
Reportáž z kazaňsko-brněnského shromáždění PPI

Ve dnech 20. - 21. dubna 2013 proběhlo v ruské Kazani řádné zasedání Valného shromáždění PPI. 
Vzhledem k možnosti účastnit se na dálku se ZO s ohledem na vzdálenost Kazaně rozhodlo, aby se 
PP-CZ participovala z České republiky. Organizátorům se dalo zavčas vědět. Štáb ve složení Tomáš 
Vymazal, Marcel Kolaja, Vojtěch Pikal a Markéta Gregorová se tudíž sešel 20. 4. v Brně.

Hned na začátku se vyskytly komplikace, po celou dobu konference neodstraněné: nedostatečné 
technické zázemí, kdy vypadával a šuměl přenos obrazu a zvuku z Kazaně, kvůli čemuž jsme 
nevěděli, co se zrovna projednává; to se spojilo s absencí komunikace ze strany organizátorů, tudíž 
nám ani nemohlo být zprostředkováno písemně, co se děje; a završením byla sporadičnost 
oficiálního zápisu z jednání, která nám nedávala možnost držet krok s aktuální agendou.
Tyto věci nám reálně znemožnily rovnocenně se účastnit jednání, proti čemuž jsme protestovali. 
Organizátoři slíbili vyřešení těchto problémů. Vzhledem k tomu, že první den se nesl v duchu debat 
a nikoli hlasování, dohodli jsme se, že zatím průběh nebudeme bojkotovat a dáme organizátorům 
šanci sjednat nápravu; rozeslali jsme nicméně zprávu předsednictvu i ostatním stranám, že nezlepší-
li se situace, opustíme jednání a podnikneme další kroky.

V neděli panoptikum bohužel pokračovalo. Bylo nám jako řešení komunikačních problémů 
nabídnuto, abychom si nainstalovali Skype. Ačkoli s odporem k nesvobodným softwarům, učinili 
jsme tak – ale i zde snahy se domluvit selhaly a nikdo nebyl schopen nám zprostředkovávat aktuální 
informace o projednávaných bodech a hlasování. Oznámili jsme tudíž v sobotu dohodnutý odchod z 
jednání a po několika neúspěšných pokusech horko těžko odinstalovali Skype. :)

Naše nespokojenost tkvěla kromě problémů s účastí i v samotném vedení konference. Nebyly 
dodrženy předem dohodnuté a sepsané Rules of Procedure a počet hlasujících členů PPI nebyl na 
začátku pro svůj nízký počet usnášeníschopný. Díky tomu se prakticky dalo shromáždění a přijatá 
rozhodnutí označit za neplatné.
Kvůli těmto závažným důvodům a pochybám jsme po odchodu obeslali ostatní pirátské strany s 
naším stanoviskem a výzvou k podpoře nového jednání se stejnou agendou, tentokrát ovšem 
„správně“ a pouze online. Souhlas jsme získali od PP-CAT, PP-NL, PP-PT, PP-AU a PP-PL; dále 
nám vyjádřili podporu jednotlivci z dalších stran s tím, že to teprve projednají na celostátní úrovni.
Vzhledem k pravidlům ohledně pořádání takového mimořádného zasedání se teprve bude konat, vše 
je v přípravě.

Ironickou třešničkou na dortu bylo zvolení (podle nás v podstatě neplatně) Vojty Pikala do 
předsednictva PPI. Je to nicméně pozitivní přinejmenším z hlediska našich možností při dalším 
postupu, především co se týče napadnutí přijatých rozhodnutí. 

Všeobecně jsme z víkendu nabyli dojmu, že PPI jako celek je poněkud nefunkční orgán a bude 
muset projít buď generální reformou, nebo se nahradí institucí jinou, postavenou na lepších 
základech. Adekvátní kroky promýšlíme.


