
 Komunikační minimum 

 
 
Chceme náš čas pro Piráty trávit v přívětivém, motivujícím a inspirujícím prostředí. Proto 
prosazujeme otevřenost, věcnost a vzájemný respekt. Dáváme lidem možnost zapojit se bez 
ohledu na věk, pohlaví, rasu či jiné odlišnosti. V Pirátech netolerujeme kibicování ani šikanu. Tato 
vnitřní kultura je hodnotou, kterou každý z nás pomáhá kultivovat a bránit. Pokud chceš být 
součástí naší komunity, očekáváme i od tebe, že budeš tyto naše zásady ctít.  

Vítané jednání: 
 

 

Předpokládej dobrou vůli 
Vycházíme z toho, že všichni do jednoho chceme pro Pirátskou stranu jen to nejlepší. 
Vzájemná důvěra a respekt jsou základem dobrých vztahů uvnitř Pirátské komunity. 
Pokud chceš, aby u tebe lidé předpokládali dobrou vůli, ujisti se, že ji sám projevuješ. 

 

Respektuj ostatní 
Piráti věří, že lidé jsou si rovni v důstojnosti i v právech. Obyčejná lidská ohleduplnost 
je základním standardem každého Piráta. Respektujeme ostatní členy komunity, 
jejich čas, zdraví, soukromí, životní nastavení a osobní život. Pokud máme na věc 
odlišný pohled, snažíme se v míru přesvědčit ostatní o přínosu své perspektivy. 
Pokud se zapojujeme do nějaké aktivity, respektujeme její pravidla. Pokud pravidla 
neznáme nebo si jimi nejsme jistí, zeptáme se ostatních. 
 

 

Přebírej iniciativu 
Nikdo z nás by neměl pasivně čekat, než mu někdo řekne, co má dělat. Naopak se 
koukáme kolem sebe, čím bychom mohli pomoci. Neustále hledáme způsoby, jak 
věci kolem sebe zlepšit. Zapoj se do týmu nebo odvážně převezmi iniciativu a 
sám lidi zorganizuj. Nemusíš se bát. Když má někdo dobrou vůli a něco se pokazí, 
netrestáme ho, ale pomůžeme mu to napravit. Chyby jsou dovoleny, úspěchy 
oslavovány! Iniciativu také přebíráme, kdykoliv se setkáme s bezprávím. Každý má 
právo na ně reagovat způsobem, který je v dané situaci vhodný a přiměřený, včetně 
nástrojů, které mají k dispozici moderátoři a vedoucí týmů.  



 

Mysli  
Piráti mají kritické myšlení a chtějí se rozhodovat informovaně (viz demokratické 
minimum). Naše kroky se snažíme zakládat na faktech a věcné diskusi. Zvažujeme 
následky a prostředky svých slov a činů. Než něco někomu řekneš či napíšeš anebo 
zveřejníš, zamysli se, zda to povede ke společnému cíli, nebo nás to spíš svede z 
cesty – emocemi, osobními spory a vyhrocenými tvrzeními. 

 

Komunikuj svobodně a věcně 
Vítáno je v duchu svobody a demokracie šířit své názory, potřeby, iniciativy a 
myšlenky, a to i když jdou „proti proudu“. Komunikovat lze osobně, v telekonferenci 
či po internetu, prostě tak, jak ti to zrovna přijde efektivní, bez zvláštních formalit. Na 
nic si nemusíme hrát; jsme autentičtí, věcní a držíme se podstaty věci. Emoce pokud 
možno sdělujeme osobně, ústně a z očí do očí. Svoboda je nedílně spojena se 
zodpovědností a každý přijímá zodpovědnost za svá slova, činy a pocity.  

