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Abstrakt 

Tato diplomová práce analyzuje vybrané programové dokumenty České pirátské strany za 

období 2009–2017, a to z hlediska obsahu jejich témat. Konkrétně se jedná o Stanovy 

a všechny v té době vytvořené volební programy. Cílem práce je zjištění, zda došlo během 

sledovaného období k programovému vývoji České pirátské strany. Z metodologického 

hlediska se jedná o obsahovou analýzu doplněnou o komparativní metodu. V práci 

vycházím z charakteristik teoretického konceptu niche party (strana mezery), který bude 

představen v rámci první, teoretické části práce. Druhá část práce se blíže věnuje 

metodologii. Třetí, a zároveň nejobsáhlejší část se zabývá představením pirátských stran 

a České pirátské strany, samotnou obsahovou analýzou vybraných programových 

dokumentů a následnou komparací. 

 

Abstract 

This thesis analyses selected program documents of the Czech Pirate Party for the period 

2009-2017 in terms of content of its themes. Specifically, these are the Statute and all 

election programs created at that time. The aim of the thesis is to determine whether the 

program development of the Czech Pirate Party occurred during the monitored period. 

From a methodological point of view, this is a content analysis supplemented by 

a comparative method. The thesis is based on the characteristic of the theoretical concept 

of the niche party, which will be presented in the first, theoretical part of thesis. 

The second part of the thesis takes a closer look at methodology. The third and at the same 

time the most comprehensive part deals with the introduction of pirate parties and 

the Czech Pirate Party, the actual content analysis of selected program documents and 

the subsequent comparison. 
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Zdůvodnění tématu:  

Téma diplomové práce "Programový vývoj České pirátské strany" jsem si zvolila 

z několika důvodů. Jedním z nich je zaměření na konkrétní českou politickou stranu, která 

by se dala označit za "novou".1 Na české politické scéně jsou Piráti (Česká pirátská strana) 

necelých 10 let a v říjnu 2017 poprvé uspěli ve volbách do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky, navíc s výrazným výsledkem. Skončili na třetím místě 

s 10,79 % hlasů, které jim zajistily 22 mandátů.2 Dalším důležitým důvodem pro výběr 

tohoto tématu je skutečnost, že Pirátské strany (nevyjímaje Českou pirátskou stranu) 

nejsou v odborné literatuře příliš zpracovány. Ať se jedná o vnitrostranická témata, otázku 

členství či právě programový vývoj.  

Česká pirátská strana, jako i další evropské pirátské strany, vychází ze Švédské 

pirátské strany. Ta vznikla v roce 2006 jako vůbec první zástupce Pirátů. Švédští Piráti tak 

nastavili stěžejní témata, která následně převzaly vzniklé evropské odnože Pirátů. Jedná se 

o témata jako boj proti copyrightu, ochranu soukromí a boj proti patentům.  

Ve své práci vycházím z předpokladu, že u monotematických stran dochází 

k rozšíření jejich spektra témat. Především pokud chtějí uspět ve volbách prvního řádu. 

Zmínila bych například ideově-programový posun o monotematických stran Zelených, 

o kterém se dozvíme v knize Politické strany.3 Hovoří zde o změně postoje Zelených 

k Evropské unii, přičemž z původního odmítavého postoje jsou dnes Zelení často 

prounijními stranami.4 Uvádím zde příměr se Zelenými stranami, protože oba tyto typy 

                                                        
1 Allan Sikk – tzv. skutečně nová strana (není následovníkem žádné předchozí existující PS; má zastoupení 

v parlamentu,….) 
2 www.volby.cz 
3 HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Politické strany: původ, ideologie a transformace politických stran 

v západní a střední Evropě. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3192-6. 
4 Tamtéž. s. 87-88. 



 

 

 

stran lze řadit do skupiny tzv. levicově-libertariánských stran.5 Jedná se tedy o relativně 

příbuznou stranu Pirátů. 

  

Předpokládaný cíl:   

Předpokládaným cílem práce je zjištění, zda došlo u České pirátské strany 

k programovému vývoji v období od vzniku strany v roce 2009 do úspěchu u voleb do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017.  

Hlavní hypotézou, že k nějakému programovému vývoji došlo, je skutečnost, že 

nově vzniklé strany zaměřené na úzce vymezené téma (tzv. single-issue parties) časem 

rozšíří své spektrum témat, aby byly schopny uspět ve volbách (především ve volbách 

prvního řádu) s etablovanými politickými stranami. Předpokladem je, že ve volbách 

prvního řádu (v českém případě volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR) nelze 

uspět, natož výrazně, bez zaměření na obecná společenská témata. Například školství, 

sociální péče, důchody, doprava či daně.  

  

Výzkumné otázky: 

Došlo u České pirátské strany k programovému vývoji? Odchýlili se od původních témat 

nebo je pouze rozšířili o další témata?  

  

● Hypotéza 1 - K programovému vývoji od roku 2009 došlo, přičemž se odchýlili od 

původních témat natolik, že se jimi dále nezabývají. 

● Hypotéza 2 - K programovému vývoji od roku 2009 došlo, přičemž původní témata 

doplnili o další témata.  

V případě hypotézy 2 jsou žádoucí tyto doplňující otázky. Na která témata dávají 

větší důraz? Upozadili původní témata či nikoli? 

● Hypotéza 3 - K programovému vývoji od roku 2009 nedošlo a stále lpí pouze na 

původních tématech. 

  

 

 

 

 

                                                        
5 KITSCHELT, Herbert P. Left-libertarian parties: Explaining innovation in competitive party 

systems. World Politics, 1988, 40.2: 194-234. 



 

 

 

Metodologie práce:   

Stěžejní metoda, která bude použita v diplomové práci Programový vývoj České 

pirátské strany, bude obsahová analýza programových dokumentů České pirátské strany 

za období 2009–2017.  

Abych byla schopna odpovědět na můj výzkum, zda došlo k programovému vývoji 

u České pirátské strany, v závěru práce využiji také komparativní metodu. V rámci té 

zjistím například, zda se některé ze zjištěných témat objevily až v rámci posledních 

programových dokumentů nebo zda je konstantně kladen důraz na původní témata. Z toho 

tedy vyplývá, že mě bude zajímat obsah vybraných programových dokumentů s důrazem 

na použitá témata. 

Nejprve začnu obsahovou analýzou jednotlivých programových dokumentů 

(chronologicky), v rámci které použiji kódování témat. Po obsahové analýze přejdu ke 

komparativní metodě. 

Tyto dvě metody mi pomohou zjistit vedle četnosti témat také jejich pořadí či podíl, 

a především díky komparativní části zjistím, zda došlo u sledované politické strany 

k programovému posunu. Pomocí tohoto metodologického postupu budu schopna 

odpovědět na výzkumné otázky diplomové práce. 

 

Základní charakteristika tématu:   

Jak bylo uvedeno ve zdůvodnění tématu, vycházím z předpokladu, že 

u monotematických stran postupně dochází k určitému vývoji z hlediska programu a témat. 

U nově vzniklých politických stran, které přijdou s novým, navíc úzce vymezeným 

tématem je velká pravděpodobnost, že dojde k určitému vývoji či rozšíření jejich spektra 

témat. Nové, úzce vymezené téma je dobré pro počáteční působení politické strany, kdy 

potřebuje zaujmout voliče a vyniknout mezi již etablovanými politickými stranami. 

V případě, že taková strana chce uspět i na nejvyšší úrovni (tím mám na mysli volby na 

celostátní úrovni), musí se zaměřit i na "tradiční" témata, jako sociální zabezpečení, 

doprava, zdravotnictví či školství. Vzhledem k výraznému úspěchu České pirátské strany 

u voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017, je mým předpokladem, že i u této 

"nové" strany došlo za dobu jejího působení k určitému programovému vývoji. 

 

 

 



 

 

 

Předpokládaná struktura práce:   

● Úvod 
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Úvod 

Z názvu diplomové práce Programový vývoj České pirátské strany je zřejmý 

subjekt zkoumání. Mezi hlavní důvody výběru tohoto konkrétního politického subjektu 

patří, že se jedná o novou politickou stranu, která po necelých deseti letech své existence 

na české politické scéně dokázala s výrazným výsledkem uspět na celostátní úrovni. 

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných v roce 2017 

se Česká pirátská strana umístila na třetím místě se ziskem 10, 79 % hlasů, které jim 

zajistily 22 mandátů. Dalším důvodem výběru tohoto konkrétního politického subjektu je 

skutečnost, že pirátské strany, natož Česká pirátská strana, jsou v odborné literatuře 

opomíjené. Konkrétně na Českou pirátskou stranu nebyla dosud v české odborné literatuře 

zpracována žádná odborná studie. Našli bychom pouze několik publikací či článků 

zaměřených na pirátské strany jako takové. V české odborné literatuře se pirátskými 

stranami zabývá například Miloš Brunclík6 nebo Lukáš Novotný7. V rámci zpracování 

závěrečných prací se jedná nejčastěji o různé komparace pirátských stran nebo pirátských 

stran s jinými politickými stranami.  

Jistě zajímavé by bylo zkoumat samotné příčiny úspěchu v parlamentních volbách 

2017, ale vzhledem k mnoha ovlivňujícím faktorům to není záměr této diplomové práce. 

Ta si naopak klade za cíl zjistit, zda došlo od vzniku České pirátské strany v roce 2009 do 

volebního úspěchu v roce 2017 k programovému vývoji.  

I přes obtížnost klasifikovat pirátské strany do nějaké skupiny, resp. kategorie 

politických stran je považuji za příklad stran mezery neboli niche parties. Zdůvodnění, 

proč tomu tak je, bude blíže představeno v rámci teoretické části práce. Stručně řečeno se 

jedná o nové politické strany, které na politickou scénu přinesly dosud opomíjené téma. 

Za nejčastější příklad se uvádí zelené strany a téma životní prostředí. V případě pirátských 

stran se jedné o témata reagující na moderní IT společnost jako je svoboda Internetu, 

svobodný přístup k informacím nebo boj proti patentům a autorskému zákonu. 

Hlavním předpokladem, že by k programovému vývoji mohlo dojít, je skutečnost, 

že nově vzniklé strany zaměřené na úzce vymezené a nové téma (tzv. niche party neboli 

strana mezery) časem rozšíří své spektrum témat, aby byly schopny uspět ve volbách 

(především ve volbách prvního řádu) s etablovanými politickými stranami. Tuto skutečnost 

                                                        
6 BRUNCLÍK, Miloš. Pirátské strany: nový fenomén v politice. Naše společnost, 2010, 8.1: 21-29. 
7 NOVOTNÝ, Lukáš. Liquid democracy a Pirátská strana v Německu. Acta Politologica, 2014, 6.2: 154-165. 
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potvrzuje jedna z charakteristik stran mezery, kterou je programová proměnlivost. 

Ta připouští možnost, že dojde k rozšíření spektra témat a stane se z ní mainstreamová 

politická strana. Dalším předpokladem je, že ve volbách prvního řádu (v českém případě 

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR) nelze uspět, natož výrazně, bez zaměření 

na obecná společenská témata. Například školství, sociální péče, důchody, doprava či daně. 

Vzhledem k výraznému úspěchu České pirátské strany na celostátní úrovni se proto dá 

očekávat, že k určitému programovému vývoji došlo. 

 

Z metodologického hlediska se bude primárně jednat o obsahovou analýzu 

programových dokumentů České pirátské strany s následným použitím komparativní 

metody. 

 

V diplomové práci si kladu za cíl nalézt odpovědi na tyto výzkumné otázky. Došlo 

u České pirátské strany k programovému vývoji? Odchýlila se od původních témat nebo je 

pouze rozšířila o další témata? 

 

 S těmito výzkumnými otázkami souvisí tři hypotézy, přičemž s druhou hypotézou 

se navíc pojí doplňující otázky. Hypotézy vznikly v návaznosti na charakteristiky konceptu 

niche party.  

 

H1: K programovému vývoji u České pirátské strany od vzniku v roce 2009 došlo, 

přičemž se odchýlila od původních témat natolik, že se jimi dále nezabývá. 

 

H2: K programovému vývoji u České pirátské strany od vzniku v roce 2009 došlo, 

přičemž původní témata byla doplněna o další témata, resp. téma. 

 

V případě hypotézy 2 jsou žádoucí tyto doplňující otázky. Na která témata dává 

strana větší důraz? Upozadila původní témata či nikoli? 

 

H3: K programovému vývoji u České pirátské strany od vzniku v roce 2009 nedošlo 

a stále lpí pouze na původních tématech. 
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Cílem práce je ověření těchto hypotéz vycházejících z konceptu niche party. 

Na základě ověření hypotéz budu schopna odpovědět na výzkumné otázky.  

 

Z hlediska struktury bude práce rozdělena na tři hlavní části. Teorii, metodologii 

a samotný výzkum. V teoretické části bude vedle představení teoretického konceptu niche 

party z pohledu Bonnie M. Mequid a Marcuse Wagnera zdůvodnění, proč považuji 

pirátské strany za strany mezery. Ve druhé části se podrobně zaměřím na použitou 

metodologii, tedy obsahovou analýzu s následnou komparací. Vedle vymezení 

zkoumaného období, zkoumaných programových dokumentů a kategorií popíšu 

metodologický postup této práce. Třetí a také nejobsáhlejší část bude nejprve blíže 

představovat pirátské strany jako takové a Českou pirátskou stranu. Následovat bude 

obsahová analýza programových dokumentů, konkrétně Stanov a volebních programů. 

Na to bude navazovat kategorizace, četnost pojmů a rozdíly a specifika volebních 

programů patrné pouhým pohledem. Následovat bude komparace výstupů obsahové 

analýzy. Ta bude sledovat jednak posuny a rozdíly co do typu voleb, jednak posuny 

a rozdíly v čase. Dále zde bude komparace z hlediska pořadí kategorií ve volebních 

programech a v závěru bude stručná komparace Stanov a volebních programů.  

 

V práci bude vedle oficiálního názvu Česká pirátská strana využíváno jako 

synonymum označení Piráti nebo zkratka ČPS. Dále budu vedle označení niche party 

používat s totožným významem označení strana mezery. Stejně tomu bude v případě 

pojmů single-issue parties a monotematické strany. 

 

Nyní bych ve stručnosti zdůvodnila částečné odchýlení od teze. Zaprvé jsem do 

výzkumu navíc zahrnula Stanovy ČPS, které obsahují programové cíle a poslání. Stalo se 

tak, protože od roku 2009 došlo k několika změnám Stanov, čímž zde vznikl předpoklad, 

že mohlo dojít k programovému vývoji i v rámci tohoto programového dokumentu. Druhé 

odchýlení se týká použitého teoretického konceptu. Namísto monotematických stran 

vycházím v práci z konceptu niche party. Nutno doplnit, že se nejedná o zásadní změnu, 

jelikož jde o často zaměňované koncepty, přičemž někteří autoři považují monotematické 

strany za podtyp stran mezery. Jedná se tedy spíše o použití vhodnějšího konceptu 

v souvislosti s pirátskými stranami. 
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1. Teoretický rámec – strana mezery 

1.1.  Niche party dle Bonnie M. Meguid 

Od 60. let 20. století můžeme po celém světě sledovat působení nových politických 

stran, které přinesly na politickou scénu dosud opomíjená témata jako životní prostředí, 

imigrace či regionální autonomie. Tyto nové strany navíc zdárně konkurují, v některých 

případech až ohrožují tradiční mainstreamové politické strany.8  

Fenoménem nových politických stran se začala zabývat řada politologů. 

S přelomovým teoretickým konceptem přišla v roce 2005 politoložka Bonnie M. Meguid, 

která v článku Competition Between Unequals: The Role of Mainstream Party Strategy in 

Niche Party Success představila pojem niche party, v českém překladu strana mezery. 

Meguid uznává, že řada nových politických stran jsou pouhými variantami 

stávajících socialistických, liberálních či konzervativních stran. Dodává ovšem, že existuje 

skupina stran, která vyčnívá, přičemž takové politické subjekty označuje pojmem niche 

parties. Dále Meguid rozebírá tři faktory, kterými se strany mezery odlišují od 

mainstreamových stran.  

Zaprvé, tradiční strany oproti niche party upřednostňují ekonomické otázky. 

Naopak niche party přináší na politickou scénu neekonomická, dosud opomíjená témata. 

Zde se autorka opírá jednak o zelené strany, které v 70. letech přinesly na politickou scénu 

otázky ochrany životního prostředí či jaderné energie, jednak o radikálně pravicové strany, 

které přišly s tématem ochrany rodinných hodnot a stavěly se proti imigraci. Další 

skutečností, která odlišuje niche party od tradičních stran, je užití témat, která se neshodují 

s tradičním pravo-levým štěpením. Třetí odlišností je užití omezeného počtu témat, která 

jsou navíc úzce vyhraněná. Voliči proto často tyto strany označují za monotematické 

strany.9  

Vzhledem k dichotomickému přístupu, kdy autorka vychází z představy, že proti 

sobě stojí na jedné straně tradiční mainstreamové strany a na straně druhé strany mezery, 

dále představila tři strategie tradičních mainstreamových stran, jak mohou reagovat na 

niche parties, resp.  na jejich nová témata. Vedle ignorování nového tématu může tradiční 

mainstreamová strana nové téma plně odmítnout nebo naopak nové téma zařadit do svého 

                                                        
8 MEGUID, Bonnie M. Competition between unequals: The role of mainstream party strategy in niche party 

success. American Political Science Review, 2005, 99.3: s. 347. 
9 Tamtéž. s. 347-348. 
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programu.10 

 

Vedle Bonnie M. Meguid se stranou mezery zabývali například Daniel Bischof11, 

Meyer a Miller12 či Marcus Wagner. V českém prostředí nalezneme příspěvky o stranách 

mezery od autorů jako Ladislav Cabada13 či Michal Škop14. 

 

Zajímavostí na stranách mezery je jejich časté zaměňování s monotematickými 

stranami neboli konceptem single-issue parties od autora Casa Muddeho.15 Nejčastějším 

příkladem takto typologicky zaměňovaných stran jsou strany zelené, extrémně pravicové či 

regionálně etnické. Již z názvu konceptu vyplývá, že se jedná o politické strany, které jsou 

zaměřeny na jedno úzce vymezené téma. Jelikož i strany mezery jsou charakterizovány 

jako strany, které přináší opomíjené téma, navíc často úzce vymezené (např. Zelení a jejich 

“zelená politika”), je logické, že především veřejnost bude tyto dva koncepty zaměňovat. 

Ani řada dalších autorů včetně Marcuse Wagnera či Ladislava Cabady16 plně nerozlišuje 

zmíněné typy politických stran, a namísto toho považuje monotematické strany za podtyp 

stran mezery. 

 

Sama se přikláním právě k tomuto názorovému proudu, který považuje 

monotematické strany za podtyp stran mezery. Především z důvodu, že oba koncepty jsou 

postaveny na myšlence, že jde o strany zaměřené na úzce vymezené téma. 

Monotematickou stranu vnímám jako extrémní příklad strany mezery, protože je zaměřena 

pouze na jedno takové úzce vymezené téma. Z tohoto důvodu se nebudu v práci podrobněji 

zaměřovat na Muddeho teoretický koncept monotematických stran. 

 

                                                        
10 Tamtéž. s. 349-350. 
11 BISCHOF, Daniel. Towards a renewal of the niche party concept: Parties, market shares and condensed 

offers. Party politics, 2017, 23.3: 220-235. 
12 MEYER, Thomas M.; MILLER, Bernhard. The niche party concept and its measurement. Party Politics, 

2015, 21.2: 259-271. 
13 CABADA, Ladislav. Strany jednoho tématu ve střední Evropě. Brno: Václav Klemm, 2013. ISBN 978-80-

87713-02-0. 
14 ŠKOP, Michal a BÍLEK, Jaroslav. Strany mezery v České republice: Analýza politických stran v České 

republice z hlediska jejich “mezernosti?. Politics in Central Europe. 2016, 12(25), 29-43. 
15 MUDDE, Cas. The single‐issue party thesis: Extreme right parties and the immigration issue. West 

European Politics, 1999, 22.3: 182-197. 
16 CABADA, Ladislav. Strany mezery v České republice a ve střední Evropě: Náčrt možností a limitů 

politologického výzkumu. KUBÁT, Michal a LEBEDA, Tomáš. O komparativní politologii a současné 

české politice. Praha: Karolinum, 2014, s. 105-122. ISBN 978-80-246-2479-2. 
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1.2.  Niche party dle Marcuse Wagnera  

V následující podkapitole představím přístup Marcuse Wagnera, který dále 

rozpracoval koncept niche party. Stejně jako Bonnie M. Meguid je Wagnerův přístup 

k niche party založen na dichotomii mainstreamová strana vs. strana mezery. 

Wagner upozorňuje, že pojem niche party zahrnuje různorodé strany jako jsou 

Zelení, regionálně-etnické strany či radikálně pravicové. Z tohoto důvodu se snaží nalézt 

společný rys tak programově odlišných stran.17  

Strany mezery charakterizuje Wagner na základě dvou kritérií. Zaprvé se jedná 

o strany, které nezdůrazňují ekonomická témata. Naopak druhým kritériem stran mezery je 

jejich zaměření na neekonomická témata, která jsou navíc úzce vymezená. Za příklad 

takových témat udává otázku přistěhovalectví, otázku životního prostředí, evropskou 

integraci (např. euroskeptické strany) či sociální liberalismus. V rámci své definice niche 

party dodává, aby byla strana označována za stranu mezery, musí splňovat dvě zmíněná 

kritéria. Pokud se strana zaměřuje vedle neekonomických témat i na ekonomické otázky, 

nejedná se dle Wagnera o niche party. Jako příklad uvádí klasickou liberální stranu – 

německou FDP (Svobodná demokratická strana), která zdůrazňuje jednak ekonomickou 

reformu, jednak klade velký důraz na sociální progresivitu.18  

Wagnerova definice niche party je výjimečná v několika faktorech. Zaprvé definuje 

strany mezery výhradně na základě jejich programové nabídky. Jinými slovy strany 

mezery jsou charakterizovány tím, co nabízí voličům, a nikoli ideologickými preferencemi 

a sociologickými charakteristikami svých příznivců. Vysvětluje to na příkladu zelených 

stran, které dle Wagnera nejsou považovány za niche parties, protože se jejich příznivci 

silně zabývají ochranou životního prostředí, ale protože se zelené strany soustředí na toto 

téma. Stejné je to i u regionálně etnických stran, které jsou stranami mezery z důvodu, že 

nabízí dané téma, nikoli kvůli příznivcům z jedné etnické či regionální podskupiny. 

