piráti skoncují s taj-
ným vyjednáváním veřejných záležitostí. Informace mají 
úřady zveřejňovat přehledně a uceleně na Internetu, aniž 
by se jich občan dožadoval.

6. Internet je naše moře 
Vlády se o rozvoj Internetu nijak nezajímaly. Proto zůstal 
Internet svobodný. Když státy vidí mocenský potenciál In-
ternetu, začínají pod různými záminkami svobodu omezo-
vat. Piráti ubrání svobodu Internetu a nedopustí odpojo-
vání od Internetu a blokování. Svobodný Internet přinese 
nová pracovní místa, ekonomický rozvoj a prosperitu.

7. Internet nezná hranice 
Hlásíme se k celosvětovému Pirátskému hnutí. Naše spo-
lečné úsilí o svobodu informací stojí nad pravicí a levi-
cí a odmítáme diskriminaci kvůli rase, národnosti, pohlaví, 
věku, sexuální orientaci nebo užívání svobodného software.

8. Výzkum a zdraví místo monopolu na léky 
Patenty a další omezení na léčiva zavádějí umělé mono-
poly a zdražují léky, aniž by podněcovaly inovace. Podpo-
rujeme výzkum nových léčiv pro všechny, ale trváme i na 
možnosti tradiční léčby bylinami. Místo farmaceutického 
monopolu navrhujeme svobodný výběr léčebné metody 
a větší podporu výzkumu.

9. Veřejnost má přirozené právo kopírovat a sdílet 
informace 
Přirozené právo veřejnosti sdílet informace nelze srovná-
vat s domnělým právem zábavního průmyslu zneužívat 
zastaralý obchodní model. V právním státě nelze příjmy 
konkrétní zájmové skupiny garantovat zvláštním záko-
nem. Sdílení informací je základním lidským právem a lze 
jej omezit, jen pokud to prospěje veřejnosti rozšířením vý-
běru a zlepšením dostupnosti.

10. „Ochrana autorských práv“ je termín 
propagandy zábavního průmyslu 
Správné označení je kopírovací monopol. Takzvaný au-
torský zákon chrání vydavatele a výrobce, nikoliv autory 
a umělce. Pro podporu nové tvorby a veřejné dostupnos-
ti informací je třeba remixování a nekomerční kopírová-
ní povolit okamžitě a komerční kopírovací monopol zkrátit 
na 5 až 10 let od zveřejnění. Realita je jasná: Sdílení ne-
lze zastavit.

11. Velkému Bratrovi nasadíme pásku přes oko – 
nebo raději přes obě oči 
Vynucení mocenského monopolu znamená neustálé šmí-
rování, skladování neuvěřitelného objemu cizí komunika-
ce a prolomení telekomunikačního tajemství. Všechny in-
formační systémy musí ctít lidské soukromí a nakládat 
s osobními údaji člověka jen s jeho souhlasem. Místo vý-
mluv na soukromí v případě veřejných záležitostí se politi-
ka musí zaměřit na skutečnou ochranu soukromí člověka.

12. Každý Pirát je vysílač 
Piráty jsou dnes školy, univerzity, uživatelé Internetu 
a umělci zpívající vlastní písně. Pirátská strana stojí za 
svou komunitou, dává dohromady společná stanoviska 
a usiluje o jejich politické prosazení. Každý musí mít prá-
vo informace šířit.



Internet se stal svobodným prostorem 
pro vyjadřování názorů, sdílení informa-
cí, práci a zábavu. Několik desetiletí se 
rozvíjel bez pozornosti politiků a velkých 
fi rem. Zbavil staré struktury monopolu 
na šíření informací a nyní je začíná zba-
vovat i monopolu ekonomického a mo-
cenského…

Dne 31. května 2006 vtrhlo do serverov-
ny portálu The Pirate Bay 65 policistů. 
Zabavili všechny servery, včetně těch, 
které s portálem neměly nic společného. 
V dubnu 2009 byli provozovatelé The Pi-
rate Bay odsouzeni k ročnímu vězení 
a pokutě 80 milionů korun. Byli odsouze-
ni za to, že pomáhali lidem sdílet.