 

Kritizuj konstruktivně 
Jednoduše řečeno: Pokud se ti něco nelíbí, udělej, co se ti líbí. Výsledkem dobré 
kritiky je, že se osobně přičiníš o zlepšení, a to ideálně spolu s tím, koho kritizuješ. 
Konstruktivní kritika je konkrétní a věcná. Kritika je lépe přijímána, pokud je součástí 
férového zhodnocení, které zahrnuje ocenění pozitivních výsledků. Nesmí zastínit či 
rušit iniciativu samotnou – někdy je lepší ji odložit až po dokončení iniciativy na tzv. 
debriefing, zejména pokud jsme k tomu vyzváni. Před kritikou se nemusíme 
obhajovat a bereme ji jako příležitost k neustálému zlepšování.  

 

Buď otevřený 
K  sobě navzájem a zejména k nováčkům přistupujeme vstřícně, trpělivě a 
přátelsky. Pomáháme jim se zorientovat. Sdílíme informace mezi sebou, když nejsou 
podstatné důvody proti. Kde je to vhodné a efektivní, snažíme se smysluplně zapojit 
co nejvíce zájemců (např. dobrovolníky nebo dodavatele v otevřených soutěžích). 
Naše tolerance je široká, ale není bezmezná, a to zejména pokud jde o níže popsané 
projevy škodlivého jednání. 

 

Buď loajální  
Každý člen komunity je zavázán k loajalitě vůči Pirátské straně. Je povinen předem 
oznámit střet zájmů (např. vztah k jiné politické straně, OSA, tajné službě a podobné 
organizaci) a při výhradách ho ukončit. Dále je povinen chránit důvěrné informace 
(např. hesla), o kterých se dozví v souvislosti s aktivitami pro Piráty nebo i náhodně, 
a to i tehdy, není-li k tomu smluvně vázán.  

https://www.pirati.cz/program/dlouhodoby/minimum/
https://www.pirati.cz/program/dlouhodoby/minimum/


Škodlivé jednání: 

 

Neobtěžuj a neponižuj ostatní 
Zakázány jsou osobní útoky fyzické, verbální i online, právní a jiné výhrůžky, 
pomluvy, vědomé lži, šíření nenávisti, urážky včetně urážení moderátora, všeobecně 
obtěžující trolling, rasismus, šikana, sexismus, zastrašování, útoky na majetek, 
znemožňování, pronásledování či jiné podobné obtěžování, zveřejňování osobních 
dat či důvěrné komunikace, obscénních fotografií či nahrávek bez výslovného 
souhlasu či dlouhodobě nekonstruktivní jednání. Nepodporujeme násilí a nenávist a 
hnutí, která je hlásají. 

 

Neboř ostatním jejich bábovičky 
Maření aktivit jiného člověka či týmu je stejně jako maření politických cílů strany 
nepřijatelné. Jde např. o zahlcování pracovních vláken, podatelen či moderátorů 
anebo sabotáž volební kampaně. Stejně tak je nepřijatelné narušovat bezpečnost 
systémů spravovaných některým z týmů strany, např. vydávání se za cizí osoby, 
zřizování vícenásobných účtů a útoky na technické systémy. 

 

Nesnaž se upoutat pozornost za každou cenu 
Vážíme si času svých bližních. Neopakuj stále to samé (tzv. kafemlejnek, bump, 
spam), nerozesílej nevyžádané hromadné zprávy, nepřispívej mimo téma (off-topic), 
neslovíčkař, neodkláněj témata od jejich podstaty (thread derail) a ani jinými způsoby 
neplýtvej časem a pozorností ostatních lidí, kteří chtějí na vyhrazeném místě pracovat 
nebo věcně diskutovat. 

 

Neper špinavé prádlo na veřejnosti 
Prosím neřeš spory přes masmédia, Twitter a veřejné facebookové profily. 
Neprezentuj věci vytržené z kontextu a neskandalizuj Piráty a členy naší komunity, 
dokud se neshoda řeší uvnitř strany. Nepřijatelné je spojování Pirátů nebo jejich 
symbolů s ideologií hlásající násilí a nenávist a jiné podobné chování, které snižuje 
náš kredit u veřejnosti, má potenciál reálně poškodit dobré jméno strany a tím i 
společně vynaložené úsilí.  