Zároveň zde odmítá definování strany jako niche party pouze na základě jejího stáří. Na 

druhou stranu uznává, že se jedná o nový fenomén, tedy bude se jednat o mladší strany. 

Navíc připouští možnost, kdy se z tradiční mainstreamové strany stala strana mezery tím, 

že změnila svůj program.19  

Zadruhé považuje strany mezery za proměnlivé. Jinými slovy připouští, že je 

možnost, aby se z mainstreamové strany stala strana mezery a naopak. K tomu může dojít 

                                                        
17 WAGNER, Markus. Defining and measuring niche parties. Party Politics, 2012, 18.6: s. 846. 
18 Tamtéž. s. 847. 
19 Tamtéž. s. 847-849. 
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jednak iniciativou samotné strany, která změní svou programovou nabídku. Jako příklad 

uvádí Stranu zelených v Německu, která významně rozšířila svou programovou nabídku. 

Další možností, jak se strana mezery změní v mainstreamovou stranu, je vstup do vlády, 

resp. do zákonodárného sboru. V jehož důsledku je strana mezery logicky donucena 

zaujímat postoje k širšímu spektru otázek, včetně těch ekonomických. Další možností 

změny niche party na mainstreamovou stranu je, když mainstreamová strana převezme do 

svého programu nové neekonomické téma strany mezery. Tím strana mezery ztratí svůj 

status úzce vyhraněné strany, aniž by ona sama změnila program.20  

Zatřetí Wagner nevylučuje, že by strana mezery nemohla soutěžit v ekonomických 

otázkách. Dále autor upozorňuje, že je třeba mít na paměti, že i když rozdělujeme strany na 

dvě skupiny (strany mezery a mainstreamové strany), tak některé strany mezery budou 

splňovat definiční kritéria více než ostatní. Dále Wagner odlišuje extremistické strany od 

stran mezer, které jsou často autory řazeny jako příklad niche party. Aby byla strana 

označovaná jako strana mezery, je pro Wagnera klíčové, aby se zabývala otázkami, které 

nejsou součástí mainstreamové politické soutěže.21 Celá Wagnerova definice je založena 

na předpokladu, že středobodem mainstreamové politické soutěže jsou ekonomické otázky. 

I když uznává, že ne vždy tomu tak musí být, ve většině zemí zůstávají primárním 

ohniskem politické soutěže ekonomické otázky.22 

Dále se ve svém článku Wagner zaměřuje na klasifikaci dalších stran, které jsou 

podle něj obdobou stranám mezery. Hovoří o malých stranách (small parties), 

monotematických stranách (single-issue parties) a o stranách nové politiky (New Politics 

parties). 

Ohledně malých stran uznává, že mohou být spojovány právě se stranami mezery, 

avšak dodává, že velikost strany není definující charakteristickou niche party. Co se týká 

monotematických stran, které jsou podobně jako strany mezery odlišovány od 

mainstreamových stran, Wagner je chápe jako podmnožinu niche parties. Navíc je 

označuje za extrémní formu stran mezery, protože se zaměřují výhradně na jedno 

neekonomické téma. Strany nové politiky vznikly spolu se vzestupem postmaterialismu 

a postmodernity, které přinesly otázky týkající se životního prostředí, občanských práv či 

přistěhovalectví. I když jsou pojmy strana mezery a strana nové politiky často využívány 

jako synonymum, dle Wagnera je strana mezery širším pojmem. Jinými slovy zahrnuje 

                                                        
20 Tamtéž. s. 849. 
21 Tamtéž. s. 850. 
22 Tamtéž. s. 851. 
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jakékoliv neekonomické téma, nikoli pouze postmateriální otázky.23  

 

1.3.  Koncept niche party a pirátské strany 

Po představení přístupu Bonnie M. Meguid a Marcuse Wagnera bych shrnula 

strany mezery následovně. Jedná se o kategorii, která vznikla v důsledku nárůstu nových 

politických stran probíhajícího od 60. let 20. století, které se v mnohém od tradičních stran 

odlišovaly. Klíčovou charakteristikou stran mezery je jejich úzké zaměření na téma, které 

bylo do té doby politicky opomíjené. Jedná se například o ochranu životního prostředí či 

přistěhovalectví. Vedle užití nových témat je dle Wagnera definičním kritériem, že se 

jedná o témata čistě neekonomická. Wagner ve svém přístupu dále připouští možnost, že se 

strana mezery může změnit v tradiční mainstreamovou stranu a naopak, což dokládá 

proměnlivou charakteristikou stran mezery. Tento aspekt strany mezery je stěžejní pro tuto 

práci a v ní použité hypotézy. 

Problémem konceptu strany mezery je, že se jedná de facto o technickou kategorii, 

pod kterou se schovají různorodé politické strany, od zelených stran až po strany 

extremistické. Přičemž nejčastěji jsou za strany mezery považovány strany zelené, strany 

radikálně pravicové, strany regionálně etnické, ale i komunistické strany. V následující 

části se pokusím dokázat, že jde do této kategorie zahrnout i Česká pirátská strana, 

resp. pirátské strany jako takové. 

Obecnou problematikou u pirátských stran je obtížnost je klasifikovat, resp. zařadit 

do nějaké kategorie politických stran. Asi nejpřijatelnější ideologickou kategorií, do které 

zařadit pirátské strany, je kategorie levicově-libertariánských stran. S touto kategorií přišel 

na konci 80. let 20. století Herbert P. Kitschelt,24 tedy řadu let před vznikem prvních 

pirátských stran. Politické strany spadající do této kategorie se vyznačují jednak levicovou 

nedůvěrou k tržní ekonomice a rovnostářskými požadavky, jednak libertariánskou 

nedůvěrou a odmítáním autorit, zejména autority státu.25 Ani tato kategorie politických 

stran však pirátským stranám stoprocentně neodpovídá. Na druhou stranu stěžejní téma 

pirátské politiky, ochrana jednotlivce spojená s bojem proti dohledu a kontrole ze strany 

státu, jasně spadá do této kategorie.  

Na druhou stranu i přes to, že je velmi obtížné zařadit pirátské strany explicitně do 

                                                        
23 Tamtéž. s. 851-852 
24 KITSCHELT, Herbert P. Left-libertarian parties: Explaining innovation in competitive party 

systems. World Politics, 1988, 40.2: 194-234. 
25 Tamtéž. s. 197. 



 

 

11 

nějaké kategorie politických stran, s konceptem strany mezery se v mnohém shoduje. 

Zaprvé se jedná o novou skupinu politických stran, které na politické scéně působí od roku 

2006. Tím splňují předpoklad nové politické strany (z hlediska stáří stran). Druhým, a dle 

mého názoru klíčovým důvodem, proč řadit pirátské strany do kategorie strany mezery je 

to, že přinesly na politickou scénu nové a do té doby opomíjené téma, které je navíc čistě 

neekonomické. Pro upřesnění doplním, že primární zaměření pirátských je na témata 

ochrana soukromí jednotlivců před dohledem a kontrolou ze strany státu, boj proti 

copyrightu a boj proti patentům, tedy témata reagující na moderní IT společnost. 

Jak uvádí ve svém článku Jaroslav Bílek a Michal Škop, pirátské strany naplňují 

logiku této kategorie.26 Z analýzy zaměřující se na parlamentní volby 2013 dospěli 

k výsledku, že “Pirátská strana poté byla ve sledovaných volbách rozhodně nejjasnější 

stranou mezery v celé zkoumané množině politických stran. Zajímavé je, že ačkoliv voličům 

představila (co do počtu stran) nejdelší programový dokument, věnovala ho téměř celý 

pouze novým a specifickým tématům jako je svobodný přístup k informacím, svobodný 

internet nebo znalostní společnost.”27 

Ač se tedy pirátské strany primárně nezaměřují na nejčastěji zmiňovaná 

neekonomická témata jako je otázka přistěhovalectví či životní prostředí, klasifikovala 

bych je jako strany mezery. Minimálně ve svých počátcích pirátské strany stranami mezery 

byly. Veřejnosti se zapsaly do paměti pro svůj boj za ochranu soukromí jednotlivce 

a svobodného Internetu, tedy neekonomickými tématy.  

Z hlediska vnímání pirátských stran jako strany mezery, které jsou mimo jiné 

charakterizovány svou proměnlivostí, předpokládám, že u nich mohlo dojít 

k programovému vývoji. Konkrétně k posunu směrem k mainstreamovým stranám, které 

jsou charakterizovány pro své zaměření na ekonomická témata. Nabízí se tedy možnost, že 

pirátské strany, resp. Česká pirátská strana za dobu svého působení rozšířila své spektrum 

témat. V českém případě tento předpoklad navíc potvrzuje úspěch ve volbách do 

zákonodárného sboru v roce 2017, kde již během volební kampaně byla Česká pirátská 

strana donucena zaujmout postoj k celé řadě tradičních, převážně ekonomických témat. 

V souladu s Wagnerovou charakteristikou proměnlivosti niche party lze očekávat 

programový vývoj zkoumané strany. Tento předpoklad mimo jiné odpovídá vytvořeným 

hypotézám, které vedle možného rozšíření spektra témat zahrnují i opačnou možnost, že 

                                                        
26 ŠKOP, Michal a BÍLEK, Jaroslav. Strany mezery v České republice: Analýza politických stran v České 

republice z hlediska jejich “mezernosti?. Politics in Central Europe. 2016, 12(25), s. 33. 
27 Tamtéž. s. 38. 
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k žádným změnám, resp. programovému vývoji nedošlo. 

 

2. Metodologie 

Jak již bylo uvedeno v úvodu práce, výzkum bude proveden primárně pomocí 

obsahové analýzy s následným využitím komparativní metody. Metoda obsahová analýza 

je dle české terminologické databáze definována jako “analýza obsahu dokumentu 

zahrnující metody a pravidla pro stanovení tématiky dokumentu, případně časového 

a prostorového hlediska, čtenářského určení a formy dokumentu.”28  

Helmut Scherer rozlišuje v analýze mediálních obsahů dva metodické přístupy. 

Na jedné straně hermeneutickou textovou a obrazovou analýzu a na straně druhé 

kvantitativní obsahovou analýzu, přičemž klíčový rozdíl je v jejich strukturovanosti. 

Pro tento výzkum využiji metodický přístup kvantitativní obsahové analýzy. 

Charakteristickým rysem této metody je vysoká míra strukturovanosti, a s tím spojený 

vysoký stupeň ověřitelnosti.29 Jak vypovídá ze samotného názvu „kvantitativní“, tak v této 

metodě jde především o výzkum četnosti neboli kvantity nějakého jevu. Výsledkem 

a cílem obsahové analýzy je kvantitativní popis mediovaných obsahů.30 

Kvantitativní výzkum je však zaměřen nejen na frekvenci neboli opakování výskytu 

zkoumaného jevu, ale i na intenzitu neboli mohutnost či sílu zkoumaného jevu a na rozsah 

výskytu, tedy četnost výskytu zkoumaného jevu.31  

Na samotném začátku obsahové analýzy je důležité si vymezit výběrový soubor 

šetření. Poté následuje sběr dat a jejich následné vyhodnocení. Vymezení výběrového 

souboru šetření neboli výběr jednotek přicházejících v úvahu pro analýzu se provádí ve 

čtyřech rovinách. Nejprve si musí výzkumník vymezit média, ze kterých bude čerpat. 

Dále si upřesní, jaké obsahy bude v těchto médiích analyzovat. V neposlední řadě je nutné 

si vymezit časové období výzkumu a na závěr dojde ke specifikování mediované obsahové 

jednotky.32  

Klíčovou roli v obsahové analýze hraje tzv. kódování neboli tvorba obsahových 
                                                        
28 BALÍKOVÁ, Marie. Obsahová analýza. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a 

informační vědy (TDKIV) [online]. Národní knihovna ČR, 2003-.Dostupné z:  

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001586&local_base=KTD    
29 Analýza mediálních obsahů ve výzkumu politické komunikace. SCHERER, Helmut. Analýza obsahu 

mediálních sdělení. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2004, s. 29. ISBN 80-246-0827-8. 
30 Tamtéž, s. 31. 
31 SURYNEK, Alois, Růžena KOMÁRKOVÁ a Eva KAŠPAROVÁ. Základy sociologického výzkumu. 

Praha: Management Press, 2001, s. 26. ISBN 80-7261-038-4. 
32 Analýza mediálních obsahů ve výzkumu politické komunikace. SCHERER, Helmut. Analýza obsahu 

mediálních sdělení. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2004, s. 35. ISBN 80-246-0827-8. 

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001586&local_base=KTD
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kategorií. Při tvorbě kategorií je důležité, aby byly vytvořené kategorie vyčerpávající. 

Jinými slovy, aby každá jednotka obsahu byla zařaditelná do některé z vytvořených 

kategorií. Dalším důležitým faktorem je, aby se jednotlivé kategorie vzájemně vylučovaly 

a nedošlo tak k situaci, kdy obsahová jednotka lze zařadit do více kategorií.33 Pro 

upřesnění programového zaměření České pirátské strany bude vedle kategorií zkoumána 

četnost některých pojmů. 

 

 V práci budu využívat následující zkratky a synonyma. ČR (Česká republika); 

Piráti, ČPS (Česká pirátská strana); CF (celostátní fórum České pirátské strany); Stanovy 

(Stanovy České pirátské strany); parlamentní volby (volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky); PČR (Parlament České republiky); krajské volby (volby do 

krajských zastupitelstev); evropské volby (volby do Evropského parlamentu); komunální 

volby (volby do obecních zastupitelstev).  

 V rámci použitých tabulek a grafů budou použity následující zkratky. EP (volební 

program pro evropské volby 2014); K (volební program pro komunální volby 2014); 

KR 12 (volební program pro krajské volby 2012); KR 16 (volební program pro krajské 

volby 2016); PS 09, PS 10, PS 13 a PS 17 (volební program pro parlamentní volby 2009, 

2010, 2013 a 2017). 

 

 Z hlediska časového vymezení výzkumu bude obsahová analýza prováděna na 

všech volebních programech České pirátské strany vytvořených za období 2009–podzim 

2017, kdy Piráti dosáhli výrazného úspěchu v parlamentních volbách. Z hlediska analýzy 

Stanov České pirátské strany se bude jednat o období 2009–2015, což je poslední rok, kdy 

došlo ke změně Stanov. 

 

Než se v analytické části práce zaměřím na Stanovy a volební programy, 

představím pirátské strany s důrazem na jejich počátky, programové zaměření a specifické 

vnitřní fungování. Samostatnou část věnuji představení České pirátské strany s důrazem na 

jejich dosavadní vývoj z hlediska volebních výsledků, vymezení programových dokumentů 

a článku 2 Stanov ČPS. 

Výzkum bude tedy prováděn jednak na volebních programech České Pirátské 

                                                        
33 SURYNEK, Alois, Růžena KOMÁRKOVÁ a Eva KAŠPAROVÁ. Základy sociologického výzkumu. 

Praha: Management Press, 2001, s. 132-133.. ISBN 80-7261-038-4. 
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strany, jednak na Stanovách České pirátské strany. Zkoumání Stanov ČPS jsem zvolila 

z důvodu, že v rámci druhého článku obsahují programové cíle a poslání strany a od 

vzniku České pirátské strany v roce 2009 došlo k několika změnám Stanov. Z tohoto 

důvodu se nabízí možnost, že by mohlo dojít k programovému vývoji i na úrovni nejvyšší, 

tedy Stanov České pirátské strany. Vzhledem ke zkoumanému období od vzniku České 

pirátské strany v roce 2009 do úspěchu u voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

v roce 2017 mě budou zajímat všechny volební programy vytvořené v tomto období. Jedná 

se o volební program pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro roky 2009, 

2010, 2013 a 2017; Obecný program pro komunální volby 2014; Společný program pro 

volby do Evropského parlamentu 2014 a Společný program pro krajské volby pro roky 

2012 a 2016.  

Vzhledem k použití dvou typů programových dokumentů bych ráda upřesnila, čím 

je každý typ specifický. Stanovy jsou obecně považovány za základní programový 

dokument politické strany, který se vyznačuje svou stabilitou a často i svou stručností. 

Stanovy definují vedle názvu, zkratky a sídla jednotlivé orgány strany a jejich kompetence. 

Co se týká zmiňovaného článku 2 o programových cílech a poslání, nejedná se o podrobný 

výčet, ale pouhé vymezení hlavního programového směřování strany. Další specifičností 

je, že jde o programový dokument, jehož hlavním adresátem je Ministerstvo vnitra ČR, 

který je registračním úřadem politických stran a hnutí. Naopak volební programy jsou 

oproti stanovám obsáhlejší, podrobnější a jejich adresátem je veřejnost, resp. voliči. Je tak 

patrné, že pro tento výzkum bude důležitější analýza volebních programů, které profilují 

stranu navenek. Spolu se zkoumáním Stanov nám mohou ukázat možnou celkovou 

stabilitu programového směřování strany. 

Všechny zkoumané programové dokumenty jsou dostupné na webové stránce 

wiki.pirati.cz s výjimkou volebního programu pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 

2017, který je dostupný na webové stránce pirati.cz. Dále bych upřesnila, že při citování 

volebních programů budu odkazovat pouze na celkový dokument, jelikož není nijak 

ostránkovaný, a nejde tak blíže specifikovat. Výjimkou je volební program pro parlamentní 

volby 2017. 

 

Než představím šest kategorií použitých v práci, upřesnila bych, jak došlo k jejich 

vytvoření. Primární inspirací byly názvy a rozdělení kapitol volebního programu pro 

evropské volby 2014, jejichž obsah se následně opakoval i v dalších volebních 
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programech, ač třeba pod jiným názvem. Samotné názvy kategorií jsem poté upravila tak, 

aby byly dostatečně obecné, ale zároveň přesné a vyčerpávající. Kategorie jsou následující:  

1) ochrana soukromí jednotlivce 

2) Internet a informace 

3) transparentnost 

4) občanská participace 

5) copyright  

6) patenty 

 

Pod kategorií ochrana soukromí jednotlivce se skrývá především ochrana 

občanských práv, ochrana svobod, odmítání sledování občanů, shromažďování osobních 

údajů a dat.  

Kategorie označená Internet a informace zahrnuje jednak svobodu Internetu, jednak 

informační otevřenost, pod kterou si můžeme představit svobodný přístup k informacím 

a důraz na maximální zpřístupnění např. dokumentů, formulářů, informací nebo výsledků 

výzkumů za využití informačních technologií. S tím je spojen požadavek o zlepšení 

a usnadnění přístupu úřadů k občanům, kdy jednání s úřady má probíhat převážně 

elektronickou formou. S tím je mimo jiné spojen pojem digitalizace, jehož četnost bude 

sledována. Dalšími ekvivalenty jsou elektronizace nebo zavedení informačních 

technologií. Pod svobodu Internetu spadají požadavky na svobodný a anonymní přístup 

k Internetu, který nemá být ničím a nikým omezován. Pro lepší představu jde o boj proti 

cenzuře Internetu či podporu využívání svobodného softwaru. I přes to, že se v rámci 

otázky otevřená veřejná správa píše o její větší transparentnosti, hlavním cílem otevřené 

veřejné správy je ji zjednodušit, a především ji zpřístupnit občanům skrze využívání 

informačních technologií a poskytování informací. Proto otázku otevřené veřejné správy 

(resp. revize veřejné správy) řadím do kategorie Internet a informace. 

Kategorie transparentnost obsahuje kromě samotného pojmu 

transparentnost/transparentní také slovní spojení založené na slově zprůhledníme 

(např. zprůhledníme hospodaření obce). Jinými slovy do této kategorie spadají mimo jiné 

i požadavky na otevřenou ekonomiku, resp. otevřené/transparentní hospodaření. 

Pod kategorií občanská participace se ukrývají požadavky na větší zapojení občanů 

do rozhodovacího procesu a do diskuzí (k čemuž mimo jiné potřebují zmíněnou informační 

otevřenost), pojmy jako referendum, petice, přímá volba nebo odvolatelnost přímo 
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zvolených veřejných činitelů.  

Kategorie copyright zahrnuje další synonyma – autorský zákon, autorské právo 

a kopírovací monopol. Název poslední kategorie jasně vysvětluje i její obsah, tedy 

problematiku patentů. 

Pro upřesnění se budu kromě uvedených kategorií zaměřovat na četnost některých 

pojmů, které přibližují jednotlivé kategorie. Těmi jsou Internet, byrokracie, digitalizace, 

referendum, odvolatelnost, přímá volba, patenty, autorský zákon a jeho synonyma. 

Přičemž pod kategorii Internet a informace spadají pojmy Internet, digitalizace 

a byrokracie, kterou má snížit využívání informačních technologií ve veřejné správě. 

Do kategorie občanská participace patří pojmy referendum, odvolatelnost a přímá volba. 

Pojem patenty je jednoznačným zástupcem stejnojmenné kategorie. Stejná situace je 

u pojmu autorský zákon, který zahrnuje jeho další synonyma jako autorské právo 

a copyright. 

Vedle zastoupení jednotlivých kategorií a četnosti zmíněných pojmů mě bude 

v práci zajímat i pořadí zastoupených kategorií v rámci zkoumaných volebních programů. 

