
Chráníme svobodu slova, nesoutěžíme ve výrobě hraček

Vyjádření České pirátské strany ze dne 21. srpna 2013 k žalobě společnosti Lego

1. Cílem volebního spotu Pirátů bylo poukázat na neudržitelný stav v Poslanecké sně
movně, ve které zasedali poslanci napříč stranami zapletení do korupčních skandálů. 
Tzv.  kapři  se  odmítali  rozpustit  a  drželi  se  svých  postů  za  každou  cenu.  Jde 
o problém, který je aktuální doposud a vyvrcholil včera rozpuštěním Poslanecké sně
movny. Právě  odstranění současného korupčního prostředí bylo nosnou myšlenkou 
volebního spotu Vypustíme kaprům rybník!, které dal vývoj za pravdu. Účinkující figu
ry neměly naprosto žádný význam, ani vedlejší.

2. Piráti jsou politickou stranou a  hospodářské soutěže se neúčastní,  nejde  nám o fi
nanční profit, jak nesprávně předestírá v rámci žalobních tvrzení žalobkyně. Piráti se 
účastní  se  volné  soutěže politických  stran,  kteréžto  právo je  garantováno   přímo 
Ústavou.  Na rozdíl  od žalobkyně není  naším prioritním cílem dosahování  zisku a 
profitu akcionářů. Česká pirátská strana nikdy neměla  v úmyslu jakkoliv soutěžit se 
společností Lego v rámci  hospodářské soutěže. 

3. Žaloba je postavena nikoliv na faktech, ale na podivných konstrukcích. Z nich pova
žujeme za  nejnesmyslnější  to,  že by  Pirátská strana snad měla zájem vzbuzovat 
u kohokoliv dojem, že žalobkyně patří k jejím sponzorům. Naše strana se neopírá o 
bohaté nadnárodní sponzory, ale o české voliče –  drobné dárce.  Zveřejňujeme své 
dárce  nikoliv  skrytě  a  jaksi  podprahově,  jak  fabuluje žalobkyně  –  nýbrž  přímo, 
jmenovitě a konkrétně na svém webu. 

4. Naopak společnost Lego v hospodářské soutěži prokazatelně využívá politické udá
losti – např. prezidentské volby v USA formou  vystavení modelu inaugurace prezi
denta Obamy. Pak je otázkou, zda s naší perspektivní politickou stranou žalobkyně 
nevyvolala soudní spor v zištném zájmu jako svůj promyšlený marketingový tah.

5. Klíčovým úkolem České pirátské strany je hájit svobodu slova jako základní hodnotu 
naší společnosti. Procesními prostředky žalobkyně de facto zasáhla do politické  sou
těže politických  stran, když se jí podařilo prosazením předběžného opatření dosáh
nout  omezení  svobody  slova  určité  skupiny  občanů.  Podle  našeho  politického 
přesvědčení by měl mít  každý člověk jistotu, že stát ani obchodní společnosti nebu
dou pod různými záminkami jeho legitimní hlas ve společnosti umlčovat.

Z  uvedených  důvodů  považujeme  žalobu  společnosti  Lego  za  neopodstatněnou.  Navrhli 
jsme smírné řešení, že k volebnímu spotu připojíme informaci o tom, že spot ani použité figu
ry nijak nesouvisí se společností Lego. Jinak navrhujeme zamítnutí žaloby.
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