 

Neživ spory 
Nejlepší je neshodám a sporům předcházet. Pokud k nim už ale dojde, řeš je nejlépe 
v zárodku a napřímo (např. osobně či po telefonu) a s lidmi, kterých se týkají, z očí 
do očí. Nezatěžuj svými spory ostatní lidi. V případě, že selže upřímný pokus o smír, 
můžeš se obrátit na kontrolní komisi. Nicméně spory řešíme odděleně od ostatních 
diskusí, aby neplýtvaly vzácnou pozorností komunity, a to včetně sporů týkajících se 
moderace.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Wikietiketa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Troll_(internet)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:%C5%BD%C3%A1dn%C3%A9_osobn%C3%AD_%C3%BAtoky


 

Nekrm trolly 
Trolling je záměrné nekonstruktivní provokování v diskusi. Pokud se setkáš s hrubým 
a podobně nevhodným chováním, neodpovídej stejně. Nedopřej trollovi pozornost, 
po které touží a která je jeho odměnou. Šetři čas svůj i ostatních a na trolly nereaguj, 
nech je umřít hlady či je přenech moderátorům. Raději udělej něco, díky čemu bude 
svět zase o něco lepší místo k životu. :-) 

 

Tento kodex zakládá společný závazek k hodnotám v něm popisovaných a platí pro celou 
Pirátskou komunitu. Není určen k tomu, abychom jím někoho mlátili po hlavě nebo někomu 
formálně vytýkali každé drobné provinění. Je ale vodítkem pro členy a příznivce, inspirací pro 
společné soužití a také nástrojem pro řešení zjevně problémových případů. Prosím používej ho s 
rozumem ve prospěch zájmů, které chrání, a přiměřeně situaci.  
 
Kde nestačí vlastní iniciativa členů, vedoucích týmů či moderátorů, vystupují vedení strany a 
kontrolní komise razantně a proaktivně, hájí tento kodex a nežádoucí jednání řeší domluvou či 
návrhem na omezení práv člena, zbavení funkce, zrušení registrace příznivcem anebo vyloučením 
ze strany (zejména pokud jde o hrubé či dlouhodobé destruktivní jednání).  
 
Pirátská strana má přímo volené vedení a přezkumné orgány. Lidé, kteří tvoří tyto orgány, jsou 
zkušení členové naší komunity a mají plnou důvěru a mandát celostátního fóra, aby jeho vůli 
obsaženou v tomto kodexu prováděli podle svého nejlepšího úsudku. 
 

 

Návrh usnesení: 

Celostátní fórum: 

 
1. schvaluje komunikační minimum jako základní kodex vzájemné komunikace mezi členy a 

příznivci, ideový dokument a vnitřní předpis Pirátské strany, 
2. ukládá republikovému předsednictvu seznámit s tímto kodexem všechny členy a 

registrované příznivce zasláním zprávy, změnou pravidel a oznámením na všech 
systémech strany, 

3. žádá krajská sdružení a všechny další týmy, aby své členy seznámily s kodexem na 
nejbližším následujícím jednání a aby tento kodex vyvěsili v místech, kde týmy jednají, 

4. ukládá republikovému předsednictvu, republikovému výboru, kontrolní komisi, rozhodčí 
komisi, krajským sdružením, moderátorům a vedoucím všech týmů schválený kodex 
adekvátním způsobem prosazovat, 

5. ukládá republikovému předsednictvu, případně republikovému výboru, připravit a projednat 
další doprovodná opatření ke kultivaci vnitrostranické komunikace (např. hledání nové 
platformy pro online diskusi, reputační systém s hodnocením příspěvků, školení 
komunikace, ocenění příkladných diskutérů a dobrovolníků, celostátní debaty apod.). 

 
Toto usnesení nabývá účinnosti desátým dnem po jeho schválení. 