Jednotlivé výstupy obsahové analýzy programových dokumentů v závěru práce podrobím 

komparativní metodě. Právě díky tomuto kroku budu schopna porovnat a zhodnotit 

případné změny mezi jednotlivými programovými dokumenty České pirátské strany 

(především mezi volebními programy) ve sledovaném období, odpovědět na výzkumné 

otázky, a tím potvrdit či vyvrátit hypotézy. 

 

2.1.  Postup analytické části – volební programy 

 Poté co jednotlivé volební programy České pirátské strany přečtu, vypíšu jejich 

hlavní zaměření s důrazem na použitá témata, která následně zasadím do zvolených 

kategorií. Kategorizace volebních programů bude vhodným pomocníkem pro následnou 

komparaci, která umožní odhalit možné změny v programovém vývoji České pirátské 

strany. Zjišťovat míru zastoupení kategorií v jednotlivých volebních programech budu 

pomocí vytvořené bodové stupnice, které jsou obecně vhodné pro komparativní metodu.  

6 - samostatná kapitola plus se objevuje napříč volebním programem 

5 - bod kapitol plus se objevuje napříč volebním programem 

4 - objevující se napříč volebním programem, aniž by dané kategorii byla věnována 

samostatná kapitola či bod 

3 - samostatná kapitola (může být explicitně vyjádřeno v názvu kapitoly, ale není to 
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nutnou podmínkou) 

2 - bod kapitoly (může být explicitně vyjádřeno v názvu kapitoly, ale není to 

nutnou podmínkou) 

1 - okrajově, tzn., že čtenář musí vyvinout aktivitu, aby téma ve volebním 

programu objevil, ale přesto je tam zmíněno; pouze v řádu jednotek slov 

0 - bez zastoupení (o kategorii nenajdeme ve volebním programu žádnou zmínku) 

 

Pro další upřesnění programového zaměření ČPS budu zkoumat četnost již 

představených pojmů. Vedle zmíněného se budu zaměřovat na možná specifika, která jsou 

patrná pouhým pohledem na volební program. Tím mám na mysli především strukturu 

a obsáhlost volebních programů. Vzhledem ke specifičnosti typu voleb a pro ně 

vytvořených volebních programů, a zároveň lepší porovnatelnost budu volební programy 

analyzovat ze dvou perspektiv, jednak z hlediska rozdílů co do typu voleb, jednak 

z hlediska posunů a rozdílů v čase.  

 

Z důvodu specifičnosti volebních programů a pro větší přehlednost 

a porovnatelnost budu analyzovat, resp. řadit volební programy dle skupin vytvořených na 

základě typu voleb. Bude se jednat o skupinu volebních programů pro parlamentní volby; 

pro krajské volby; pro komunální volby a pro volby do Evropského parlamentu. 

Začnu skupinami, které obsahují pouze jeden volební program. Nejprve se zaměřím 

na specifickou skupinu voleb, a to volby do Evropského parlamentu. Dále přejdu 

k volebnímu programu přímo dotýkajícího se České republiky, tedy volebnímu programu 

pro komunální volby. Následovat bude skupina s volebními programy pro krajské volby. 

Poslední, a dá se říci nejvýznamnější skupinou budou volební programy k volbám do 

Poslanecké sněmovny PČR. 

 

3. Analytická část 

V této nejobsáhlejší části práce budou nejprve představeny jednak pirátské strany 

jako takové, jednak Česká pirátská strana. Následovat bude obsahová analýza 

programových dokumentů, konkrétně Stanov a volebních programů, které budou řazeny 

podle typu voleb. Na to navážu s kategorizací, četností pojmů a komparací výstupů 

obsahové analýzy. Komparace bude sledovat jednak posuny a rozdíly co do typu voleb, 

jednak posuny a rozdíly v čase. Dále zde najdeme komparaci z hlediska pořadí kategorií ve 
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volebních programech, rozdíly a specifika volebních programů patrné pouhým pohledem 

a v úplném závěru bude stručná komparace Stanov a volebních programů. 

 

3.1.  Pirátské strany 

3.1.1. Švédský původ Pirátů 

Jelikož je Česká pirátská strana jednou z evropských odnoží pirátských stran, 

ve stručnosti představím pirátské strany jako takové. Vůbec první pirátská strana vznikla 

1. ledna 2006 ve Švédsku v reakci na policejní zásah v roce 2006 proti serveru The Pirate 

Bay, který umožňoval volné stahování materiálu chráněného copyrightem. Mimo jiné 

zmíněný server The Pirate Bay byl spuštěn v roce 2003 diskuzní platformou Pirátská 

kancelář, která byla ideovým předchůdcem Švédské pirátské strany.34 Nelze však tyto dva 

subjekty zaměňovat.  

 

3.1.2. Piráti v dalších zemích 

Netrvalo dlouho a došlo ke vzniku dalších pirátských stran. Ještě v roce 2006 

založili pirátskou stranu například ve Francii, Rakousku, Německu, Španělsku či USA. 

Největší boom vzniku pirátských stran nastal v roce 2009, kdy kromě České pirátské strany 

vznikla například i Slovenská pirátská strana. K rozmachu pirátských stran napomohlo 

několik okolností. Vedle mediálně sledovaných kauz FRA (švédský úřad pro kontrolu 

telefonní a internetové komunikaci) v roce 2008 a IPRED (obdoba FRA na evropské 

úrovni) v roce 2009 proběhly v roce 2009 volby do Evropského parlamentu, ve kterých 

Švédská pirátská strana získala 7,1 % hlasů a získala mandát.35 V současnosti existují 

desítky pirátských stran nebo pirátských uskupení. Co se týká zastoupení pirátských stran 

na celostátní úrovni, jedná se o marginální proud. Mezi politicky nejúspěšnější (z hlediska 

volebního úspěchu) patří vedle Švédské pirátské strany také Pirátská strana na Islandu36, 

v Německu (od posledních zemských voleb však nemají žádný mandát)37 či 

v Lucembursku38. Po výrazném úspěchu ve volbách na celostátní úrovni v roce 2017 je 

v současnosti nejúspěšnější právě Česká pirátská strana. To také dokládá skutečnost, že 

                                                        
34 BRUNCLÍK, Miloš. Pirátské strany: nový fenomén v politice. Naše společnost, 2010, 8.1: s. 21. 
35 Results of the 2009 European elections: Results by country - Sweden. In: European Parliament [online]. 

Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-se-2009.html 
36 úspěch na parlamentní úrovni: 2013 (3 mandáty), 2016 (10 mandátů), 2017 (6 mandátů) 
37 úspěch na úrovni spolkových zemí: Berlín 2011 (15 mandátů; ve volbách 2016 o všechny mandáty přišly), 

Severní Porýní-Vestfálsko 2012 (20 mandátů; ve volbách 2017 nezískali jediný mandát) 
38 úspěch na parlamentní úrovni: 2018 (2 mandáty) 

http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-se-2009.html
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česká zástupkyně Pirátů Markéta Gregorová byla v prosinci 2018 zvolena předsedkyní 

Evropské pirátské strany. Mimo jiné místopředsedou byl zvolen český poslanec Mikuláš 

Peksa a předsedou Mladých evropských Pirátů je český poslanec František Kopřiva.39 

 

3.1.3. Piráti na mezinárodní úrovni 

Spolupráci mezi pirátskými stranami napříč světem zastřešuje Pirátská 

internacionála. Ta má za cíl podporovat, propagovat a zajišťovat komunikaci mezi 

pirátskými stranami po světě.40 Zapojení v Pirátské internacionále je však čistě dobrovolné, 

a ne všechny pirátské strany jsou její součástí. Z hlediska spolupráce na evropské úrovni je 

relevantní nadnárodní organizace Evropská pirátská strana, jejíž členové včetně ČPS 

vstupují do voleb do Evropského parlamentu se společným volebním programem.  

 

3.1.4. Programové zaměření 

V souvislosti se zmíněnou kauzou kolem the Pirate Bay si Švédská pirátská strana 

dala za cíl jednak omezit autorská práva, jednak chránit soukromí lidí.41 Je zřejmé, že 

nejde o tradiční politická témata jako ekonomická či sociální problematika. Pirátské strany 

jsou naopak založené na novém, dosud politicky nereprezentovaném IT tématu, resp. na 

tématu reagujícího na moderní dobu technologií. 

Švédská pirátská strana a jí nastavená pirátská politika se stala modelem pro další 

pirátské strany ve světě. Jak vyplývá ze zmíněných informací, pirátské strany se v řadě 

ohledů odlišují od tradičních politických stran. Stěžejní odlišností je zaměření této skupiny 

politických stran na témata reagující na moderní dobu technologií, tedy témata dosud 

opomíjená. Jak shrnuje ve svém článku Pirátské strany: nový fenomén v politice Miloš 

Brunclík, výchozími tématy pirátských stran jsou ochrana soukromí jednotlivců před 

dohledem a kontrolou ze strany státu, boj proti copyrightu neboli autorským právům a boj 

proti patentům. Poukazuje však na skutečnost, že řada pirátských stran rozšiřuje své 

spektrum témat. Většinou se jedná o otázku otevřenosti ekonomiky, boje proti byrokracii, 

transparentnosti či problematiku korupce.42  

                                                        
39 Čeští Piráti uspěli v předsednictvu Evropské pirátské strany. Markéta Gregorová byla zvolena 

předsedkyní. In: Pirátská strana [online]. Dostupné z: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/zvolena-

predsedkyne-evropske-piratske-strany-marketa-gregorova.html 
40 Statutes. In: Pirate Parties International [online]. Dostupné z: https://pp-international.net/about-

ppi/statutes-of-ppi/  
41 BRUNCLÍK, Miloš. Pirátské strany: nový fenomén v politice. Naše společnost, 2010, 8.1: s. 21. 
42 Tamtéž. s. 22. 

https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/zvolena-predsedkyne-evropske-piratske-strany-marketa-gregorova.html
https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/zvolena-predsedkyne-evropske-piratske-strany-marketa-gregorova.html
https://pp-international.net/about-ppi/statutes-of-ppi/
https://pp-international.net/about-ppi/statutes-of-ppi/
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Pirátské strany se dostaly do většího povědomí lidí v souvislosti mediálně 

sledovaných kauz jak ohledně zmíněného serveru The Pirate Bay, FRA (švédský úřad pro 

kontrolu telefonní a internetové komunikaci), IPRED (obdoba FRA na evropské úrovni) či 

kauzy Zensursula v Německu.43 Německá kauza se týkala návrhu zákona ministryně pro 

rodinu, který umožňoval zablokování webových stránek v souvislosti s možností šíření 

dětské pornografie. Piráti však vnímali tento návrh za zneužitelný a vedoucí k cenzuře. 

Dále například pirátské strany bojovaly proti mezinárodní smlouvě ACTA44. V současné 

době bojují na evropské úrovni proti snaze kontrolovat obsah internetu4546 a proti evropské 

směrnici o autorském právu, která byla na konci března 2019 na půdě Evropského 

parlamentu přijata. 

 

3.1.5. Inovace z hlediska vnitřního fungování 

Kromě IT témat se pirátské strany odlišují od tradičních politických stran 

i v dalších ohledech. Například komunikací uvnitř strany, průběhem volebních kampaní či 

již zmíněnou spoluprací mezi Piráty napříč světem. Pro vnitrostranickou komunikaci ČPS 

je stěžejní tzv. Fórum Pirátské strany. Jedná se o webovou stránku určenou k diskusi jak 

mezi členy, tak se do diskuzí může zapojit veřejnost. Na Fóru Pirátské strany nalezneme 

například vedle diskuze o pirátském programu také možnost zapojit se do různých 

projektů. Mimo jiné Fórum Pirátské strany je příkladem tzv. LiquidFeedback, což je prvek 

typický právě pro pirátské strany. Jedná se o softwarové řešení, které je primárně určeno 

k vnitrostranické komunikaci včetně možného vstupu veřejnosti do diskusí, a pomocí 

něhož by měla být převedena do praxe tzv. liquid democracy. Tento pojem znamená, že se 

pirátské strany snaží co nejvíce přiblížit demokracii občanům, včetně jejich zapojení do 

participačních procesů.47 

Co se týká průběhu volebních kampaní, u pirátských stran je významná, dalo by se 

říci až klíčová role dobrovolníků. Vedle aktivit jako je rozdávání letáků se dobrovolníci 

podílí i na financování volebních kampaní. Před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 

                                                        
43 Tamtéž. s. 22. 
44 Fakta o ACTA. In: Česká pirátská strana - Pirati.cz [online]. Dostupné z: https://wiki.pirati.cz/mo/acta  
45 GREGOROVÁ, Markéta. EU GOVERNMENTS WANT TO INTRODUCE ELECTRONIC 

COMMUNICATIONS CENSORSHIP. In: European Pirate Party [online]. Dostupné z: https://european-

pirateparty.eu/eu-governments-want-to-introduce-electronic-communications-censorship/  
46 GREGOROVÁ, Markéta. SAD DAY FOR THE INTERNET: THE FIGHT CONTINUES. In: European 

Pirate Party [online]. Dostupné z: https://european-pirateparty.eu/copyright-directive-fight-continues/ 
47 NOVOTNÝ, Lukáš. 2014. Liquid democracy a Pirátská strana v Německu. Acta Politologica [online]. 

6(2), s. 156-157. 

https://wiki.pirati.cz/mo/acta
https://european-pirateparty.eu/eu-governments-want-to-introduce-electronic-communications-censorship/
https://european-pirateparty.eu/eu-governments-want-to-introduce-electronic-communications-censorship/
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2017 mohli dobrovolníci kromě příspěvku na transparentní účet finančně přispět na projekt 

Pirátská plavba do Sněmovny na serveru HitHit.cz. Jak uvádí na svém webu “Piráti se 

spoléhají především na dobrovolnictví, nadšení a transparentní veřejné financování“.48  

 

3.2.  Česká pirátská strana 

Prvním podnětem k založení pirátské strany v České republice byla výzva Jiřího 

Kadeřávka na webové stránce AbcLinuxu publikovaná dne 19. dubna 2009. Zakladatel 

České pirátské strany Jiří Kadeřávek zde vyzýval k podepsání petice za vznik této politické 

strany.49 Již během necelých dvou dnů se podařilo získat přes 1000 podpisů potřebných 

k založení politické strany. Impulsem pro vznik ČPS byl rozsudek švédského soudu nad 

provozovateli webové stránky The Pirate Bay.50 Při zakládání ČPS bylo hlavním záměrem 

přinést na českou politickou scénu téma spojené s copyrightem a ochranou soukromí. 

Zakladatel Jiří Kadeřávek se vyjadřoval následujícími slovy: “Hlavním cílem České 

pirátské strany je již od začátku především zavedení nové problematiky do české 

politiky.”51  

Česká pirátská strana (oficiální zkratka Piráti) byla registrována u Ministerstva 

vnitra ČR dne 17. června roku 2009. Až do změny dne 4. srpna 2011 byla oficiální 

zkratkou ČPS. Prvním předsedou strany byl na ustavujícím fóru zvolen Kamil Horký 

(červen-říjen 2009). Od října 2009 do června 2014 byl předsedou Pirátů Ivan Bartoš. Toho 

v červenci 2014 vystřídal Lukáš Černohorský. Od dubna 2016 je opět v čele Pirátů Ivan 

Bartoš.52 Z hlediska organizační struktury je strana rozdělena na orgány a organizační 

jednotky (oblastní a místní sdružení). Orgány strany jsou celostátní fórum, republikový 

výbor, republikové předsednictvo, komise a odbory.53 

 

                                                        
48 Piráti: V kampani se opíráme především o dobrovolné dárce. In: Pirátská strana [online]. Dostupné z: 

https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/pirati-v-kampani-se-opirame-predevsim-o-dobrovolne-darce.html 
49 KADEŘÁVEK, Jiří. Petice pod vznik Česká pirátské strany. In: AbcLinuxu.cz [online]. Dostupné z: 

http://www.abclinuxu.cz/blog/BoodOk/2009/4/petice-pod-vznik-ceska-piratske-strany  
50 VOTRUBOVÁ, Andrea. Čeští internetoví piráti zakládají politickou stranu. In: IDnes.cz [online]. 

Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cesti-internetovi-pirati-zakladaji-politickou-

stranu.A090421_160045_domaci_anv  
51 FIŠER, Miloslav. Česká pirátská strana do voleb se Zelenými jít nechce. In: Novinky.cz [online]. Dostupné 

z: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/173613-ceska-piratska-strana-do-voleb-se-zelenymi-jit-nechce.html 
52 Rejstřík politických stran a politických hnutí: Historie strany Česká pirátská strana. In: Ministerstvo vnitra 

České republiky[online]. Dostupné z: https://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-

stran/Vypis_Historie.aspx?id=320&typ=0 
53 Stanovy České pirátské strany. In: Pirátská strana [online]. Dostupné z: https://www.pirati.cz/o-

nas/stanovy.html 

https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/pirati-v-kampani-se-opirame-predevsim-o-dobrovolne-darce.html
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3.2.1. Dosavadní volební výsledky České pirátské strany 

I přes to, že ČPS působí na české politické scéně vcelku krátkou dobu, strana se 

stihla účastnit řady voleb. Od komunální úrovně, přes volby do Evropského parlamentu, 

až do celostátních voleb. Jak je zřejmé z tabulky, prvního volebního úspěchu (zisku 

mandátů) dosáhli Piráti v komunálních volbách v roce 2014. Ovšem nutno podotknout, 

že zisk 21 mandátů v porovnání s celkovým počtem rozdělovaných mandátů (přes 60 000) 

není výrazný úspěch. Nejvýraznějšího volebního úspěchu dosáhli Piráti v jejich třetích 

volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných v roce 2017, kde získali díky 

10, 79 % hlasů 22 mandátů. 

 

Tabulka 1 - Volební výsledky České pirátské strany 

  PS 10 KR 12 PS 13 EP 14 K 14 KR 16 PS 17 

Počet hlasů 

(%) 
0,8 2,19 2,66 4,78 1,33 1,74 10,79 

Počet 

mandátů 
0 0 0 0 21 5 22 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat dostupných na volby.cz 

 

3.2.2. Programové dokumenty České pirátské strany 

Vzhledem k zaměření práce na obsahovou analýzu vybraných programových 

dokumentů České pirátské strany představím jejich programové dokumenty jako takové. 

Výchozím programovým dokumentem jsou Stanovy České pirátské strany, ve kterých 

nalezneme vedle základních údajů o straně (název, zkratka, sídlo, aj.) informace o členství, 

orgánech či hospodaření. Dále jsou zde vymezeny základní programové cíle a poslání. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se Piráti vyznačují transparentností a právem na 

informace, najdeme na jejich webové stránce wiki.pirati.cz54 seznam a informace o jejich 

stranických programech. Vedle zmíněných Stanov rozdělují stranické dokumenty na tři 

skupiny. 1. politický program, 2. programové dokumenty a 3. volební programy. 

Politický program zahrnuje tři složky. Poslání a programové cíle, které jsou 

vymezeny ve Stanovách. Dále Pirátské dvanáctero neboli soubor tezí v klíčových 

pirátských tématech a třetí složkou je Pirátský program. Ten obsahuje dlouhodobá 
                                                        
54 Seznam programových dokumentů Pirátů. In: Česká pirátská strana - Pirati.cz [online]. Dostupné z: 

https://wiki.pirati.cz/program/list#seznam_programovych_dokumentu_piratu  
 

https://wiki.pirati.cz/program/list#seznam_programovych_dokumentu_piratu
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programová východiska rozpracovaná pro celou řadu oblastí, například dopravu, životní 

prostředí či svobodu informací.  

Skupina programových dokumentů zahrnuje dokumenty pirátských stran napříč 

Evropou, které Česká pirátská strana přijala za své. Na zmínění webové stránce nalezneme 

Manifest Evropské pirátské strany, Smlouvu o svobodě Internetu, Decentralizace 

zdravotnické dokumentace, Londýnský manifest a Manifest České pirátské strany k vlně 

uprchlíků.  

Logicky nejpočetnější skupinou stranických programů jsou volební programy. Patří 

sem volební programy pro volby do Poslanecké sněmovny pro rok 2009, 2010, 2013 

a 2017. Společné volební programy pro krajské volby pro rok 2012 a 2016. Společný 

program Pirátských stran pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014, a s tím 

související Volební program České pirátské strany pro volby do Evropského parlamentu 

2014. Najdeme zde i Společný volební program pro komunální volby konající se v roce 

2014. Posledními stranickými programy, které jsou zahrnuty ve skupině volebních 

programů, jsou Priority Pirátů pro prezidentské volby 2018 a Program pro Evropské volby 

2019. 

 

3.2.3. Poslání a programové cíle 

Ze Stanov České pirátské strany můžeme vyčíst základní ideje politické činnosti 

Pirátů. Primárním cílem je “prosazování základního lidského práva člověka na svobodné 

šíření přijaté informace a striktní ochranu soukromí občana jako odraz změněné reality 

informační společnosti 21. století.”55 V souvislosti s dosažením tohoto cíle mají zaměřenou 

politiku na následující body. 

 

“Česká pirátská strana chce svou politikou prosazovat a podporovat 

 a) svobodný přístup jednotlivců k informacím, 

 b) svobodu slova a vyjadřování, 

 c) svobodná díla, software a standardy, 

 d) nezávislost soudů a státních zastupitelství na státu, 

 e) transparentní nakládání s příjmy z kopírovacích a podobných poplatků a omezení  

 nebo zrušení takových poplatků, 

 f) demokracii a maximální zapojení veřejnosti do rozhodování, 

                                                        
55 čl. 2 odst. 1 Stanov České pirátské strany 
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 g) transparentní výběrová řízení ve veřejném sektoru, 

 h) podporu vzdělávání a vědeckých institucí.”56 

“Česká pirátská strana chce všemi zákonnými prostředky bojovat proti 

 a) zneužívání zákonů k omezování svobody, 

 b) cenzuře, násilí, rasismu, strachu, nejistotě a pochybám ve společnosti a proti   

 potlačování lidských práv.”57 

Uvedená podoba Stanov je aktuální verze, která byla schválena na zasedání 

celostátního fóra České pirátské strany, které se konalo v roce 2015 v Praze. 

