Pozitivní programové teze pro sněmovní volby 2017
za Komisi Informatiky
obor

heslo

vysvětlení

Státní a
Obnovíme Ministerstvo
veřejná
informatiky, ať už
informatika samostatně, nebo např.
ve spojení s vědou a
výzkumem

Abychom zamezili soustavnému zneužívání IT zakázek jako
penězovodů a napomohli rozumné správě digitálních agend,
chceme obnovit Ministerstvo informatiky, jako jediný historicky
osvědčený způsob koordinace a metodického řízení digitálních
agend ve státní a veřejné správě. Může řídit i problematiku
Digitální ekonomiky, případně dalšími agendy orientované na
technickou budoucnost (výzkum, kosmonautika...)
Digitální agendy, kvůli jejich složitosti, lze kvalitně spravovat
jedině pomocí odbornosti. Proto v každé organizaci na 2. úrovni
řízení (náměstek) má být člověk s praxí v digitálních agendách.

Digitální a Optický kabel do každé
znalostní
vesnice
ekonomika

Podporu digitálních, kreativních a znalostních průmyslů chceme
stanovit jako prioritu pro ČR.
Udělat vše pro podporu digitální a znalostní ekonomiky, která se
jeví jako jediná cesta k budoucí prosperitě ČR. Včetně budování
infrastruktury a zapojení ČR do nadnárodních celků a aktivit.

Bezpečnost

Budeme podporovat intenzivnější nadnárodní spolupráci v
oblasti kybernetické bezpečnosti a v situacích nezbytně nutných
pro bezpečnost obyvatelstva i uvážlivou kontrolu internetové
sítě.

Svoboda a
regulace
internetu

Respektujeme svobodu
internetu a chceme ji
omezovat pouze v
naléhavých případech.

Internet je svobodné médium. Jeho svobodu respektujeme
kromě případů, kdy je jeho pomocí pácháno soustavné a
významné zlo.
Pokud má docházet k omezování svobody internetu a
telekomunikací, musí se to dít odborně promyšleným
způsobem. Obranné a útočné aktivity v kybernetickém
prostoru musí být podřízeny účinné a kvalifikované kontrole.
Hranice národního státu na internetu nelze zajistit, proto je při
regulaci aktivit na internetu nutná orientace na nadnárodní
spolupráci.

Digitalizace
a autorské
právo v
digitálním
prostředí

Podporujeme reformy
autorského práva aby
lépe podporovalo
kreativitu a sdílení
vytvořeného, včetně
sdílení kulturního a
historického dědictví
digitálním způsobem.

Zajistíme, aby autorské právo účinněji chránilo autora, ale
nepřekáželo volnému toku informací, neboť tvorba nového a
kreativita jsou tím, co české i evropské kultuře a společnosti
může zajistit zdravé přežití v globálním světě.
Předchozí prosazujeme na národní, evropské i globální úrovni.
Prosazujeme princip úcty a ochrany k jedinečnému i princip
sdílení jedinečného s mnohými.
Jako jednu ze složek digitální ekonomiky podporujeme
digitalizaci kulturních a historických materiálů a jejich sdílení co
nejsvobodnějším způsobem.

Zapojení
občanů

Podporujeme úsilí o
zapojení občanů do
internetových hlasování,
jejichž vrcholnou formou
jsou elektronické volby.