Pro digitální generaci byl proces s The 
Pirate Bay poslední kapkou. Na celém 
světě vznikají Pirátské strany. Vyrůstají 
na občanském principu a rychle se šíří. 
Pirátské strany požadují právo lidí sdí-
let informace, respekt pro lidská práva 
a soukromí. Nechceme utajování vlád-
ních informací, zákazy kopírování, ani 
monopoly na technologie.

Odmítáme zákony o vlastnictví informa-
cí, které prohlašují myšlenky za další 
průmyslový výrobek. V moderní společ-
nosti nemohou informační monopoly 

fungovat, a proto usilujeme o jejich od-
stranění. Svobodné šíření informací je 
základním prostředkem pokroku a obra-
ny svobodné společnosti před mocen-
skými monopoly, které mohou existovat 
jen kvůli monopolům informačním.

Pirátský program si klade za cíl, aby stát 
prosazoval sdílení informací a respekt 
pro lidské soukromí i další lidská práva. 
Stát musí technologie využívat ve pro-
spěch moderní a otevřené společnosti. 
Sdílení informací vede k lepším rozhod-
nutím.

Informační politika založená na sdílení 
má pozitivní důsledky pro řadu oblastí: 
Od vzdělávání a kultury až po ekologic-
kou a ekonomickou státní správu, která 
zlepšuje prostředí pro osobní rozvoj člo-
věka. Budoucnost naší společnosti závi-
sí na tom, jestli dokážeme efektivně sdí-
let a využít informace.

My jsme první krok již učinili. V souladu 
se svým programem máme transparent-
ní bankovní účet a transparentní účet-
nictví, sdílíme kulturní díla pod svobod-
nými licencemi, používáme svobodný 
software, máme otevřené a propojené 
předpisy a používáme přímou demokra-
cii v praxi.

Nyní je na čase restartovat systém a po-
stoupit na další úroveň.

Ohnisko
Pirátský program
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Demokratické minimum

Proto:
hlasuji a rozhoduji v souladu s pro- 

gramem, ke kterému jsem se přihlásil, 
a postupuji přitom podle předepsaných 
pravidel,

využiji dostupné možnosti, abych  
pro svá rozhodnutí získal potřebné infor-
mace,

podpořím jen návrh, se kterým jsem  
se seznámil a který jsem schopen obhá-
jit.

Při schvalování závazných 
pravidel navíc:

hlasuji a rozhoduji v souladu s tím,  
co považuji za přínosné pro celou spo-
lečnost, pro kterou mají pravidla platit,

nepodpořím návrh, pokud všichni,  
kterých se týká, nedostali dostatek času 
se s ním seznámit nebo neměli možnost 
uplatnit svoje připomínky v rozpravě,

nepodpořím návrh, jestliže důvodo- 
vá zpráva nebyla uvedena, nebo nepo-
kryla všechny podstatné dopady návrhu 
anebo se odvolávala na neprokazatelné 
nebo nepravdivé skutečnosti,

nepodpořím nesouvisející pozměňo- 
vací návrh (přílepek) či ustanovení, kte-
rá jsou zjevně mimo vymezenou působ-
nost projednávaného návrhu a je možné 
je projednat odděleně.
V případě, že chci podpořit pravidlo, kte-
ré nesplňuje tyto požadavky, musím za-
jistit jejich splnění, jinak nelze návrh 
podpořit.

Demokracie bez otevřenosti, informací 
a diskuse je jenom prázdné slovo.

Pirátský program
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A. C. T. A.

HOLLYWOOD NÁM 
ZÁKONY PSÁT NEBUDE !

Změny, které by ACTA přinesla, jsou neslučitelné 
s Listinou základních práv a svobod. Zákony nám nesmí 

psát korporace nahrávacího průmyslu.
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VRÁTÍME LIDEM 

DŮVĚRU
V BUDOUCNOST

Odmítáme se smiřovat 
s tím, že ve stáří 

nedostaneme důchod
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ZÁBAVNÍ PRŮMYSL 

ZABÍJÍ
KULTURU

Svobodné sdílení 
kulturních děl má moc 
kultivovat společnost. 
Chceme reformovat 
zastaralé zákony a bránit se 
invazi státu a komerčních 
společností do našeho 
soukromí.
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