V aktuálním znění Stanov najdeme prvky těchto kategorií: transparentnost, 

občanská participace, Internet a informace. 

 

3.3.  Stanovy 

Vzhledem k zaměření práce na programový vývoj České pirátské strany se budu 

podrobněji věnovat vedle vybraných volebních programů samotnými Stanovami České 

pirátské strany. Jedná se o základní programový dokument politické strany, který byl 

v případě českých Pirátů již několikrát pozměněn. Jelikož Stanovy zahrnují v článku 

2 programové cíle a poslání, budu se v rámci svého výzkumu zaměřovat právě na případné 

změny tohoto konkrétního článku.  

 Dle pravidel České pirátské strany může dojít ke změně Stanov pouze na zasedání 

celostátního fóra.58 Změny Stanov byly schváleny na těchto zasedání celostátního fóra: 

24.  10.  2009 v Albrechticích; 25. 6. 2011 v Křižanově; 25. 8. 2012 v Praze; 7. 9. 2013 

v Plzni; 18. 1. 2014 v Pardubicích; 2. 8. 2014 v Praze a 23. 8. 2015 v Praze.  

Pro výzkum Stanov jsem vycházela jednak se samotných verzí Stanov, jednak 

z výstupů zasedání celostátního fóra České pirátské strany. Vzhledem k podobě článku 

2 programové cíle a poslání jsem používala pouze komparativní metodu na jednotlivé 

verze Stanov, resp. konkrétního článku. Dále jsem vycházela z výstupů zasedání CF, kde 

jsou konkrétně rozepsány změny, ke kterým došlo. Jelikož mě zajímají pouze změny 

schválené na jednom z článků, je zaměření na výstupy ze zasedání CF velmi žádoucí.  

Po bližším zkoumání změn Stanov jsem zjistila, že článek 2 byl pozměněn pouze 

                                                        
56 čl. 2 odst. 2 Stanov České pirátské strany    
57 čl. 2 odst. 3 Stanov České pirátské strany  
58 čl. 8 odst. 5. písm. e Stanov České pirátské strany    
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dvakrát. K první změně došlo na zasedání celostátního fóra v roce 2011 v Křižanově. 

V tomto případě došlo k nahrazení slovního spojení v čl. 2 (1) “práv k nehmotným 

statkům” slovním spojením “kopírovacího monopolu”. Podobně v čl. 2 (2) byl pojem 

“autorských” nahrazen slovem “kopírovacích”. Ve výstupu ze zasedání CF v Křižanově je 

uvedeno odůvodnění “Tato ustanovení nepůsobí výkladové potíže, je však s ohledem na 

změnu způsobu vyjadřování potřeba zdůraznit, že tyto poplatky se neplatí za autory, ale za 

kopírování.”59 Druhá změna podobného charakteru byla schválena na zasedání CF v roce 

2012 v Praze. Článek 2 odst. 2 písm. c byl změněn z “rovné šance pro svobodný 

a proprietární software” na “svobodná díla, software a standardy”.60 

Ani jedna ze změn však nemění výklad a hlavní záměr České pirátské strany, 

naopak se jednalo pouze o vylepšení či upřesnění slovních spojení. Tyto obsahově 

minimální změny vypovídají jednak o stabilitě Stanov, jednak o stabilitě programového 

zaměření České pirátské strany. 

 

3.4.  Volební program pro volby do Evropského parlamentu  

 Než přejdu k samotné analýze volebního programu pro volby do Evropského 

parlamentu konané v roce 2014, zmínila bych specifičnost této skupiny volebních 

programů. Zaprvé jde o samotnou nadnárodní instituci, pro jejíž volbu je volební program 

sestavován. Logicky se očekává, že bude primárně zaměřen na jiná témata (nadnárodního 

významu), nežli bude například zaměřen volební program pro komunální volby. Druhým 

důležitým specifikem typickým pro pirátské strany je jejich společný volební program pro 

evropské volby. Ten vzniká na půdě Evropské pirátské strany, které je mimo jiné členem 

i Česká pirátská strana. 

 Když bychom hledali volební program České pirátské strany pro evropské volby, 

nalezneme pouze krátký text s odkazem právě na společný program pirátských stran. 

“Volební program vychází ze společného evropského programu, jež akcentuje typická 

témata mezinárodního pirátského hnutí jako je svoboda, právo na soukromí, reformu 

copyrightu či zabránění špehování občanů, přináší i další zásadní body. Informační 

otevřenost vůči občanům České republiky, transparentnost evropské politiky, či návrhy na 

řešení dlouhodobě dluhových rozpočtu na úrovni EU i členských států. Náš postoj lze 

                                                        
59 Zasedání celostátního fóra v Křižanově: Usnesení. In: Česká pirátská strana - Pirati.cz [online]. Dostupné 

z: https://wiki.pirati.cz/cf/5_2011?s%5b%5d=zm%C4%9Bna&s%5b%5d=stanov 
60 Zasedání celostátního fóra v Praze. In: Česká pirátská strana - Pirati.cz [online]. Dostupné z: 

https://wiki.pirati.cz/cf/13_2012?s%5b%5d=zm%C4%9Bna&s%5b%5d=stanov  

https://wiki.pirati.cz/zo/spolecnyep2014
https://wiki.pirati.cz/cf/5_2011?s%5b%5d=zm%C4%9Bna&s%5b%5d=stanov
https://wiki.pirati.cz/cf/13_2012?s%5b%5d=zm%C4%9Bna&s%5b%5d=stanov
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označit za eurokritický. Vystupovat z EU ale nehodláme.”61 

 

3.4.1. Volební program pro evropské volby 2014 

 Společný program Pirátských stran pro volby do Evropského parlamentu v roce 

201462 je kromě předmluvy rozdělen na devět hlavních kapitol.  

V předmluvě piráti kritizují Evropskou unii za to, že jde primárně o projekt 

členských států, nikoli samotných občanů. Naopak zde zdůrazňují důležitou roli 

demokratických základů, a s nimi spojený princip subsidiarity. Z hlediska informovanosti 

občanů a komunikace s občany zmiňují klíčovou roli Internetu, jehož svobodu jsou 

odhodlaní hájit. 

V rámci první kapitoly občanská participace a otevřený stát požadují změny 

v otázce dělby moci, kdy by rádi přenesli dominanci z Evropské komise na Evropský 

parlament. Dále zde hovoří o vícero možnostech zapojení občanů do politické diskuze 

i rozhodovacího procesu. S tím požadují odstranění, dle jejich slov nepřiměřených 

překážek pro účast nových politických stran ve volbách (požadované množství sesbíraných 

podpisů). 

V kapitole o transparentnosti požadují, aby byl zveřejňován vliv zájmových skupin 

a lobbistů na politická rozhodnutí. Dále chtějí zlepšit ochranu osob, které odhalí informace 

ve veřejném zájmu (např. korupce či porušování lidských práv). Na závěr hovoří 

o transparentnosti veřejného sektoru, kam řadí i soukromé subjekty vykonávající činnost 

jménem veřejné instituce. 

Oproti předešlým dvou kapitolám je ta o ochraně soukromí a soukromých právech 

značně obsáhlejší. Nejprve se vyjadřují k otázce ochrany dat a problematice sledování. 

“Rozšíření občanských práv a ochrana svobody je hlavní motivací Pirátů. Nezákonná 

a nepřiměřená šmírovací opatření, která na nás uvalují jak cizí, tak domácí vlády, ať už 

jako odpověď na terorismus či na jiná nebezpečí, představují závažnou hrozbu. Je třeba 

okamžitě podniknout kroky k opětovnému nastolení rovnováhy a obnovení našeho 

soukromí.”63 S tím souvisí požadavek na zastavení automatického plošného sběru dat, 

jejich následného uchování a propojování či požadavek na zrušení evropské směrnice 

                                                        
61 Volební program pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014. In: Česká pirátská strana - 

Pirati.cz [online]. Dostupné z: https://wiki.pirati.cz/volby2014/program_ep 
62 Společný program Pirátských stran pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014. In: Česká pirátská 

strana - Pirati.cz[online]. Dostupné z: https://wiki.pirati.cz/zo/spolecnyep2014  
63 Tamtéž. 

https://wiki.pirati.cz/volby2014/program_ep
https://wiki.pirati.cz/zo/spolecnyep2014
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o uchovávání telekomunikačních údajů. Dále se zde vcelku podrobně vymezují k různým 

variantám sledování. Například jsou pro zákaz hromadných sledování (kamerové systémy 

na veřejných místech), zákaz elektronického špehování a shromažďování biometrických 

údajů. Vedle toho chtějí zastavit snahy o další možnosti sledování a sbírání dat 

(např. dohoda mezi USA a EU o soukromých údajích zákazníků; předávání 

a shromažďování údajů z elektronické evidence cestujících v rámci EU). Dále požadují 

větší kontrolu bezpečnostních programů EU či zakazují bezdůvodné zjišťování totožnosti 

na veřejných prostranstvích. Mimo jiné se vyjadřují k, v té době připravovanému nařízení 

o ochraně osobních údajů, které by mělo dle pirátů především posílit práva občanů 

a zajistit jim maximální ochranu osobních údajů. V závěru této kapitoly se zmiňují 

o uprchlické politice EU, u které požadují, aby probíhala v souladu s lidskými právy. 

Další kapitolou je autorský zákon, který by měl být spravedlivý, vyvážený a hájit 

zájmy společnosti jako celku. V této části jednak usilují o zrušení informačních monopolů, 

jednak o zlepšení veřejné dostupnosti informací. “Piráti proto požadují, aby bylo 

kopírování, uchovávání, užívání a poskytování přístupu k literatuře a umělecké tvorbě pro 

nekomerční účely nejen legalizováno, ale i chráněno zákonem a aktivně podporováno.“ 

To dále vysvětlují slovy “Společenský život, který se čím dál častěji odehrává v digitálním 

prostoru, nesmí být omezován právy k nehmotným statkům”.64 

Druhou obsáhlejší kapitolou je svobodný software, svobodná kultura a svobodné 

vědomosti. Vedle svobodné kultury, která je zdrojem pro vzdělání a tvořivost, zdůrazňují 

svobodné vědomosti a vzdělávání. V souvislosti se svobodným koloběhem vědomostí 

a informací podporují piráti digitalizaci a zveřejnění dokumentů z celé EU a také svobodné 

licence. Svobodným softwarem je dle pirátů takový software, který může používat, 

analyzovat, šířit a upravovat kdokoli. V souvislosti se snížením administrativních nákladů 

ho doporučují k využití ve státní správě. 

Na to navazuje kapitola týkající se otevřeného přístupu a otevřených dat. 

K veškerým výsledkům výzkumů, které byly financovány z veřejných prostředků, musí být 

umožněn snadný a bezplatný přístup široké veřejnosti. Stejně tak i všechna data vytvořená 

pro veřejné potřeby by měla být volně dostupná veřejnosti (jedinou výjimkou jsou osobní 

údaje, pro jejichž zveřejnění je potřeba souhlas dotčené osoby). Z těchto důvodů piráti 

usilují o zavedení celoevropského zákona o svobodném přístupu k informacím. 

Kapitola pojednávající o patentech patří mezi ty obsáhlejší. Piráti vnímají patenty 
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v dnešním světě jako značně omezující a odrazující inovátory od práce. Proto vyžadují 

reformu patentových zákonů, které přinesou svobodnější a spravedlivější trh. Dále chtějí 

zastavit opakované a narůstající zneužívání patentů (z hlediska konkurenčního boje). 

V současné době informační společnosti nejsou důležité pouze technologické inovace, ale 

i rozvoj vědomostí a sdílení informací. Doslova zde píšou: “Patenty by vůbec neměly být 

udělovány na „vynálezy“, které jsou triviální, bezvýznamné, počítačové programy, 

obchodní modely či produkty přírody. Takovéto patenty brzdí rozvoj informační 

společnosti a vedou k privatizaci veřejných statků.”65 Dále kritizují užívání patentů 

v oblasti léků a zdraví, a naopak by uvítali, aby vysoké školy a výzkumné ústavy měly 

možnost provádět výzkum bez omezení patenty.  

V rámci kapitoly mezinárodní obchodní politika blíže rozepisují čtyři podmínky, 

které piráti vyžadují u jednání o obchodních dohodách s EU. Jedná se o výraznější 

zapojení Evropského parlamentu jako jediného voleného orgánu EU; úplný přístup 

k informacím a veřejná slyšení; respektování soukromí a sebeurčení; brání v potaz zájmy 

malých a středně velkých společností. 

Poslední kapitola pojednává o problematice síťové politiky, kde piráti zdůrazňují 

právo jednotlivce na anonymní přístup k Internetu. Právo na “digitální participaci” by rádi 

doplnili do samotné Listiny základních práv EU. Dále zde hovoří o síťové neutralitě, 

nediskriminačním přístupu k Internetu platném po celé EU či o zlepšení síťové 

infrastruktury. 

 

Na závěr bych doplnila tabulku, která vedle údajů o pořadí jednotlivých kapitol 

uvádí procentuální údaje o jejich reálném zastoupení ve volebním programu (z hlediska 

toho, kolik prostoru bylo jednotlivým kapitolám věnováno). 
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Tabulka 2 - Pořadí kapitol ve volebním programu pro evropské volby 2014 

Pořadí kapitol z hlediska jejich umístění Kolik prostoru zaplňují (%)66  

předmluva 7,4 

Občanská participace a otevřený stát 3,7 

Transparentnost 3,6 

Ochrana soukromí a občanská práva 31,5 

Autorský zákon 10,9 

Svobodný software, svobodná kultura a 

svobodné vědomosti 

10,8 

Otevřený přístup a otevřená data 4,2 

Patenty 13,1 

Mezinárodní obchodní politika 8,1 

Síťová politika 6,7 

Zdroj: Vlastní zpracování 

POZN. Tato tabulka, resp. výpočet je v celé práci pouze u tohoto volebního programu. 

Důvodem je, že je to jediný volební program, který má na první pohled značné rozdíly 

z hlediska prostoru věnovaného jednotlivým kapitolám. Navíc v porovnání s jejich 

seřazením. 

 

Z této tabulky je patrné, že největší prostor, navíc s velkým náskokem, byl věnován 

kapitole o ochraně soukromí a občanských práv. Další obsáhlejší kapitoly jsou ty, které se 

věnují patentům, autorskému zákonu a svobodnému softwaru, svobodné kultuře 

a svobodným vědomostem. Údaje z tabulky nám mimo jiné dokládají, že nejde hodnotit 

důraz na volební témata pouze z hlediska jejich samotného řazení ve volebním programu.  

 Po podrobnějším seznámení s volebním programem pro evropské volby 2014 je 

patrný důraz na tato témata: ochrana soukromí (osobních údajů, dat, aj.), Internet 

a informace (přístup k veškerým informacím, dokumentům, výsledkům výzkumů apod.), 

problematika patentů a autorského zákona. Dále jsou zde zastoupená témata související 

s transparentností a větším zapojením občanů, jinými slovy občanská participace. 

 

 

                                                        
66 zaokrouhleno na desetinu 
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3.5.  Volební program pro volby do obecních zastupitelstev 

Vedle voleb do Evropského parlamentu proběhly v roce 2014 volby do obecních 

zastupitelstev, na jehož volební program se nyní zaměřím. Stejně jako tomu bylo 

u volebního programu pro evropské volby, je i volební program pro komunální volby 

specifický pro svůj obsah, který je cíleně zaměřen na lokální problematiku. Můžeme tedy 

dopředu očekávat použití jiných, resp. dalších témat.  

 

3.5.1. Volební program pro komunální volby 2014 

Z hlediska povahy voleb do obecních zastupitelstev, kdy jsou vytvářeny kandidátní 

listiny pro jednotlivé municipality, zde představím tzv. Obecný program pro komunální 

volby pro rok 2014. Jak je uvedeno v samotném závěru volebního programu, jedná se 

o společný volební program České pirátské strany pro komunální volby pro rok 2014 

schválený republikovým výborem. Navíc každá kandidátní listina nebo kandidát si mohl 

vypracovat svůj jednotlivý volební program. Jelikož není tato práce zaměřena pouze na 

analýzu volebního programu pro komunální volby 2014 a možný počet kandidátních listin, 

resp. kandidátů by velmi rozšířil výzkum, aniž by ho však více upřesnil, budu vycházet 

pouze ze společného volebního programu.  

 

V samotném úvodu je uvedeno: “Naším cílem je obec, kde může každý člověk svůj 

život prožít svobodně a naplno. Klíčem k prosperitě naší společnosti je otevřenost, kvalitní 

vzdělání a veřejné služby, použití nových technologií a zapojení občanů do 

rozhodování.”67 Obecný program pro komunální volby 2014 je rozdělen do sedmi hlavních 

kapitol, které jsou dále rozděleny.  

V první kapitole otevřeme hospodaření obce se více zaměřují na úkoly jako 

zprůhlednění financování, efektivnější hospodaření či vyrovnání rozpočtu. V rámci 

zprůhlednění financování hovoří o umístění všech smluv na Internet, zavedení 

transparentního účetnictví obce a zveřejňování všech veřejných zakázek včetně zavedení 

internetové aukce. Z hlediska efektivnějšího hospodaření obce zmiňují výhodnost 

hromadného nakupovaní, které pro obec zajistí množstevní slevu. Dále by rádi snížili 

byrokracii efektivnějším využíváním nových technologií nebo by dali přednost 

rekvalifikaci stávajících úředníků, nežli nabírali další zaměstnance. V rámci vyrovnání 

                                                        
67 Obecný program pro komunální volby. In: Česká pirátská strana - Pirati.cz [online]. Dostupné z: 

https://wiki.pirati.cz/volby/2014/komunal/program?redirect=1 
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rozpočtu hovoří o důležitosti investic a rezervy pro neočekávané situace. V závěru kritizují 

systém, kdy obec musí nevyčerpané finance na konci roku vrátit. Naopak prosazují model, 

kdy obec získá finance na určitý projekt a nevyčerpané peníze si uloží do své rezervy. 

Kapitola zapojíme občany do rozhodování je podrobněji rozdělena do těchto bodů – 

jednáme s lidmi otevřeně, usnadníme přístup k informacím a vyjdeme vstříc aktivním 

občanům. V rámci prvního bodu chtějí Piráti jednat co nejvíce otevřeně vůči občanům 

(např. účast občanů na zasedání; všem dostupný záznam z jednání zasedání), zveřejňovat 

podklady k jednání v předstihu či zastoupení občanů a spolků v odborných komisích, které 

mimo jiné připravují návrhy pro zastupitelstvo. Z hlediska usnadnění přístupu 

k informacím chtějí zavést automatické zveřejňování informací obce včetně obecních 

příspěvkových organizací, které budou pro občany maximálně přehledné. Graficky 

jednoznačně a přehledně by měli občané získat i informace týkající se územního rozvoje 

a plánu. Pod názvem bodu vyjdeme vstříc aktivním občanům se ukrývají prvky přímé 

demokracie jako je místní referendum, občanská iniciativa, petice, stížnosti. Vedle toho 

podporují veřejnou diskusi, poskytování obecních prostorů aktivním občanům a spolkům 

či lokální podnikání. 

V kapitole veřejné služby slouží občanům se kromě kvalitních veřejných služeb 

zabývají problematikou dopravní infrastruktury a obslužnosti nebo cestovním ruchem. 

Jelikož je poskytování kvalitních veřejných služeb jedním z hlavních cílů samosprávy, 

mělo by jít o veřejné služby v zájmu občanů, nikoli v zájmu zisku. Mimo jiné se zde 

vyhrazují proti nadbytečnému užívaní kamerových systémů ve veřejném prostoru. V rámci 

dopravní infrastruktury prosazují maximální transparentnost a vypisování veřejných 

zakázek. Z hlediska zlepšení dopravní obslužnosti musí obce při plánování dopravních 

staveb počítat s cyklisty a chodci nebo propojovat různé typy veřejné dopravy. S tím 

souvisí budování cyklostezek a naučných stezek, které by měly být spolu s informacemi 

o památkách přístupné veřejnosti.  

V kapitole prosadíme moderní technologie se věnují jednak usnadnění styku 

občanů s úřady, jednak osvobození softwaru a Internetu pro všechny. Zde by rádi zavedli 

elektronické systémy zajišťující zapojení veřejnosti, elektronický podpis pro všechny 

občany či dostupnost veškerých formulářů na webových stránkách obce, což by snížilo 

byrokracii. Další náklady by obci snížil přechod z komerčních programů na svobodný 

software, který by byl dostupný pro všechny. S maximálním využíváním výhod 

svobodného softwaru souvisí dostupnost Internetu, který by měl být volně přístupný ve 
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veřejných prostorách i v domácnostech. 

V rámci kapitoly investujeme do vzdělávání a kultury se zabývají kvalitními 

školami, samostatným vzděláváním, kulturou a sportem. Vzdělávání chápou Piráti jako 

nástroj pro osobní rozvoj a dodávají, že by školy neměly být vnímány jako pouhý nástroj 

pro získání práce. Vzhledem k důležitosti vzdělání a škol chtějí usnadnit dětem 

a studentům dopravu do škol, s čímž souvisí zachování škol v malých obcích. Dále by rádi 

navýšili možnosti ředitelů v rozhodování o budoucím vývoji jejich školy či posílili 

zapojení učitelů, rodičů i žáků do chodu školy. Z hlediska samostatného vzdělávání 

podporují dostupnost různých kroužků a kurzů pro všechny věkové skupiny obyvatel, 

s čímž souvisí volná dostupnost studijních materiálů převážně na Internetu. Dále Piráti 

podporují fungování veřejných místních knihoven, upřednostňují amatérské organizace 

před těmi komerčními nebo podporují architektonické soutěže pro veřejné stavby. 

