Za vznikem České pirátské strany stojí zločin ohodnocený
švédským soudem na 75 milionů korun

Před tím, než Česká pirátská strana ovládne český parlament, měli by voliči vědět, co za vznikem
České pirátské strany i pirátských stran v jiných zemích stojí.
V roce 2003 založila trojice švédských mladíků webové stránky thepiratebay.org (přeloženo Pirátská
zátoka). Tyto stránky umožňovaly lidem z celého světa stahovat si filmy a počítačové programy
chráněné autorskými právy.
Logickou odpovědí na založení stránek Pirátské zátoky byl právní boj filmových producentů a
vývojářů počítačových programů za ukončení tohoto internetového pirátství.

V lednu 2006 vznikla první pirátská strana na světě – Švédská pirátská strana. Jejím cílem bylo
reformovat (radikálně rozvolnit) autorská a patentová práva a umožnit neomezené stahování na
internetu.
Na základně oprávněných stížností filmových producentů a vývojářů počítačových programů
provedla švédská policie v prosinci 2006 proti stránkám Pirátské zátoky úspěšný zásah. Webové
stránky vypnula a počítačové servery, na kterých byly stránky spuštěny, zabavila.
To však zároveň dodalo Švédské pirátské straně publicitu. Zatímco před touto událostí se hlásilo o
členství okolo 10 lidí denně, další den po této události jich bylo 930.
Během roku 2006 byl členem předsednictva Švédské pirátské strany Mikael Viborg, který poskytoval
právní poradenství Pirátské zátoce.
17. dubna 2009 byli zakladatelé Pirátské zátoky odsouzeni k jednomu roku vězení a pokutě 30 mil.
švédských korun (zhruba 75 mil. korun) za porušování autorských práv. Ještě téhož dne se o členství
ve Švédské pirátské straně přihlásilo 9 000 zájemců.
V červnu 2009, ve volbách do Evropského parlamentu, zaznamenala Švédská pirátská strana první
volební úspěch. Se 7,1% hlasů získala 2 mandáty.
V roce 2010, před švédskými parlamentními volbami, se na internetu objevila řada článků, dle
kterých Švédská pirátská strana kandidovala s myšlenkou dát Pirátské zátoce možnost provozovat
své servery přímo z parlamentu. Díky Švédské ústavě by tak byly chráněny politickou imunitou a
nebylo by možné omezit jejich provoz. Ve volbách však strana neuspěla, se ziskem 0,65% se
nepřehoupla přes potřebný limit 4%.
Pirátská zátoka se od roku 2006 snaží i přes zásah policie a rozhodnutí soudu provozovat své servery
jejich přesouváním po světě. V roce 2012 například nařídil nizozemský soud poskytovatelům
internetu blokovat přístup na servery Pirátské zátoky a Nizozemské pirátské straně nařídil, aby ze
svých stránek odstranila návody, jak toto blokování obejít.
Nenechme se zmást líbivým pirátským programem. Za vznikem pirátských stran žádné hluboké
myšlenky nestojí. Hlavní myšlenkou a důvodem vzniku pirátských stran bylo omezit autorská práva a
umožnit neomezené stanování filmů a programů na internetu, čili rozvracení principů právního státu.
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