Po vzdělávání přichází kapitola o zajištění kvalitních zdravotních a sociálních 

služeb. V této kapitole podporují osobní přístup ve zdravotnických i sociálních zařízeních, 

dlouhodobé nástroje eliminující vyloučení ze společnosti a dostupnost kvalitních veřejných 

služeb (jesle, školky, volnočasové aktivity, aj.). Dále se vyjadřují k problematice 

nezaměstnanosti, kdy kritizují obce za vytváření umělé zaměstnanosti prostřednictvím 

uměle vytvořených pracovních míst.  

Poslední kapitola volebního programu se zaměřuje na ochranu životního prostředí. 

Jednotlivými body jsou odstraňujeme ekologické zátěže a znečištění, energetiku stavíme 

na inovacích a úsporách, ekologicky rozvíjíme obec i krajinu. V rámci prvního bodu se 

potenciální volič dočte o recyklaci, požadavku na snížení poplatků za zpracování odpadů, 

podpoře hromadné dopravy šetrnější k životnímu prostředí, odmítání převážení odpadů do 

jiných obcí nebo podpoře odborných technologií na odstranění ekologické zátěže. 

Z hlediska bodu energetiku stavíme na inovacích a úsporách se zaměřují na snížení 

elektrické energie, využití obnovitelných zdrojů, rádi by zapojení občanů do diskuse, a aby 

obec upřednostňovala život svých občanů před zájmy těžařských společností. V rámci 

bodu o ekologickém rozvoji obce i krajiny se píše o důležitosti nezávislého posouzení 

projektů s dopadem na životní prostředí, o zefektivnění veřejného osvětlení či o zapojení 

občanů do debat týkajících se územního plánování. 

 

Už jenom ze samotného důvodu specifičnosti volebního programu se zde objevují 

témata jako kvalitní veřejné služby v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb nebo 
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životního prostředí. Hlavními tématy obecnějšího charakteru jsou ve volebním programu 

pro komunální volby 2014 občanská participace neboli zapojení občanů do diskuzí 

a rozhodování, s čímž souvisí svobodný přístup k informacím, tedy kategorie Internet 

a informace. Další důležité téma, které se zde objevuje je otevřená ekonomika související 

s tématem transparentnosti. Obecně častým pojmem je otevřenost, jak z hlediska 

informací, tak z hlediska veřejné správy, která má být více otevřená vůči občanům 

především skrze využívání elektronického systému. 

 

3.6.  Volební programy pro volby do krajských zastupitelstev 

 Podobně jako u volebního programu pro komunální volby se v případě krajských 

voleb jedná o společný volební program České pirátské strany pro volby do krajských 

zastupitelstev. Ve sledovaném období 2009–podzim 2017 se konaly dvoje krajské volby, 

v roce 2012 a v roce 2016. V rámci této skupiny volebních programů se proto budu 

zaměřovat na dva volební programy, přičemž začnu tím z roku 2012. 

 

3.6.1. Volební program pro krajské volby 2012 

V úvodu volebního programu je napsáno: “Naším cílem je kraj, kde může každý 

člověk svůj život prožít svobodně a naplno. Klíčem k prosperitě naší společnosti je 

otevřenost, kvalitní vzdělání a veřejné služby, použití nových technologií a zapojení občanů 

do rozhodování.”68 Stejně jako u volebního programu pro komunální volby je tento 

volební program rozdělen na sedm hlavních kapitol. 

V kapitole o otevření hospodaření kraje si dává strana za cíl zprůhlednit 

financování, zefektivnit hospodaření a disponovat vyrovnaným rozpočtem. Zprůhlednit 

financování chtějí pomocí zveřejňování všech smluv na Internetu, zavedení 

transparentního účetnictví, veřejných zakázek či internetových aukcí. Hospodaření kraje 

chtějí zefektivnit tak, že budou pro hromadné nákupy, které jim zajistí množstevní slevy 

nebo propustí zbytečné úředníky, čímž sníží byrokracii. Mimo jiné požadují, aby byl kraj 

aktivnější v informování o možných dotacích a jejich realizaci. Z hlediska vyrovnaného 

rozpočtu zdůrazňují roli rezervy pro neočekávané situace, přičemž jedním ze zdrojů 

finanční rezervy mají být nevyčerpané peníze z projektů. 

Druhou kapitolou je zapojení občanů do rozhodování, se kterou souvisí 

                                                        
68 Společný program pro krajské volby 2012. In: Česká pirátská strana - Pirati.cz [online]. Dostupné z: 

https://wiki.pirati.cz/volby2012/program 

https://wiki.pirati.cz/volby2012/program
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informovanost občanů ohledně zasedání či plánovaných projektů, přičemž veškeré 

informace by měl občan nalézt na Internetu. Navíc informace by měly být dostupné před 

samotným jednáním, aby mohlo dojít k diskuzi a vyjádření samotných občanů. Piráti 

budou bojovat za co nejlepší přístup k informacím jednak pomocí automatického 

zveřejňování, jednak prostřednictvím srozumitelných grafických prezentací (např. rozpočet 

či územní plán). Poté co budou občané maximálně informovaní, Piráti podporují krajské 

referendum, občanskou iniciativu, petice, stížnosti, vznik dobrovolných zastupitelských 

sborů, vznik elektronického systému ke snadné komunikaci s krajem či vznik občanských 

sdružení, kterým by měl kraj poskytovat prostory.  

V další kapitole veřejné služby slouží občanům se vedle dostupnosti kvalitních 

veřejných služeb jako jsou mateřské školy, knihovny či zdravotní zařízení, zaměřují na 

dopravní infrastrukturu, dopravní obslužnost a cestovní ruch. Z hlediska dopravní 

infrastruktury by rádi, aby veřejná doprava byla financována transparentně a byla pod 

kontrolou veřejnosti. Naopak odmítají rušení regionálních železničních tratí, s čímž souvisí 

zapojení veřejnosti do diskusí o plánovaných dopravních změnách. Na to navazují 

s požadavkem, aby se při plánování počítalo s chodci, cyklisty a jednotlivé složky veřejné 

dopravy na sebe navazovaly. V rámci cestovního ruchu hovoří o výstavbě cyklostezek či 

naučných stezek propojující různé památky, o kterých bude kraj dostatečně informovat 

veřejnost nejlépe prostřednictvím Internetu. Dále by rádi dostali pořádání akcí i do 

menších měst v kraji, prosadili transparentní nakládání s dotacemi z EU a zefektivnili 

spolupráci mezi obcemi a kraji.  

Další kapitola se věnuje prosazení moderních technologií na úrovni vztahu úřad – 

občan. Efektivnějšímu styku občana s úřadem by mělo napomoci využívání svobodného 

softwaru prostřednictvím všude dostupného Internetu. Přes ten si půjde pomocí 

elektronického podpisu a elektronicky dostupných formulářů a žádostí zajistit vše 

z pohodlí domova. Mimo jiné jednotná podoba dokumentů a využití Internetu má zajistit 

snížení byrokracie. 

V rámci kapitoly investujeme do vzdělávání a kultury zdůrazňují roli kvalitních 

škol, které mají studenty primárně vzdělávat, nikoli pouze připravit na zaměstnání. 

V souvislosti s kvalitou škol hovoří o navýšení role ředitelů, zapojení učitelů, rodičů 

i samotných studentů. Odmítají rušení škol na malých obcích, kde naopak podporují 

zlepšení dopravní dostupnosti do škol. Dále se zmiňují o celoživotním vzdělávání, kterému 

mají pomoci veřejně dostupné studijní materiály. Mimo jiné podporují studenty, kteří 
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studují více oborů naráz, což zvýší jejich vzdělání a také pracovní uplatnění. S podporou 

vzdělávání souvisí podpora veřejných knihoven, galerií a dalších institucí, jako jsou 

například amatérské sportovní kluby. 

Kapitola o zajištění kvalitních zdravotních a sociálních služeb se blíže věnuje 

financování zdravotnictví, důležitosti osobního přístupu v sociálních službách a otázkou 

nezaměstnanosti. Za hlavní problém ve zdravotnictví vidí korupci a zbytečné výdaje, což 

by mělo pomoci změnit transparentní hospodaření. V souvislosti s osobním přístupem 

v sociálních službách hovoří o předcházení vyloučení ze společnosti a zajištění kvalitních 

veřejných služeb (školy, volnočasové aktivity, aj.). U problematiky nezaměstnanosti 

kritizují umělé vytváření pracovních míst, které probíhá především na úřadech.  

Kapitola chráníme životní prostředí je dále rozdělena na problematiku odstraňování 

ekologické zátěže, otázku energetiky a otázku ekologického rozvoje.  V rámci této kapitoly 

se čtenář dočte o podpoře recyklace, rozvoji hromadné dopravy, podpoře odborných 

projektů na odstranění ekologické zátěže. V rámci energetiky podporují obnovitelné zdroje 

a kritizují dotace na fotovoltaické elektrárny či pěstování řepky pro bionaftu. 

Při schvalování projektů, které mají dopad na životní prostředí, má být brán zřetel na 

názory veřejnosti i odborných neziskových organizací. V závěru se zabývají efektivnějším 

veřejným osvětlením. 

 

3.6.2. Volební program pro krajské volby 2016 

Společný volební program pro krajské volby 2016 se na první pohled může jevit 

jako totožný s předchozím volebním programem pro krajské volby pro rok 2012. 

Z hlediska struktury je oproti roku 2012 navýšen počet hlavních kapitol na osm.  

 

V úvodu volebního programu pro rok 2016 je uvedeno: “Naším cílem je kraj nové 

generace, kde může každý člověk svůj život prožít svobodně a naplno. Klíčem k prosperitě 

naší společnosti je otevřenost, transparentnost, svoboda informací, kvalitní veřejné služby, 

použití nových technologií a zapojení občanů do rozhodování. Piráti nabízí alternativu 

kraje bez korupce, nesmyslných dotací, politických trafik a klientelismu. Chceme, aby 

krajské úřady nebyly pro aktivní občany byrokratickou překážkou, nýbrž příležitostí zapojit 

se do veřejného dění a kultivace svého okolí.”69 Můžeme si všimnout patrného prodloužení 

                                                        
69 Společný program pro krajské volby 2016. In: Česká pirátská strana - Pirati.cz [online]. Dostupné z: 

https://wiki.pirati.cz/volby/2016/program 

https://wiki.pirati.cz/volby/2016/program
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úvodu a zapojení pojmů jako je korupce, klientelismus či byrokracie. 

V první kapitole o otevřeném hospodaření kraje se zaměřují jednak na 

zprůhlednění financování (transparentní účetnictví, veřejné zakázky, informace o dotacích, 

internetové aukce), jednak na zefektivnění hospodaření, kde se věnují například využívání 

dotací z EU či snížení byrokracie pomocí většího využívání elektronického systému.  

Druhá kapitola, která se v krajském volebním programu v roce 2012 

nevyskytovala, je pojmenována víme, jak řídit kraj zodpovědně. Zde požadují, aby 

v dozorčích radách působili odborníci, nikoli političtí zástupci. Dalšími požadavky jsou 

zveřejňování informací o průběžném plnění úkolů, zveřejňování schůzek nebo 

odpovědnost úředníků za své jednání. 

V kapitole o zapojení občanů do rozhodování se dočteme o otevřeném jednání 

s lidmi prostřednictvím zveřejňování informací, které umožní občanům zapojení do 

diskusí. S tím souvisí podpora krajského referenda, občanské iniciativy, petic či poskytnutí 

prostor a založení webu pro diskuse aktivním občanům. 

Další kapitolou jsou veřejné služby sloužící občanům, které by měly být především 

kvalitní a dostupné pro všechny. S dostupností služeb souvisí promyšlená dopravní 

infrastruktura a obslužnost (podpora veřejné dopravy, propojení jednotlivých složek 

hromadné dopravy, napojení cyklostezek aj.) Z hlediska cestovního ruchu je potřeba 

udržovat kulturní a přírodní památky včetně jejich dopravní dostupnosti a informovanosti. 

Dále se zmiňují o transparentním nakládání s evropskými dotacemi a spolupráci mezi kraji. 

V rámci kapitoly prosadíme moderní technologie zdůrazňují roli elektronické 

komunikace, která jednak zefektivní styk občana s úřadem, jednak sníží byrokracii. 

Občané budou moci vyplnit veškeré formuláře a žádosti s pomocí elektronického podpisu 

prostřednictvím všude dostupného Internetu. 

Kapitola investujeme do vzdělání podporuje myšlenku o navýšení role ředitelů, 

a zapojení učitelů, rodičů i studentů do diskusí s cílem zkvalitnit danou školu. Dále si Piráti 

uvědomují důležitost vzdělání jako takového, proto podporují celoživotní vzdělávání, které 

má mimo jiné probíhat prostřednictvím veřejně dostupných studijních materiálů. Vedle 

toho podporují veřejné knihovny, architektonické soutěže nebo sportovní amatérské 

organizace. 

Předposlední kapitola se zaměřuje na zajištění kvalitních zdravotních a sociálních 

služeb. Z hlediska financování zdravotnictví kritizují vysokou míru korupce a zbytečné 

výdaje. Vedle kvalitních a dostupných veřejných služeb (jesle, volnočasové aktivity, aj.) 
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zdůrazňují roli kvalitního a osobního přístupu v sociálních službách. Dále se vyjadřují také 

k problematice nezaměstnanosti absolventů, kterým by měl kraj více pomoci, například 

využitím evropských dotací. 

V závěrečné kapitole o ochraně životního prostředí se dočteme o snaze efektivně 

odstraňovat ekologickou zátěž, energetice a ekologickém rozvoji. Zde podporují vedle 

recyklace odborné projekty s cílem odstraňovat ekologickou zátěž. Z hlediska energetiky 

stojí na straně používání obnovitelných zdrojů s ohledem na místní podmínky. 

Při plánování ekologického rozvoje by se zaměřovali na veřejné osvětlení a využívali 

posouzení od nezávislých organizací. 

 

Stejně jako u volebního programu pro komunální úroveň se zde vyskytují 

specifická témata (kvalitní veřejné služby jako školství, zdravotnictví, sociální služby nebo 

životní prostředí). Mezi stěžejní témata volebního programu pro krajské volby 2012 i 2016 

patří občanská participace neboli větší zapojení občanů do rozhodovacího procesu, a s tím 

související svobodný přístup k informacím, tedy kategorie Internet a informace. Dalšími 

a neméně důležitými tématy jsou otevřená ekonomika a transparentnost. Stejně jako 

u komunálního volebního programu je všudypřítomný pojem otevřenost, například 

v oblasti veřejné správy. Ve volebním programu pro krajské volby v roce 2016 je oproti 

tomu pro rok 2012 větší důraz právě na otevřenost úřadů, resp. úředníků směrem 

k občanům.  

 

3.7.  Volební programy pro volby do Poslanecké sněmovny PČR 

Poslední, a zároveň nejvýznamnější skupina volebních programů se týká voleb do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Za nejvýznamnější ji považuji z důvodu zaměření 

na volby prvního řádu, tedy na celostátní volby, kterým občané věnují největší pozornost. 

Volební programy politických stran tak mají největší dosah na veřejnost. Zároveň se jedná 

o volby, ve kterých Česká pirátská strana zaznamenala v roce 2017 výrazný úspěch. Další 

zajímavostí na této skupině volebních programů je, že zahrnuje jak vůbec první volební 

program Pirátů, tak program, který jim zajistil doposud největší úspěch. Jinými slovy 

obsahuje volební programy napříč zkoumaným obdobím. Blíže budou představeny volební 

programy pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2009, 2010, 2013 a 2017. 
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3.7.1. Volební program pro parlamentní volby 2009 

Vůbec první volební program České pirátské strany byl připraven pro plánované 

předčasné volby do Poslanecké sněmovny v roce 2009, které však zrušil Ústavní soud. 

Jak sama strana uvádí na svém webu, byl tento volební program z velké části převzatý pro 

již konané volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010.70 O tom se však můžeme 

přesvědčit v rámci tohoto výzkumu.  

 

Oproti volebním programům pro krajské či komunální volby je volební program 

pro parlamentní volby 200971 rozdělen na pouhé čtyři hlavní kapitoly. Jsou jimi zajištění 

základních občanských práv a svobod v době Internetu, revize autorského zákona, reforma 

veřejné správy, přímá demokracie a decentralizace moci.  

S odkazem na nastupující informační společnost vnímají Piráti v rámci první 

kapitoly za zásadní problémy týkající se práva na soukromí, práva na svobodný přístup 

a průchod internetem a práva na svobodu projevu. Dále upřesňují nutnost zlepšit kontrolu 

nad zpravodajskými službami, požadují trestnost sběru dat o uživatelích internetu či 

odmítají omezování internetu pod záminkou potlačování extremismu či dětské pornografie.  

O revizi autorského zákona hovoří jako o jednom z nejdůležitějších cílů České 

pirátské strany. Rádi by cestou postupných změn našli kompromis mezi ochranou autorů 

a dekriminalizací uživatelů. Například chtějí transparentnost financí přijatých na základě 

autorských práv nebo netrestat občany za nekomerční šíření materiálu chráněných 

copyrightem. 

Značná část volebního programu je věnována reformě veřejné správy, ve které vidí 

dva základní problémy. Jednak problémy procesního rázu, jednak problémy se zaváděním 

informačních technologií do státní správy. Z hlediska procesních změn chtějí zavést 

transparentní financování veřejné správy, povinnost automaticky zveřejňovat informace, 

osobní odpovědnost úředníků za svá rozhodnutí, což by mělo předcházet možné korupci. 

Dále by rádi sjednotili agendy úřadu, vytvořili kvalitní služební zákon a úřad by si měl 

dokázat obstarat informace o občanech z vlastních zdrojů. S tím vším souvisí efektivnější 

využívání informačních technologií, díky nimž by měl být styk občana s úřadem 

pohodlnější a rychlejší. Vizí Pirátů je, aby občan dokázal většinu svých problémů vyřešit 

                                                        
70 Seznam programových dokumentů Pirátů. In: Česká pirátská strana - Pirati.cz [online]. Dostupné z: 

https://wiki.pirati.cz/program/list 
71 Program pro volby do sněmovny 2009. In: Česká pirátská strana - Pirati.cz [online]. Dostupné z: 

https://wiki.pirati.cz/volby2009/start 
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prostřednictvím elektronického systému a nemusel obcházet různé úřady. 

V závěru volebního programu je stručně, ale výstižně popsána přímá demokracie 

a decentralizace moci, ve které vidí dobrý způsob, jak přiblížit veřejnou správu občanům. 

Podporují obecné referendum a přímou volbu vysokých státních úředníků, manažerů na 

vysokých pozicích a představitelů samosprávy (hejtman, starosta). Zároveň požadují 

odvolatelnost všech přímo zvolených veřejných představitelů, posílení pravomocí Senátu 

a lokální úrovně. 

 

Jak bylo řečeno, jedná se o vůbec první volební program České pirátské strany, 

který ale nakonec nebyl použit, jelikož byly volby zrušeny. Na první pohled se jedná 

o nejméně propracovaný, resp. nejméně obsáhlý volební program (navíc dělen pouze na 

čtyři části). Hlavní důraz je věnován tématům spojeným s ochranou občanských práv 

(právo na soukromí, právo na svobodu projevu, právo na svobodný přístup k Internetu). 

Značnou část tohoto volebního programu pokrývá reforma veřejné správy, kde se vyskytují 

pojmy jako transparentnost, informační otevřenost a zavedení IT.  Další dvě části jsou 

zaměřeny na téma revize autorského zákona a přímé demokracie neboli zapojení občanů 

do rozhodovacího procesu. 

 

3.7.2. Volební program pro parlamentní volby 2010 

Stejně jako volební program z roku 2009, ze kterého volební program pro 

parlamentní volby 2010 z velké části vycházel, je rozdělen na čtyři hlavní kapitoly. 

Občanská práva a svobody, otevřený stát, kontrola občanů nad politiky, místo monopolu – 

tvořit stát. Důležité je si uvědomit, že šlo o první volební program České pirátské strany, 

který se dostal do povědomí veřejnosti. Vedle představení hlavních čtyř kapitol je úvodu 

programu napsáno: “Podporujeme rodící se informační společnost, její rozmanitost 

a otevřenost. Změníme zákony tak, aby nebránily rozvoji lidí a společnosti. Bráníme 

občany, jejich práva a jejich soukromí. Požadujeme otevřené hospodaření státu, 

umožňující snadnou občanskou kontrolu. Usilujeme o postupné odvolání zákazů 

rozmnožování uměleckých děl a omezení nevýhodné politiky patentů.”72 Dále je zde jasné 

stanovisko ke zvoleným tématům volebního programu. “Abychom zůstali jednotným 

a silným hnutím, rozhodli jsme se soustředit jako strana výhradně na tyto body a jejich 

                                                        
72 Program pro volby do sněmovny 2010. In: Česká pirátská strana - Pirati.cz [online]. Dostupné z: 
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důsledky. Jsme jednotní v otázce ochrany práva na soukromí, ve vůli reformovat 

kopírovací monopol a omezit patenty a zavést otevřený stát pod dohledem občanů.”73 

Zároveň přiznávají, že je volební program inspirovaný Švédskou pirátskou stranou. 

V rámci kapitoly o občanských právech a svobodě odmítají jejich krácení za 

záminkou extremismu nebo terorismu. V bodu soukromí a svoboda projevu mimo jiné 

podporují legalizaci konopí pro léčebné účely. Další bod konec sledování kritizuje jednak 

užívání kamerového systému na veřejných místech, jednak sběr dat a údajů o občanech 

z Internetu nebo telekomunikace. V posledním bodě můj počítač-můj hrad silně odmítají 

cenzuru Internetu. 

Druhá kapitola volebního programu otevřený stát je rozdělena na čtyři body: 

transparence, veřejné zakázky, informační technologie a státní služba občanům – efektivně 

a bez průtahů. Transparentnost požadují Piráti jak v oblasti financování, tak informací. 

Navíc by se měla dotýkat i společností, které hospodaří s veřejnými financemi 

(např. školy). Dále podporují zefektivnění veřejných zakázek, využívání informačních 

technologií ve veřejné správě, s čímž souvisí zlepšení, a především zrychlení procesu 

vyřizování dokumentů a žádostí ve styku s úřady. 

V rámci kapitoly kontrola občanů nad politiky hovoří o oddělení moci, přímé 

demokracii a vyrovnaném státním rozpočtu. V prvním bodě zdůrazňují, aby byla přímá 

volba u každé složky moci, tedy i prezidenta. Oddělení moci chtějí aplikovat i na krajskou 

a místní úroveň tím, že by oddělili hejtmana či starostu od zastupitelstva. Ve druhém bodě 

prosazují větší zapojení občanů do rozhodovacího procesu skrze referenda, zákonodárnou 

iniciativu občanů nebo zmíněnou přímou volbu a odvolatelnost politiků. V poslední bodě 

kritizují zadlužování státu v době ekonomického růstu. 

V poslední kapitole místo monopolu – tvořit spolu se podrobněji věnují copyrightu 

(autorská práva), patentům a otevřenému přístupu. Kopírování považují Piráti jako 

možnost, jak zpřístupnit dílo více lidem. Nejedná se dle nich o krádež, protože při té dílo 

zmizí. Požadují proto revizi autorského zákona a nastavení rovnováhy mezi tvůrcem 

a distributorem. Patenty vnímají jako záminku velkých korporací udržet si monopol, což 

Piráti silně odmítají. V rámci bodu otevřený přístup hovoří o zpřístupnění všech informací 

veřejnosti (zákony, předpisy, dokumenty, formuláře, studijní materiály, aj.) nebo 

o zavedení svobodného softwaru do veřejné správy. 

 

                                                        
73 Tamtéž. 
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Tento volební program České pirátské strany byl v praxi první, který se dostal do 

povědomí širší veřejnosti. Jak již bylo řečeno, byl z velké části inspirován předchozím 

volebním programem. Stejně jako ten pro parlamentní volby v roce 2009 je rozdělen na 

čtyři hlavní kapitoly, přičemž stěžejním tématem je ochrana občanských práv a svobod. 

V rámci kapitoly s názvem otevřený stát jsou dominantními tématy transparentnost 

a informační otevřenost. Neméně důležitým tématem je občanská participace, otázka 

patentů a copyrightu. Zajímavostí na tomto volebním programu je použití poznámek pod 

čarou, kde se odkazují na různé zákony a nařízení. 

 

3.7.3. Volební program pro parlamentní volby 2013 

U volebního programu pro parlamentní volby pro rok 2013 je na webové stránce 

wiki.pirati.cz vedle zkrácené verze dostupný i podrobnější program, který je doplněn 

o komentáře. Jelikož mě v tomto výzkumu primárně zajímají témata použitá ve volebních 

programech, budu vycházet pouze ze zkrácené verze. V úvodu programu je uvedeno: “Ve 

volbách 2013 máte možnost dát najevo nesouhlas se současným pojetím politiky, které je 

založeno na organizované korupci, boji o moc a černém financování politických stran 

podnikateli a zájmovými skupinami. …. Program Pirátů vychází z myšlenky, že chceme 

využít příležitosti, které nám dnes nabízí digitální věk. Chceme rozvíjet moderní informační 

společnost plnou sebevědomých a rovnoprávných občanů.”74 

 

Parlamentní volební program pro rok 2013 je rozdělen pouze na tři hlavní témata – 

svobodný přístup k informacím, reforma demokracie a znalostní společnost. První kapitola 

zahrnuje body otevřenost je nejlepší lék na korupci, svobodný internet a moderní 

technologie. Konkrétně požadují zveřejňování informací o politicích a vysoce postavených 

úřednících, zavedení transparentního veřejného účetnictví nebo dostupnost veškerých 

zákonů a norem na Internetu. V rámci bodu svobodný Internet odmítají jeho cenzuru, 

zásahy do nezávislých médií a požadují reformu autorského zákona. U bodu o moderních 

technologiích chtějí zefektivnit využívání elektronického systému ve veřejné správě, 

například používáním svobodného softwaru. V závěru prosazují omezení patentů, které dle 

nich brání inovacím. 

                                                        
74 Volební program Pirátů pro volby do sněmovny 2013. In: Česká pirátská strana - Pirati.cz [online]. 

Dostupné z: https://wiki.pirati.cz/volby2013/program 
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Kapitolu reforma demokracie specifikují v oblastech ochrany základních práv 

a obnově demokratického státu. Z hlediska ochrany základních práv odmítají 

shromažďování a následné používání údajů o občanech, včetně kamerových systémů na 

veřejných místech. Dále hovoří o svobodě volby, kde zmiňují podporu legalizace konopí 

pro léčebné účely, a ochraně veřejného prostoru, který by zpřístupnili pro kreativní činnost 

(např. pouliční umělce). V rámci bodu obnova demokratického státu se staví proti 

kumulaci funkcí politiků či proti politickému lobbingu. Dále zde najdeme prvky přímé 

demokracie (celostátní referendum, přímá volba starostů a hejtmanů), a s tím spojenou 

odvolatelnost přímo zvolených politiků a vysoce postavených úředníků. V závěru této 

kapitoly hovoří o zlepšení veřejné správy tím, že chtějí schválit služební zákon nebo 

zajistit nezávislou kontrolu hospodaření obcí, krajů a dalších veřejných institucí. 

Poslední kapitolou je znalostní společnost, která zahrnuje tyto tři body – špičkové 

vzdělání a věda; ekonomika pro člověka, ne člověk pro ekonomiku; vstřícné prostředí pro 

podnikání. O financování veřejného vzdělávání a vědy zde hovoří jako o klíčové prioritě 

rozpočtu. Dále jsou pro svobodnou volbu způsobu vzdělávání zahrnující například 

celoživotní vzdělávání, dostupnost studijních materiálů i výsledků výzkumů na Internetu. 

V bodě s názvem ekonomika pro člověka, ne člověk pro ekonomiku se vyjadřují vedle 

fungování bank a neefektivitě sociální oblasti k nutnosti zdanění nerostného bohatství, 

omamných látek a prostituce. Z hlediska vstřícného prostředí pro ekonomiku chtějí snížit 

byrokracii (pomocí elektronizace veřejné správy), zrychlit soudní řízení (pomocí 

elektronizace spisů, osobní odpovědnost soudců), využívat transparentní veřejné zakázky 

a podpořit rozvoj podnikání, například snížením legislativní zátěže. 

 

Volební program pro parlamentní volby 2013 je rozdělen na pouhé tři kapitoly, 

přičemž prioritním tématem je informační otevřenost, a s ním spojená transparentnost. 

V rámci první části se mimo jiné věnují otázce copyrightu a patentů. Oproti předchozím 

volebním programům této skupiny bylo téma ochrany občanských práv spolu s tématem 

občanské participace dáno na druhé místo. V poslední části se více zaměřují na otázku 

vzdělávání a ekonomiky, přičemž se zde vyskytují opět pojmy jako transparentnost 

a informační otevřenost.  
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3.7.4. Volební program pro parlamentní volby 2017 

Při prvotním pohledu na volební program pro volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR 2017 si nelze nevšimnout vylepšeného designu, a především odlišné 

struktury. Mimo jiné jde o první volební program Pirátů, který má speciální označení, a to 

“Černé na bílém”.75 Ve volební programu se navíc dočteme o hlavním sloganu jejich 

volební kampaně “Pusťte nás na ně! Porveme se za vás.” Z obsahu, který tento volební 

program jako jediný má, se dočteme o inovované struktuře. Volební program je kromě 

úvodu rozdělen na patnáct kapitol, které jsou odrazem čtrnácti ministerstev plus kapitola 

věnující se informatice.  

 

V úvodu volebního programu s názvem “Všichni nekradou!” vymezují čtyři kroky, 

jak dosáhnout svobodné, bohaté a digitálně propojené společnosti. Těmi jsou kontrola 

moci a mocných, zjednodušení státu pomocí technologií, obrana občanů před šikanou 

a obrana svobody. Stejně jako v předchozích volebních programech hovoří 

o transparentním hospodaření, odvolatelnosti politiků, svobodném přístupu k informacím 

dostupných na Internetu nebo o zapojení občanů do rozhodovacích procesů. Kromě toho se 

nově zmiňují o problematice exekucí.76 

V rámci kapitoly doprava a logistika zdůrazňují roli odborníků a transparentního 

hospodaření. Vedle silniční dopravy (zkvalitnění a zrychlení stavby dálnic, podpora 

elektromobilů) a železniční dopravy (výstavba vysokorychlostních tratí) nezapomínají ani 

na cyklisty, jakožto důležité účastníky dopravy.77 

Kapitola věnující se resortu financí se z velké části věnuje daňovému systému. 

Ten by rádi zjednodušili zavedením rovné daně, snížili zdanění práce a zlepšili výběr daní. 

Dále si dávají za cíl zastavit vyvádění zisků nadnárodních firem z České republiky. Rádi 

by zlegalizovali konopí, jehož prodej bude zdaněn. V neposlední řadě chtějí omezit EET 

(nevztahovalo by se na e-shopy, platby kartou a drobné podnikatele).78 

Jediná kapitola volebního programu, která se neshoduje s žádným ministerstvem, je 

zaměřena na oblast informatiky. Hlavním slovem této kapitoly je pojem digitalizace, která 

má být maximálně využívána ve veřejné správě. Tomu výstižně odpovídá název bodu 

                                                        
75 Volební program pro volby do Poslanecké sněmovny 2017. In: Pirátská strana [online]. Dostupné z: 

https://www.pirati.cz/assets/pdf/program_cerne_na_bilem.pdf  
76 Tamtéž. s. 3. 
77 Tamtéž. s. 4. 
78 Tamtéž. s. 5.  

https://www.pirati.cz/assets/pdf/program_cerne_na_bilem.pdf
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“méně papírů = více času”. Důvodem, proč je mezi kapitolami odrážející jednotlivá 

ministerstva i samostatná kapitola o informatice, je vize zřízení ministerstva informatiky. 

To by mělo mimo jiné na starost proces digitalizace jednotlivých resortů.79 

V kapitole věnující se kultuře hovoří vedle revize autorských práv o zajištění 

financování kultury (architektonické soutěže, zrušení koncesionářských poplatků či sleva 

na dani pro ty, kteří darují peníze na kulturu) nebo o dostupnosti kulturního bohatství 

(digitalizace knih, dobrovolné vstupné do muzeí a galerií, aj.).80 

V rámci kapitoly o mezinárodních vztazích se hlásí k orientaci na vyspělé evropské 

demokracie a členství v EU a OSN. Kromě vyššího zapojení občanů do rozhodování 

v rámci EU hovoří o mezinárodním obchodu, jehož mezinárodní smlouvy by měly být více 

pod kontrolou veřejnosti. Dále podporují pomoc disentu v autoritářských zemích nebo 

revizi Úmluvy OSN o omamných látkách s cílem snížit vliv nelegálních drogových 

kartelů.81 

Pro ministerstvo pro místní rozvoj si dávají za cíl zjednodušit a zrychlit stavební 

řízení (např. jednotné kontaktní místo, elektronický formulář) a zvýšit vliv veřejnosti na 

rozhodování. Dále chtějí více podporovat venkov (zlepšením infrastruktury či pokrytím 

vysokorychlostním internetem), zvýšit dostupnost bydlení (např. převodem nemovitostí 

v majetku státu na obce) a transparentní veřejné zakázky.82 

V kapitole o obraně vyzdvihují spolupráci států v rámci EU i NATO, požadují 

modernizaci armády prostřednictvím transparentních veřejných zakázek nebo zdůrazňují 

roli kybernetické obrany. Dále chtějí, aby bylo vojenské zpravodajství pod civilní 

kontrolou či podporují péči o veterány.83 

V oblasti práce a sociálních věcí chtějí předejít možnému zaspání v době prudkého 

rozvoje technologií. Dávají si za cíl zvýšit mzdy, zjednodušit sociální dávky, zaručit 

minimální důchod, který bude navíc zvýšen nebo srovnat mzdy ve zdravotnictví, školství 

a sociálních službách. Dále podporují domácí péči nebo chtějí ukončit obchod 

s chudobou.84 

V rámci ministerstva průmyslu a obchodu si kladou za cíl udělat z České republiky 

ekonomického tygra a technologickou velmoc. Chtějí toho dosáhnout prostřednictvím 

                                                        
79 Tamtéž. s.  6. 
80 Tamtéž. s. 7. 
81 Tamtéž. s. 8. 
82 Tamtéž. s. 9. 
83 Tamtéž. s. 10. 
84 Tamtéž. s. 11. 
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podpory robotizace, sdílené ekonomiky, drobných a inovativních podnikatelů 

(např. zjednodušení komunikace s úřady pomocí elektronického systému). Dále zde hovoří 

o nutnosti snížení cen volání a dat. V otázce energetiky jsou pro zachování programů pro 

úsporu energie, jako jsou například kotlíkové dotace.85 

Oblast spravedlnosti je zaměřena na zefektivnění justice, například pomocí osobní 

odpovědnosti soudců za svá rozhodnutí nebo zavedením elektronického soudního spisu. 

Dále by rádi, aby byla možnost sloučit si exekuce, podporují lepší zajištění majetku trestně 

stíhaných nebo alternativní tresty přínosné pro společnost.86 

V kapitole vnitro a otevřený stát zdůrazňují odpovědnost státu za kvalitu veřejných 

služeb a požadují uplatňování transparentního přístupu, který má omezovat korupci. Proti 

té chtějí bojovat například novelizací zákona o registru smluv či úpravou služebního 

zákona. Vedle boje s korupcí chtějí zkvalitnit veřejnou správu (transparentní výběrová 

řízení, zjednodušení žádání o informace nebo změna tabulkového systému odměňování). 

Dále se vyjadřují k oblasti policie, kde chtějí zamezit politickému ovlivňování, a naopak 

podporují kariérní růst policistů. V závěru kapitoly hájí racionální přístup k řešení 

uprchlické krize, přičemž podporují pomoc co nejblíže konfliktům, podporují zavádění 

prvků přímé demokracie (přímá volba a odvolatelnost starostů, referendum, proti kumulaci 

funkcí) a odmítají změny v zákonech týkajících se držení zbraní.87 

V rámci kapitoly vzdělávání a věda prosazují rozmanitý svobodný vzdělávací 

systém (např. podpoří inovativní veřejné školy, vzdělávání při práci nebo prostor pro 

nadané žáky), chtějí finanční navýšení, ubrat učitelům papírování, podporují zahraniční 

stáže a kvalitní výuku jazyků. V oblasti vědy chtějí usilovat o transparentní financování 

veřejných výzkumných institucí a zjednodušit granty. Dále chtějí zlepšit dostupnost 

studijních materiálů nebo transparentní podporu sportu.88 

Zdravotnictví stejně jako ostatní oblasti chtějí mít především transparentní 

(např. problematika farmaceutických firem). Dále chtějí nastavit jasná pravidla pro 

pojišťovny, lepší podmínky pro zdravotnické pracovníky (omezit přesčasy 

a administrativní zátěž nebo zvýšit finanční ohodnocení), podporují legalizaci konopí nebo 

digitalizaci zdravotnické dokumentace.89 

V rámci zemědělství je jedním z hlavních cílů změnit strukturu dotací, které by 

                                                        
85 Tamtéž. s. 12. 
86 Tamtéž. s. 13. 
87 Tamtéž. s. 14. 
88 Tamtéž. s. 15. 
89 Tamtéž. s. 16. 
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měly více směřovat k lokálním zemědělcům. S tím souvisí podpora začínajících 

zemědělců, rodinných farem nebo malých družstev. Dále chtějí zajistit monitoring půd 

ohrožených erozí, zrušit dotace na řepku, zvýšit poplatky za vynětí polí a luk z půdního 

fondu a zlepšit dostupnost kvalitních a lokálních potravin.90 

Na ministerstvu životního prostředí by se zaměřili například na boj proti nedostatku 

vody (revitalizace rybníků, mokřadů, aj.), na problematiku smogu (výměna starých kotlů 

na uhlí, zpřísnění kontrol velkých průmyslových znečišťovatelů, aj.), ve městech na 

posílení ekologické MHD, pěší a cyklistické dopravy. Dále vidí potenciál v bioodpadech, 

kompostování či úloze stromů a zeleně ve městech.91 

 

Aniž by mi přišel tento volební program jakkoli útočný na ostatní politické strany 

či dosavadní politické vládnutí, v závěru volebního programu je vymezující se vyjádření 

předsedy Pirátů Ivana Bartoše vůči ostatním politickým stranám: „Jsme jediná strana 

nespojená se skandály, korupcí, byrokracií. Jsme tu osm let. Hájíme svobodu, přinášíme 

čerstvé nápady a nebojíme se říkat, co si myslíme. Politici slibují modré z nebe, světlé 

zítřky a další prázdná hesla. Piráti nabízí jasné a konkrétní cíle – černé na bílém. Pusťte 

nás na ně!“92 

 

Oproti předešlým volebním programům je tento napsán velmi výstižně a jasně 

shrnuje vize Pirátů o následujícím vývoji České republiky, navíc je přehledně rozdělen dle 

jednotlivých ministerstev. Kromě obecných čtyř kroků uvedených v úvodu, je ovšem 

obtížnější najít v tomto volebním programu hlavní témata. Najdou se však některá, která se 

opakují napříč jednotlivými “ministerstvy”. Jedná se především o témata transparentnost, 

občanská participace a informační otevřenost (především z hlediska fungování veřejné 

správy) za využití informačních technologií. S tím mimo jiné souvisí jedna zajímavost, 

kterou je časté používání pojmu digitalizace. Naopak tu není tak zřetelný důraz na téma 

ochrany občanských práv a soukromí jednotlivců jako v předchozích volebních 

programech pro parlamentní volby. Více než o obecných tématech, jako tomu bylo 

v předchozích volebních programech, je tento zaměřen na jasné vize o budoucím 

fungování jednotlivých oblastí rozdělených dle ministerstev. 

 

                                                        
90 Tamtéž. s. 17. 
91 Tamtéž. s. 18. 
92 Tamtéž. s. 19. 
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3.8.  Kategorizace a četnost pojmů 

Po shrnutí obsahu volebních programů nyní shrnu jednak zastoupení jednotlivých 

kategorií v rámci volebních programů, jednak četnost vybraných pojmů. Bližší podrobnosti 

budou součástí následující komparace. 

 

Tabulka 3 - Zastoupení jednotlivých kategoriích v rámci volebních programů 

 EP K  KR 12 KR 16 PS 09 PS 10 PS 13 PS 17 

ochrana soukromí jednotlivce X x x x X X X x 

Internet a informace X X X X X X X X 

transparentnost X X X X X X X X 

občanská participace X X X X X X X X 

autorský zákon X    X X X x 

patenty X     X X  

Zdroj: Vlastní zpracování 

POZN. 1 Tato tabulka shrnuje obecnou informaci, zda daný volební program zahrnuje 

danou kategorii. Bližší specifikování míry zastoupení jednotlivých kategorií bude obsažena 

v následující části práce.  

POZN. 2 vysvětlení označení x – téma týkající se ochrany soukromí jednotlivce je ve 

volebním programu pro komunální, krajské a také pro parlamentní volby 2017 zmíněné 

pouze okrajově a neoznačila bych to proto za plnohodnotné téma volebního programu. 

Stejná situace je u kategorie autorský zákon a volebního programu pro parlamentní volby 

2017. Jelikož jsou však uvedená témata alespoň v malé míře zastoupena, dostala označení 

malé x. 

 

Z tabulky je patrné, že dominantními kategoriemi napříč všemi volebními 

programy jsou transparentnost, občanská participace a Internet a informace. Kategorie, 

která také prostupuje všemi volebními programy, je ochrana soukromí jednotlivce. Zde 

však najdeme její slabé zastoupení ve volebních programech pro komunální a krajskou 

úroveň, kde se to dá vysvětlit specifičností danou typem voleb. Volební programy pro 

tento typ voleb jsou více zaměřeny na konkrétní oblasti jako je vzdělávání, zdravotnictví, 

sociální služby nebo životní prostředí. Mimo jiné kategorie ochrana soukromí jednotlivce 

se zde objevuje spíše okrajově. Stejná situace nastala u volebního programu pro 

parlamentní volby v roce 2017, jelikož zde byla využita odlišná struktura s důrazem na 

jednotlivé oblasti shodující se s jednotlivými ministerstvy. Vzhledem k původnímu 

zaměření pirátských stran na boj proti patentům a autorskému zákonu by se dal očekávat 
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větší důraz na tato témata i ve volebních programech České pirátské strany. Opak je však 

pravdou. Kategorii patenty najdeme pouze ve volebním programu pro evropské volby a ve 

dvou volebních programech pro parlamentní volby. Kategorie autorský zákon má o něco 

málo větší zastoupení, kdy kromě volebního programu pro evropské volby ji najdeme ve 

všech volebních programech pro parlamentní volby. 

 

Tabulka 4 - Četnost pojmů napříč volebními programy  

 EP K KR 12 KR 16 PS 09 PS 10 PS 13 PS 17 

Internet 8 13 14 13 11 12 10 11 

digitalizace 1 1 1 1 0 0 0 8 

byrokracie 0 5 7 7 0 0 1 4 

referendum 1 7 7 8 2 3 3 1 

odvolatelnost 0 0 0 0 1 3 2 3 

přímá volba 0 0 0 0 3 4 1 2 

patenty 23 0 0 0 0 16 7 1 

autorský zákon* 4 1 1 0 6 6 2 4 

Zdroj: Vlastní zpracování 

POZN. * autorské právo, kopírovací monopol, copyright 

 

Graf 1 - Znázornění četnosti pojmů napříč volebními programy 

 

POZN. Osa X (jednotlivé pojmy); osa Y (počet zastoupení jednotlivých pojmů) 
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Z tabulky, potažmo z grafu znázorňující četnost pojmů napříč volebními programy 

je zřetelná jak stabilita, tak výkyvy některých pojmů. Nejstabilnějším pojmem napříč 

volebními programy je Internet, který souvisí s kategorií Internet a informace. Naopak 

největší výkyvy vidíme u pojmu patenty, který je ve velké míře zastoupen ve volebním 

programu pro evropské volby a v prvním veřejnosti známém volebním programu pro 

parlamentní volby 2010.  Na četnosti dalších pojmů vidíme rozdíly odvíjející se co do typu 

voleb. Pojem autorský zákon a jeho synonyma najdeme ve volebních programech pro 

krajskou a komunální úroveň pouze sporadicky. Naopak ve volebních programech pro 

komunální a krajskou úroveň mají značné zastoupení pojmy referendum a byrokracie. 

Pojmy související s kategorií občanská participace odvolatelnost a přímá demokracie se 

naopak vyskytují pouze ve volebních programech pro parlamentní volby. Pojem 

digitalizace má kromě volebního programu pro parlamentní volby 2017 minimální nebo 

žádné zastoupení. Nutno však dodat, že téma spojené s digitalizací se napříč volebními 

programy vyskytuje pod označením jako je elektronizace nebo zavedení/využití 

informačních technologií, což zde nebylo sledováno.  

 

3.9.  Rozdíly a specifika volebních programů patrné pouhým pohledem 

Než přejdu k podrobnějšímu zkoumání komparace, v krátkosti bych se zaměřila na 

rozdíly napříč volebními programy, které jsou patrné pouhým pohledem. Jedná se 

například o specifickou strukturu, délku volebního programu nebo používání poznámek 

pod čarou. 

Jak již bylo zmíněno, u volebního programu pro evropské volby 2014 je na první 

pohled patrný rozdíl v prostoru věnovaném jednotlivým kapitolám, navíc v porovnáním 

s jejich seřazením.  

Dále čtenář mezi všemi volebními programy jednoduše nalezne ty, které se týkají 

komunálních a krajských voleb. Všechny tři zkoumané volební programy pro tento typ 

voleb jsou na první pohled k nerozeznání. Stejně dlouhé (volební program pro krajské 

volby 2016 byl o jednu kapitolu delší), stejné členění kapitol, a navíc v některých 

momentech jsou volební programy skoro totožné, jelikož došlo k pouhé výměně slova kraj 

za obec.  

Co se týká volebních programů pro parlamentní volby, i mezi nimi je řada rozdílů 

a specifik. U volebního programu pro nakonec neuskutečněné parlamentní volby 2009 je 

na první pohled poznat, že jde de facto o pracovní verzi dokumentu. Tím mám na mysli 
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strohý text, jedna velikost písma, nezvýrazněné nadpisy apod. Celkově je volební program 

kratší a je rozdělen do čtyř kapitol. Oproti tomu volební program pro parlamentní volby 

2010, který mimo jiné z velké části vycházel z předchozího volebního programu, má 

vylepšenou podobu. Jinými slovy jsou kapitoly srozumitelně rozděleny (jiná velikost 

písma, číslování kapitol a bodů apod.). Dále v tomto volebním programu nalezneme různé 

obrázky, a navíc jako v jediném volebním programu poznámky pod čarou, kde se odkazují 

například na zákony. Nejspecifičtějším volebním programem je ten, který vznikl pro Piráty 

nejúspěšnější parlamentní volby v roce 2017. Mezi ostatními volebními programy vyniká 

jednak svou délkou, jednak svou diametrálně odlišnou strukturou (co kapitola, to 

ministerstvo plus informatika). Mimo jiné jako jediný volební program má vlastní název 

(Černé na bílém) a je ostránkovaný.  

 

3.10. Komparace 

 Jak bylo uvedeno výše, budu volební programy analyzovat, resp. porovnávat ze 

dvou perspektiv, jednak z hlediska rozdílů co do typu voleb, jednak z hlediska posunů 

a rozdílů v čase. Proto, abych byla této komparace schopna, budu nejprve zkoumat míru 

zastoupení jednotlivých kategorií v jednotlivých volebních programech. K tomuto zjištění 

mi pomůže následující sedmibodová stupnice.  

6 - samostatná kapitola plus se objevuje napříč volebním programem 

5 - bod kapitol plus se objevuje napříč volebním programem 

4 - objevující se napříč volebním programem, aniž by dané kategorii byla věnována 

samostatná kapitola či bod 

3 - samostatná kapitola (může být explicitně vyjádřeno v názvu kapitoly, ale není to 

nutnou podmínkou) 

2 - bod kapitoly (může být explicitně vyjádřeno v názvu kapitoly, ale není to 

nutnou podmínkou) 

1 - okrajově, tzn., že čtenář musí vyvinout aktivitu, aby téma ve volebním 

programu objevil, ale přesto je tam zmíněno; pouze v řádu jednotek slov 

0 - bez zastoupení (o kategorii nenajdeme ve volebním programu žádnou zmínku) 
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Tabulka 5 - Míra zastoupení kategorií napříč volebními programy 

 EP  K  KR 12 KR 16 PS 09 PS 10 PS 13 PS 17 

ochrana soukromí jednotlivce 3 1 1 1 3 3 2 1 

Internet a informace 6 6 6 6 6 5 6 4 

transparentnost 3 6 6 6 4 4 4 4 

občanská participace 3 6 6 6 3 2 2 4 

autorský zákon 3 0 0 0 3 2 2 2 

patenty 3 0 0 0 0 2 2 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

POZN. 1 - Problém nastává v případě posledního volebního programu, tedy pro 

parlamentní volby 2017. Vzhledem k jeho naprosto odlišné struktuře oproti ostatním 

volebním programům, nelze posuzovat body hodnotící zastoupení v rámci celé kapitoly 

nebo bodu. Můžeme zde hodnotit pouze, zda se téma jasně opakuje napříč volebním 

programem nebo pouze okrajově či dokonce vůbec. Výjimkou je kategorie autorský zákon. 

POZN. 2 - Nulové zastoupení získala kategorie patenty u volebního programu pro 

parlamentní volby 2017 i přes to, že dle tabulky o četnosti pojmů, je zde slovo patenty 

jednou zmíněno. “Nesouhlasíme s vykořisťováním chudých zemí (např. vnucováním 

vysokých cen západních patentovaných léků na smrtelné choroby)”93 Obodováním 

hodnotou 1 by došlo ke zkreslení nijak významného zastoupení této kategorie. 

 

Pro větší přehlednost připojuji i grafické znázornění míry zastoupení kategorií 

napříč volebními programy. 

 

Graf 2 - Míra zastoupení kategorií napříč volebními programy – seřazeno dle skupin voleb 

 

POZN. Osa X (jednotlivé kategorie); osa Y (zisk v bodové stupnici) 

                                                        
93 Volební program pro volby do Poslanecké sněmovny 2017. In: Pirátská strana [online]. s. 8. Dostupné z: 

https://www.pirati.cz/assets/pdf/program_cerne_na_bilem.pdf  
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Z tabulky, resp. grafického znázornění je patrná míra zastoupení jednotlivých 

kategorií napříč volebními programy. Právě z grafu jsou zřetelná některá specifika. Jedním 

z nich je stabilní a vysoký důraz na téma odpovídající kategorii Internet a informace. 

Druhou stabilní kategorií je transparentnost. Ta se ve značné míře zastoupení objevuje 

napříč všemi volebními programy. Podobná situace nastává u kategorie občanská 

participace, kde je však míra zastoupení napříč volebními programy více proměnlivá. 

Ač by se mohl očekávat velký důraz na kategorii ochrana soukromí jednotlivce, analýza 

odkryla jinou situaci. V případě volebních programů pro krajskou a komunální úroveň 

a také volebního programu pro parlamentní volby 2017 se jednalo pouze o okrajové 

zastoupení. Tím se dostávám k rozdílům patrným na první pohled na graf, které lze 

vysvětlit typem voleb. Oproti minimálnímu zastoupení kategorie ochrana soukromí 

jednotlivce je ve volebních programech pro krajskou a komunální úroveň velký důraz na 

kategorie transparentnost, občanská participace a samozřejmě Internet a informace. 

Zastoupení všech kategorií na úrovni 3 nebo 6 u volebního programu pro evropské volby je 

vysvětlitelné skutečností, že kapitoly byly inspirací pro vytvořené a použité kategorie. 

Velmi specifickými kategoriemi jsou autorský zákon a patenty. Ač jsou to témata 

nejčastěji spojována s počátkem pirátských stran, v českém případě je důraz na tato témata 

v menší míře či v některých případech dokonce zastoupení nemá žádné. Kategorii patenty 

nenajdeme vůbec ve volebních programech pro komunální a krajskou úroveň a také 

v prvním a posledním zkoumaném volebním programu pro parlamentní volby. Kategorie 

autorský zákon se vůbec neobjevuje pouze ve volebních programech pro komunální 

a krajskou úroveň. Naopak tuto kategorii najdeme především ve volebních programech pro 

parlamentní volby a pro evropské volby.  

Vzhledem k zařazení tématu otevřená ekonomika do kategorie transparentnost bych 

shrnula zastoupení tohoto konkrétního tématu. Největší důraz na toto téma je ve volebních 

programech pro komunální a krajskou úroveň, přičemž má úroveň první kapitoly s názvem 

“Otevřeme hospodaření obce/kraje”. Naprosto opačná situace je u volebních programů pro 

evropské volby a pro parlamentní volby 2017, kde zmínku o otevřené ekonomice 

nenajdeme. Doplnila bych, že volební program pro parlamentní volby 2017 je zaměřen na 

problematiku daňového systému, nikoli problematiku otevřené/transparentní ekonomiky, 

rozpočtu či účetnictví. V prvních dvou vytvořených volebních programech (parlamentní 

volby 2009 a 2010) nalezneme pouze okrajovou zmínku o tomto tématu, konkrétně se 

jedná o požadavek na transparentní účetnictví v řádu jednotek slov. Z tohoto důvodu 
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v těchto dvou případech nepřikládám tématu otevřená ekonomika větší váhu.  

 

3.10.1.  Posuny a rozdíly co do typu voleb 

I přes představení některých specifik patrných především z grafického znázornění, 

se nyní blíže pozastavím nad rozdíly co do typu voleb. Vzhledem k pouhému jednomu 

zástupci volebních programů pro evropské volby, který byl navíc inspirací pro vytvořené 

kategorie, se nebudu tímto typem více zabývat. Pouze bych shrnula, že v tomto volebním 

programu byly ve značné míře (stupeň 3 nebo 6) zastoupeny všechny kategorie.  

 

Z hlediska stejného počtu volebních programů pro komunální úroveň je stejná 

situace pro typ komunálních voleb. Zde se však nabízí možnost přiřadit tento jeden volební 

program ke skupině volebních programů pro krajské volby, jelikož i ze samotného grafu je 

vidět totožná situace mezi těmito volebními programy. Zde bych ráda doplnila, že volební 

programy pro komunální a krajskou úroveň jsou i bez bližší analýzy čtenáři na první 

pohled velmi podobné. Některé pasáže ve volebních programech pro krajské volby jsou 

doslova totožné s volebním programem pro komunální volby, jelikož došlo pouze 

k výměně slova kraj na slovo obec. Dále mají volební programy shodnou strukturu, členění 

i názvy kapitol. Z těchto důvodů si dovolím provádět komparaci na volebních programech 

pro komunální a krajskou úroveň dohromady. Prvním specifikem je stabilita všech 

volebních programů tohoto typu voleb. Jinými slovy zde nenajdeme žádnou proměnlivost, 

například pokles nebo nárůst míry zastoupení některé kategorie napříč volebními programy 

pro komunální a krajskou úroveň. Navíc kategorie Internet a informace, transparentnost 

a občanská participace jsou napříč všemi třemi volebními programy zastoupeny 

v maximální možné zkoumané míře. Naopak kategorie autorský zákon a patenty v žádném 

z volebních programů vůbec nenajdeme. Poslední kategorií, která se napříč volebními 

programy objevuje je ochrana soukromí jednotlivce, ovšem jedná se o minimální míru 

zastoupení (zisk bodu 1). 

 

Poslední, a jak již bylo řečeno také nejvýznamnější skupinou co do typu voleb, jsou 

volební programy pro parlamentní volby. Než se podívám na rozdíly v rámci všech 

volebních programů pro parlamentní volby, zaměřím se pouze na první dva, tedy 2009 

a 2010. Ty by se od sebe neměly příliš lišit, jelikož volební program 2010 by měl z velké 

části vycházet z připraveného volebního programu pro nakonec neuskutečněné parlamentní 
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volby v roce 2009. Z grafu je však patrné, že totožné jsou pouze kategorie transparentnost 

(bod 4) a ochrana soukromí jednotlivce (bod 3). Kategorie občanská participace a autorský 

zákon klesly v čase z bodu 3 na bod 2. O jeden bod dolů si pohoršila i kategorie Internet 

a informace, kdy v roce 2010 získala bod 5. Kategorie patenty je výjimečná tím, že 

v původním volebním programu 2009 se nevyskytovala vůbec a v roce 2010 získala bod 2. 

Většina odlišností mezi těmito dvěma volebními programy je dána upravenou strukturou 

volebního programu pro rok 2010 (přehlednější rozdělení do kapitol a bodů). Například 

kategorie autorský zákon a občanská participace byly původně samostatnou kapitolou 

a v roce 2010 byly zahrnuty do bodu jedné z kapitol. Podobná situace nastala u kategorie 

Internet a informace, kdy v obou případech je kategorie zastoupena napříč volebním 

programem, ale v 2009 měla navíc samostatnou kapitolu a v 2010 “pouze” bod. Naopak 

jak již bylo zmíněno, kategorie patenty nebyla v 2009 zmíněna vůbec a v 2010 si 

zasloužila celý bod.  

 

Tím by byly vysvětleny některé odlišnosti mezi prvními dvěma volebními 

programy této skupiny a nyní již přejdu ke všem volebním programům pro parlamentní 

volby. Když pominu minimální pokles u kategorie Internet a informace vysvětlený výše 

u 2009 a 2010, je zde maximální míra zastoupení pro roky 2009, 2010 i 2013. K poklesu 

získaných bodů (na 4) došlo v 2017, ovšem i přes to se jedná o zastoupení napříč celým 

volebním programem. Bod 5 nebo 6 nezískala tato kategorie v 2017 jenom kvůli 

diametrálně odlišné struktuře. S výjimkou stejné míry zastoupení v 2009 a 2010 nastal 

u kategorie ochrana soukromí jednotlivce pokles v čase. Naopak kategorie transparentnost 

si jako jediná drží napříč všemi volebními programy tohoto typu voleb stabilní zastoupení, 

a to bod 4. Kategorie občanská participace měla původně celou kapitolu, v 2010 a 2013 již 

“pouze” bod a ve 2017 došlo k nárůstu míry zastoupení a zisku bodu 4, jelikož se toto téma 

opakovalo napříč volebním programem. Kategorie autorský zákon měla v 2009 celou 

kapitolu, ovšem ve všech ostatních volebních programech klesla na úroveň bodu kapitoly, 

kterou si drží. Úrovní bodu kapitoly disponuje i kategorie patenty ovšem pouze ve 

volebních programech 2010 a 2013. V ostatních volebních programech není zastoupena 

vůbec.  
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3.10.2.  Posuny a rozdíly v čase 

Druhá stěžejní komparace se bude zaměřovat na posuny a rozdíly v čase. Zde se 

nabízí varianta úpravy grafického znázornění míry zastoupení jednotlivých kategorií napříč 

volebními programy, tak aby byly volební programy řazeny chronologicky.  

 

Graf 3 - Míra zastoupení kategorií napříč volebními programy – seřazeno dle času I. 

(z pohledu volebních programů) 

 

 POZN. Osa X (volební programy); osa Y (zisk v bodové stupnici)  

 

Komparace zaměřující se na posuny a rozdíly v čase napříč všemi volebními 

programy mi pomůže odpovědět na výzkumné otázky, které jsou postaveny na původních 

tématech. A jaké to vlastně jsou? Jsou to témata, které obsahuje vůbec první volební 

program České pirátské strany, tedy ten pro parlamentní volby 2009. Největší míra 

zastoupení je u kategorie Internet a informace, následovaná kategorií transparentnost 

a kategorie ochrana soukromí jednotlivce, občanská participace a autorský zákon mají 

stejnou míru zastoupení, a to úroveň 3. Naopak kategorii patenty zde nenajdeme vůbec. 

V následujícím volebním programu, pro parlamentní volby 2010, se nově objevuje 

zastoupení kategorie patenty, navíc na úrovni bodu kapitoly. Naopak u kategorií Internet 

a informace (z 6 na 5), občanská participace (z 3 na 2) a autorský zákon (z 3 na 2) došlo 

k poklesu míry zastoupení. Kategorie ochrana soukromí jednotlivce a transparentnost 

zůstaly na stejné míře. 

Další volební program Pirátů byl pro krajské volby konané v roce 2012. Zde jsou 
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v maximální míře zastoupené tři kategorie - Internet a informace, transparentnost 

a občanská participace. To znamená nárůst oproti předešlému volebnímu programu 

u těchto tří kategorií. K výraznému poklesu naopak došlo u kategorie ochrana soukromí 

jednotlivce. Navíc míra zastoupení kategorie autorský zákon a patenty klesla natolik, že je 

v tomto volebním programu nenajdeme vůbec. Tyto vcelku výrazné změny jsou odrazem 

odlišného typu voleb, o čemž již zmínka padla. 

V roce 2013 byl vytvořen volební program pro parlamentní volby. Ten měl oproti 

předchozímu volebnímu programu zastoupeny všechny kategorie. Stejná, a to maximální 

míra zastoupení je pouze u jedné kategorie, a to Internet a informace. U kategorií 

transparentnost a občanská participace došlo k poklesu míry zastoupení, přičemž 

u občanské participace se jednalo o značný pokles (z 6 na 2). Oproti předchozímu 

volebnímu programu se nově objevují kategorie autorský zákon a patenty. U kategorie 

ochrana soukromí jednotlivce jako u jediné došlo k nárůstu míry zastoupení (z 1 na 2).  

Obecně největší důraz byl kladen na kategorii Internet a informace a také na kategorii 

transparentnost, která se objevuje napříč celým volebním programem. 

Následující rok byl ve znamení dvou voleb. V květnu 2014 se konaly volby do 

Evropského parlamentu. Ve volebním programu pro tyto volby stejně jako v předchozím 

volebním programu dominovala kategorie Internet a informace. Naopak kategorie 

transparentnost o jeden stupeň poklesla. Kategorie ochrana soukromí jednotlivce, občanská 

participace, autorský zákon a patenty byly zastoupeny ve stejné míře, a to na stupni 3. 

U jediné kategorie došlo k nárůstu, konkrétně z úrovně 2 na 3, a to u ochrany soukromí 

jednotlivce. 

V říjnu 2014 se konaly volby do obecních zastupitelstev. Ty mají totožné 

zastoupení témat jako již zmíněný volební program pro krajské volby. Tedy dominují 

kategorie Internet a informace, transparentnost a občanská participace. Naopak minimální 

mírou je zastoupena kategorie ochrana soukromí jednotlivce. Kdybychom to porovnali 

s volebním programem pro evropské volby vytvořeném o pouhý půl rok dříve, uvidíme 

stabilní zastoupení kategorie Internet a informace. U kategorie transparentnost a občanská 

participace došlo k nárůstu míry zastoupení, a to dokonce na maximální možnou úroveň. 

Naopak u kategorie ochrana soukromí jednotlivce došlo k poklesu. Navíc se zde vůbec 

nevyskytují kategorie autorský zákon a patenty.  

Další volební program byl vytvořen pro krajské volby konané v roce 2016. Ten je 

naprosto totožný s předchozím volebním programem, tudíž zde nenajdeme žádný pokles či 
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nárůst míry zastoupení jednotlivých kategorií. Stejně jako u předchozího volebního 

programu pro komunální volby dominují kategorie Internet a informace, transparentnost 

a občanská participace. Naopak minimální mírou je zastoupena kategorie ochrana 

soukromí jednotlivce. Nulovou míru zastoupení najdeme u kategorií autorský zákon 

a patenty. 

Poslední zkoumaný volební program se týkal parlamentních voleb 2017. Jak již 

bylo několikrát zmíněno, měl tento volební program naprosto odlišnou strukturu, proto zde 

nešlo žádnou z kategorií ohodnotit na úrovni bodu či kategorie (body 2, 3, 5 a 6). 

Výjimkou je kategorie autorský zákon, který zde získal úroveň bodu kapitoly. V porovnání 

s předchozím volebním programem vidíme nárůst u této kategorie, jelikož v minulém 

volebním programu nebyla zastoupena vůbec. Obecně byly v tomto volebním programu 

zahrnuty kategorie ochrana soukromí jednotlivce, Internet a informace a občanská 

participace. Mimo jiné zde nenajdeme zastoupenou kategorii patenty. Kategorie ochrana 

soukromí jednotlivce zůstala na stejné úrovni, a to 1. U kategorií Internet a informace, 

transparentnost a občanská participace vidíme pokles ze stupně 6 na 4. To je dáno 

v důsledku zmíněné odlišné struktury tohoto volebního programu, ovšem stupeň 4 

označuje kategorii, která se vyskytuje napříč volebním programem. Z tohoto důvodu zde 

nevidím reálný pokles míry zastoupení těchto tří kategorií.  

 

Na závěr komparace z hlediska času přikládám grafické znázornění míry 

zastoupení kategorií napříč volebními programy řazené chronologicky. Na tomto grafu je 

lépe viditelná proměnlivost či stabilita zastoupení jednotlivých kategorií v čase, kterou 

jsem teď popsala. Shrnula bych, že nejstabilnější kategorií z hlediska míry zastoupení je 

Internet a informace, kterou následují kategorie transparentnost a občanská participace. 

Menší mírou, ale přesto ve všech volebních programech zastoupená je kategorie ochrana 

soukromí. Naopak u kategorií autorská zákon a patenty jsou největší výkyvy, přičemž 

v některých volebních programech nejsou tyto kategorie zastoupeny vůbec.  
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Graf 4 - Míra zastoupení kategorií napříč volebními programy – seřazeno dle času II. 

(z pohledu kategorií) 

 

 POZN. Osa X (jednotlivé kategorie); osa Y (zisk v bodové stupnici) 

 

3.10.3.  Komparace z hlediska pořadí kategorií ve volebních 

programech 

V případě komparace zastoupení kategorií z hlediska jejich pořadí ve volebních 

programech budu vycházet ze zastoupení kategorií, které obdržely bod 3, resp. 6 a bod 2, 

resp. 5, tedy měly ve volebním programu věnovanou samostatnou kapitolu nebo bod 

kapitoly. Na základě toho zjistím, zda bylo nějaké téma časem či v rámci skupiny 

volebních programů upozaděno nebo si naopak drží své stálé umístění. 

Mimo jiné bych ráda upřesnila, že z důvodu diametrálně odlišné struktury 

volebního programu pro parlamentní volby 2017, kdy nešlo získat bod 3 nebo 6, nelze 

tento volební program porovnávat z hlediska pořadí kategorií. Výjimkou je zisk stupně 2 

pro kategorii autorský zákon. 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

PS 09 PS 10 KR 12 PS 13 EP K KR 16 PS 17



 

 

59 

Tabulka 6 - Umístění kategorií napříč volebními programy – seřazeno dle typu voleb 

  EP K KR 12 KR 16 PS 09 PS 10 PS 13 PS 17 

ochrana soukromí 

jednotlivce 

3K       1K 1K B 2K   

Internet a informace 5,6,9K 4K 4K 5K 3K B 

1,2,4K 

1K   

transparentnost 2K 1K 1K 1K         

občanská 

participace 

1K 2K 2K 2K 4K B 3K B 2K   

autorský zákon 4K       2K B 4K B 1K B 

patenty 7K         B 4K B 1K   

Zdroj: Vlastní zpracování 

POZN: K = kapitola; B = bod 

  

Z perspektivy co do typu voleb, jsou ve volebním programu pro evropské volby 

zastoupeny všechny kategorie na úrovni samostatné kapitoly. Tento fakt lze vysvětlit tím, 

že jednotlivé kapitoly tohoto volebního programu byly prvotní inspirací pro vytvoření 

samotných kategorií. Pořadí kapitol je následující. 1) občanská participace; 

2) transparentnost; 3) ochrana soukromí jednotlivce; 4) autorský zákon; 5, 6 a 9) Internet 

a informace; 7) patenty.  

 

Stejně jako v předchozí komparaci považuji volební programy pro komunální 

a krajské volby za jednu skupiny, resp. typ voleb. V tomto typu voleb si úroveň kapitoly 

získaly kategorie Internet a informace, transparentnost a občanská participace. Volební 

program pro komunální volby 2014 byl celkově rozdělen do sedmi kapitol. Z toho první 

kapitola se týká kategorie transparentnost, druhá občanské participaci a čtvrtá kategorii 

Internet a informace. Naprosto totožná situace, včetně počtu kapitol a pořadí kategorií je 

u volebního programu pro krajské volby 2012. S tím je spojený výše zmíněný komentář 

o značné totožnosti volebních programů. K minimální změně došlo u volebního programu 

pro krajské volby 2016, který je rozdělen oproti předchozím dvěma do osmi kapitol. Z toho 
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první kapitola zastupuje kategorii transparentnost, třetí se prolíná s kategorií občanská 

participace a pátá s kategorií Internet a informace. Nutno doplnit, že všechny tyto kategorie 

získaly stupeň 6, tedy vedle své kapitoly byly zastoupeny napříč celým volebním 

programem. Míru zastoupení, včetně pořadí umístění kapitol ve všech třech volebních 

programech tohoto typu voleb bych označila za konzistentní, bez zásadních změn 

a posunů.  

 

V posledním typu voleb, parlamentních volbách, vidíme značné zastoupení úrovně 

2, tedy bod kapitoly. Vůbec první volební program pro parlamentní volby pro plánované 

volby v roce 2009 byl rozdělen na pouhé čtyři kapitoly. Z toho první kapitola je zástupcem 

kategorie ochrana soukromí jednotlivce, druhá kapitola je zástupcem kategorie autorský 

zákon, třetí kapitola kategorie Internet a informace a poslední kapitola se prolíná 

s kategorií občanská participace. Úpravou tohoto volebního programu vznikl volební 

program pro parlamentní volby konané v roce 2010, přičemž totožný je počet kapitol. 

Došlo zde však k některým posunům směrem k úrovni bodu kapitoly. Umístění na prvním 

místě ve volebním programu, a navíc i podobu kapitoly si uchovala kategorie ochrana 

soukromí jednotlivce. Kategorie Internet a informace je vedle zastoupení napříč volebním 

programem bodem v rámci první, druhé a čtvrté kapitoly. Kategorie občanská participace 

klesla na úroveň bodu, který najdeme v rámci třetí kapitoly.  Ke stejnému poklesu došlo 

i u kategorie autorský zákon, jejíž bod nalezneme ve čtvrté kapitole. Naopak v tomto 

volebním programu je kategorie patenty zastoupena na úrovni bodu, který se také nachází 

v rámci čtvrté kapitoly. Volební program pro parlamentní volby 2013 je rozdělen do 

pouhých třech kapitol, které jsou však podrobněji rozděleny do bodů. Na některé z těchto 

úrovní se nachází většina kategorií. Kategorie ochrana soukromí jednotlivce klesla 

z úrovně kapitoly na úroveň bodu a nachází se ve druhé kapitole. Úroveň kapitoly, a navíc 

v pořadí první si vydobyla kategorie Internet a informace. Kategorie občanská participace 

si udržela úroveň bodu a zařazení ve druhé kapitole. Jak bod o autorském zákonu, tak bod 

o patentech se nachází v první kapitole volebního programu. Jak již bylo zmíněno, volební 

program pro parlamentní volby 2017 má diametrálně odlišnou strukturu. I přes to si 

kategorie autorský zákon udržela úroveň bodu a nachází se v kapitole o resortu kultury.  

Stručně řečeno v tomto typu voleb najdeme větší zastoupení kategorií na úrovni 

kapitoly či bodu. Co se týká jejich umístění a pořadí, kategorie ochrana soukromí 

jednotlivce si v roce 2009 a 2010 držela místo první kapitoly a v roce 2013 klesla na 
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úroveň bodu druhé kapitoly. Kategorie Internet a informace byla v roce 2009 třetí 

kapitolou volebního programu, v roce 2010 klesla na úroveň bodu, avšak zastoupeného 

v první, druhé a čtvrté kapitole a v roce 2013 stoupla na pozici první kapitoly. Kategorie 

občanská participace začala v roce 2009 na úrovni čtvrté kapitoly, v roce 2010 mírně 

poklesla na úroveň bodu třetí kapitoly a v roce 2013 si udržela podobnou pozici, a to bod 

druhé kapitoly. Kategorie autorský zákon si drží své zastoupení ve všech volebních 

programech, přičemž v roce 2009 šlo o úroveň druhé kapitoly, v roce 2010 úroveň bodu 

čtvrté kapitoly, v 2013 bodu první kapitoly a jako jediná kategorie si v roce 2017 získala 

úroveň bodu. Kategorie patenty byla zastoupena pouze ve dvou volebních programech 

tohoto typu voleb, přičemž v roce 2010 se jednalo o bod čtvrté kapitoly a v roce 2013 bod 

první kapitoly.  

  

Tabulka 7 - Umístění kategorií napříč volebními programy – seřazeno dle času 

  PS 09 PS 10 KR 12 PS 13 EP K  KR 16 PS 17 

ochrana soukromí 

jednotlivce 

1K 1K  B 2K 3 K    

Internet a informace 3K B 

1,2,4

K 

4K 1K 5,6,9

K 

4K 5K  

transparentnost   1K  2K 1K 1K  

občanská participace 4K B 3K 2K B 2K 1K 2K 3K  

autorský zákon 2K B 4K  B 1K 4K   B 

patenty  B 4K  B 1K 7K    

Zdroj: Vlastní zpracování 

POZN: K = kapitola; B = bod 

 

Z chronologického pohledu na všechny volební programy je situace následující. 

Kategorie ochrana soukromí jednotlivce byla v prvních dvou volebních programech na 

úrovni první kapitoly, v roce 2013 na úrovni bodu druhé kapitoly a ve volebním programu 

pro evropské volby 2014 na úrovni třetí kapitoly. Mimo jiné ve volebních programech pro 
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krajské volby 2012, komunální volby 2014, krajské volby 2016 a parlamentní volby 2017 

si nezískala žádné umístění na úrovni bodu či kapitoly. 

Kategorie Internet a informace si získala nějakou úroveň ve všech volebních 

programech. Začala na úrovni třetí kapitoly, poté klesla na úroveň bodu (ale ve třech 

kapitolách), v roce 2012 opět získala umístění na pozici čtvrté kapitoly, následovala první 

kapitola a ve volebním programu pro evropské volby 2014 měla dokonce tři kapitoly 

v pořadí pátou, šestou a devátou. Dále byla zastoupena na úrovni čtvrté kapitoly a v roce 

2016 páté kapitoly. 

Kategorie transparentnost neměla dostatečnou míru zastoupení v roce 2009, 2010 

a 2013. Ve volebním programu pro krajské volby 2012 si získala úroveň první kapitoly, ve 

volebním programu pro evropské volby byla na úrovni druhé kapitoly, ve volebním 

programu pro komunální volby 2014 a krajské volby 2016 opět na úrovni první kapitoly.  

Kategorie občanská participace je stejně jako kategorie Internet a informace 

zastoupena na úrovni kapitoly nebo bodu kapitoly ve všech volebních programech. Začala 

jako čtvrtá kapitola, poté klesla na bod třetí kapitoly, v roce 2012 si vydobyla pozici druhé 

kapitoly, v roce 2013 opět klesla na úroveň bodu druhé kapitoly. Další volební programy si 

již udržela pozici kapitoly, přičemž pro volby do evropského parlamentu první, pro 

komunální volby druhé a pro krajské volby 2016 třetí kapitoly. 

V prvním volebním programu byla kategorie autorský zákon umístěna na úrovni 

kapitoly, konkrétně druhé. V roce 2010 klesla na úroveň bodu čtvrté kapitoly, v roce 2013 

se jednalo o bod první kapitoly a ve volebním programu pro evropské volby opět povýšila 

na úroveň čtvrté kapitoly. Jako jediná kategorie si udržela úroveň bodu ve volebním 

programu pro parlamentní volby 2017.  

Kategorie patenty začala v roce 2010 na úrovni bodu čtvrté kapitoly, v roce 2013 

šlo o bod první kapitoly a ve volebním programu pro evropské volby získala úroveň sedmé 

kapitoly.  

 

Jak je patrné nejstabilnější jak z hlediska zastoupení, tak z hlediska umístění ve 

volebních programech je kategorie Internet a informace, kterou následuje kategorie 

občanská participace. U kategorie transparentnost je zajímavé, že buď nemá své vlastní 

zastoupení (na úrovni bodu kapitoly nebo kapitoly) nebo naopak zaujímá úroveň první či 

druhé kapitoly.  
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3.10.4.  Stanovy a volební programy ČPS 

 V závěru analytické části bych se ve stručnosti pozastavila nad porovnáním Stanov 

a volebních programů. Konkrétně mě zajímá odpověď na otázku, zda se programové 

zaměření ve volebních programech odlišuje od Stanov, resp. článku 2 nebo naopak volební 

programy odráží programové zaměření Stanov.  

 Z aktuální verze Stanov je patrný největší důraz na témata spadající do kategorií 

transparentnost, občanská participace, ochrana soukromí jednotlivce a Internet 

a informace. Z míry zastoupení jednotlivých kategorií napříč volebními programy je patrný 

největší důraz na kategorie Internet a informace, transparentnost a občanská participace. 

Další kategorií, která je i přes menší míru zastoupení obsažena ve všech volebních 

programech, je ochrana soukromí jednotlivce. Naopak zastoupení kategorie autorský zákon 

a patenty ve všech volebních programech nenalezneme. Z tohoto důvodu je nepovažuji za 

stěžejní témata České pirátské strany. 

 Z výsledků analýzy vyplývá, že všechny volební programy odráží programové 

zaměření strany definované v základním dokumentu, tedy Stanovách České pirátské 

strany.  
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Závěr  

 Tato práce si dala za cíl zjistit, zda došlo u České pirátské strany k programovému 

vývoji v rámci období 2009–2017, což ohraničuje vznik této strany a zlomový úspěch 

v parlamentních volbách 2017. V první části práce byl představen teoretický koncept 

strany mezery (niche party), na základě jehož charakteristiky proměnlivosti byly vytvořeny 

ověřované hypotézy. Druhá část práce se věnovala otázce metodologie, v rámci které bylo 

vymezeno sledované období, zkoumané programové dokumenty a představen postup 

analytické části. Ta tvořila třetí a nejobsáhlejší část práce. Nejprve byl čtenář seznámen 

s pirátskými stranami jako takovými a následně s Českou pirátskou stranou. Dále práce 

pokračovala obsahovou analýzou Stanov a volebních programů, které byly řazeny dle typu 

voleb. Komparativní metoda sledovala jednak posuny a rozdíly co do typu voleb, jednak 

posuny a rozdíly v čase. Dále byla v práci zmíněna komparace z hlediska pořadí kategorií 

ve volebních programech, rozdíly a specifika volebních programů patrné pouhým 

pohledem a v úplném závěru byla stručná komparace Stanov a volebních programů. 

 

V rámci obsahové analýzy byly pro tuto práci vytvořeny tyto kategorie: 1) ochrana 

soukromí jednotlivce; 2) Internet a informace; 3) transparentnost; 4) občanská participace; 

5) copyright a 6) patenty. Pro bližší upřesnění byla sledována četnost některých pojmů 

odrážející jednotlivé kategorie (Internet, byrokracie, digitalizace, referendum, 

odvolatelnost, přímá volba, patenty, autorský zákon a jeho synonyma).  

 

Cílem práce bylo zjistit, zda došlo u České pirátské strany k programovému vývoji. 

Zda se strana odchýlila od původních témat nebo je pouze rozšířila. V návaznosti na 

výzkumné otázky byly vytvořeny tři hypotézy, které vycházely z charakteristiky 

proměnlivosti niche party. Dvě z hypotéz předpokládaly, že k programovému vývoji došlo 

a třetí naopak říkala, že k programovému vývoji nedošlo. Všechny hypotézy se odrážely od 

původních témat České pirátské strany. 

Z toho vyplývá, že k odpovědi na výzkumné otázky a ověření hypotéz je potřeba 

vymezit původní témata. Těmi jsou ta témata, které obsahuje vůbec první volební program 

České pirátské strany, tedy ten pro parlamentní volby 2009. Největší míru zastoupení zde 

měla kategorie Internet a informace, následovaná kategorií transparentnost a kategorie 

ochrana soukromí jednotlivce, občanská participace a autorský zákon měly stejnou míru 

zastoupení. Jedinou kategorií, která v tomto volebním programu nebyla zastoupena, byla 
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kategorie patenty.  

Vzhledem k definování původních témat na základě volebního programu pro 

parlamentní volby 2009, který neobsahoval později použitou kategorii patenty, je ověřena 

hypotéza 2. Ta říká, že k programovému vývoji došlo, a to tím směrem, že k původním 

tématům byla doplněna další témata, resp. téma. Zároveň tím byly vyvráceny hypotézy 1 

a 3. 

 Nutno však doplnit, že z výzkumu nevyšlo, že by Česká pirátská strana ve 

sledovaném období výrazně změnila své programové zaměření a použitá témata. Naopak je 

zde patrná stabilita v zastoupení některých kategorií, přičemž dominuje kategorie Internet 

a informace. Napříč všemi volebními programy nalezneme zastoupení všech sledovaných 

kategorií s výjimkou kategorií autorský zákon a patenty. Ač je právě kategorie patenty tou, 

která přináší oproti původním tématům téma nové, není tato kategorie zastoupena ve všech 

následujících volebních programech. Navíc se v řadě volebních programů vůbec 

nevyskytovala. Své zastoupení má pouze ve volebním programu pro evropské volby, což 

můžeme vysvětlit skutečností, že se jedná o společný volební program evropských 

pirátských stran. V menší míře najdeme tuto kategorii pouze ve volebních programech pro 

parlamentní volby 2010 a 2013. 

Obecně z výsledků analytické části, resp. komparace je patrné dominantní 

zastoupení kategorie Internet a informace, která je ve velké míře zastoupena napříč všemi 

volebními programy. Následují ji kategorie transparentnost a občanská participace. Menší 

mírou, ale přesto ve všech volebních programech zastoupená je kategorie ochrana 

soukromí jednotlivce.  Naopak u kategorií autorský zákon a patenty jsou největší výkyvy, 

přičemž v některých volebních programech nejsou tyto kategorie zastoupeny vůbec. 

Vzhledem k původnímu zaměření pirátských stran na boj proti patentům a autorskému 

zákonu by se dal očekávat větší důraz na tato témata i ve volebních programech České 

pirátské strany. Analýza tento předpoklad však nepotvrdila. 

Odlišnosti v míře zastoupení jednotlivých kategorií lze vysvětlit typem voleb. 

Například ve volebních programech pro komunální a krajské volby najdeme zastoupení 

pouze kategorií Internet a informace, transparentnost, občanská participace a v menší míře 

také kategorie ochrana soukromí jednotlivce.  

Dominanci kategorie Internet a informace můžeme vysvětlit tím, že zahrnuje vše, 

co se týká tématu svoboda Internetu, svobodný přístup k informacím, a s tím spojené širší 

využívání informačních technologií (především ve veřejné správě). Někdo by mohl 
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namítnout, že široké zastoupení témat může nadhodnocovat míru zastoupení této kategorie. 

Musím však argumentovat značnou podobností a provázaností této vcelku široké škály 

témat a vytvořením více kategorií by byl obsah volebních programů obtížně zařaditelný do 

konkrétní kategorie. Z tohoto důvodu je vytvořena jedna "širší" kategorie, která je přes 

svou obecnost vyčerpávající a předchází situaci, kdy by se obsah volebních programů dal 

zařadit do více kategorií. 

 

Co se týká doplňujících otázek u hypotézy 2 Na která témata dává strana větší 

důraz? Upozadila původní témata či nikoli?, jsou odpovědi následující. Jak již bylo 

zmíněno, největší důraz napříč všemi volebními programy byl na kategorii Internet 

a informace, následovaná kategorií transparentnost a občanská participace. S určitým 

poklesem, nárůstem a opět poklesem míry zastoupení je charakteristická kategorie ochrana 

soukromí jednotlivce. Nelze tedy říci, že by na některé téma dávala strana časem větší 

důraz, naopak tu jsou stále zastoupená témata odrážející čtyři zmíněné kategorie. 

 Z hlediska otázky, zda došlo k upozadění některého původního tématu, lze za 

takové téma označit kategorii autorský zákon, jejíž zastoupení v některých volebních 

programech vůbec nenajdeme.  

Z hlediska rozdílů a specifik volebních programů patrných pouhým pohledem bych 

zmínila podobnost, dalo by se říci až totožnost volebních programů pro krajskou 

a komunální úroveň. Dále například používání poznámek pod čarou ve volebních 

programu pro parlamentní volby 2010 a diametrálně odlišnou strukturu volebního 

programu pro parlamentní volby 2017, kde rozdělení a názvy kapitol odpovídají struktuře 

ministerstev České republiky.  

Ze stručné komparace Stanov a volebních programů vyplynulo, že všechny volební 

programy odráží programové zaměření strany definované v základním dokumentu, tedy 

Stanovách České pirátské strany.  

 

Z analýzy vyplynulo, že oproti původním tématům najdeme v některých dalších 

volebních programech zahrnutou kategorii patenty. Nutno však doplnit, že čtenář 

volebních programů má dojem, že prosazují stále stejná témata. To je dáno dominancí 

vcelku široké kategorie Internet a informace, která obsahuje pro pirátské strany 

charakteristická témata jako svoboda Internetu, svobodný přístup k informacím 

a využívání informačních technologií. Dalšími kategoriemi opakujícími se napříč všemi 
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volebními programy jsou transparentnost a občanská participace, jejichž zastoupení je 

nejvíce patrné ve volebních programech pro komunální a krajské volby. Napříč všemi 

volebními programy nalezneme zastoupení také kategorie ochrana soukromí jednotlivce, 

ovšem zde je větší proměnlivost v míře zastoupení.  

Dále bych doplnila, že výzkum potvrdil předpoklad teoretického konceptu niche 

party, že strany mají tendenci svůj program rozšiřovat. Na volebních programech České 

pirátské strany se ukázalo, že se strana zaměřující se primárně na problematiku spojenou 

s informační otevřeností a svobodou Internetu nebojí použít i další témata, navíc často 

typická pro mainstreamové strany. Česká pirátská strana velmi dobře pochopila, že pouze 

s jejich základními tématy těžko uspěje v parlamentních volbách a volební program pro 

parlamentní volby 2017 tomu velmi dobře přizpůsobila. Podařilo se jim vytvořit velmi 

přehledný volební program s jasnými vizemi o budoucím vývoji České republiky, aniž by 

však opomenuli jejich hlavní programové zaměření. Podobně tomu bylo v případě 

volebních programů pro krajskou a komunální úroveň, ve kterých Piráti také převážně 

hovořili o tématech dotýkajících se lokální problematiky.  

Z hlediska dalšího výzkumu České pirátské strany se nabízí, vzhledem k úspěchu 

v komunálních volbách 2018, témata spojená s komunální politikou. Dále by mohl výzkum 

porovnat dosavadní působení České pirátské strany v Poslanecké sněmovně v porovnání 

s jejím volebním programem, díky kterému se do zákonodárného sboru strana dostala. 
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