
4 MÍSTO MONOPOLU � TVO�IT SPOLU 84.2 Patenty

Patentový ú̌rad, Praha

Ř́ıkáme jim patenti.

Jsou p̌resvědčeni, že patent maj́ı už i na rozum.

Kdo to je?

Velké korporae horliv¥ závodí, aby drºelypatenty, které mohou pouºít proti svým men-²ím soupe°·m, aby jim zabránily v rovné sou-t¥ºi.Zabráníme patent·m na software a datovéformáty, protoºe brzdí tehnologiký rozvoj,omezují b¥ºné uºivatele a reáln¥ ohroºujíexisteni malýh a st°edn¥ velkýh podnik·v oblasti IT. Farmaeutiké patenty p°íli²zdraºují léky a omezují jejih dostupnost. Pa-tentování softwaru, ºivýh organism·, gen·nebo obhodníh metod odmítáme.V¥°íme, ºe patenty jiº zastaraly a v infor-ma£ní spole£nosti jen aktivn¥ potla£ují ino-vai a vytvá°ení novýh znalostí. Krom¥ tohopohled na oblasti trhu, které nejsou patento-vatelné, ukazuje, ºe patenty jednodu²e nejsounezbytné � trºní výhody plynouí z v£asnéhovstupu na trh dostate£n¥ podn¥ují inovae.Tv·ri by se m¥li potiv¥ utkat v p°irozenésout¥ºi p°edností r·znýh inovativníh pro-vedení, zákaznikýh výhod, eny a kvality, namísto státem ud¥lovanýh monopol· na znalosti. Zru²enínutnosti platit malou armádu patentovýh právník· uvolní zdroje, které lze vyuºít pro opravdové inovaea ryhlej²í zlep²ení produkt·, které ve svém d·sledku obohatí nás v²ehny.4.3 Otev°ený p°ístupPrávo na p°ístup k informa£nímu bohatství kultury a v¥dy, vyhledávání a ²í°ení informaí musí stát pod-porovat, nikoliv omezovat. Navrhujeme konkrétní opat°ení podporujíí Otev°ený p°ístup (Open Aess).Díla plaená z ve°ejnýh zdroj· se musejí uvolnit pod svobodnou liení, v£etn¥ £eskýh tehnikýhnorem,24 grantovýh projekt· a arhivníh pom·ek.25 Budeme usilovat o zve°ejn¥ní Sbírky zákon·,ve²kerýh p°edpis· a vybrané judikatury v provázaném elektronikém systému, k n¥muº se bezplatn¥p°ipojí v²ihni ob£ané.26 V tomto systému budou jak ú£inná zn¥ní, tak elá historie. Stát nesmí vyºadovatdodrºování n¥£eho, o není dostupné.Nelze p°ipustit, aby komunikae s ú°ady vyºadovala software od konkrétní �rmy. Budeme podporovatsvobodné formáty a software ve ve°ejném sektoru v£etn¥ ²kol. Tehnologie omezujíí svobodu spot°ebiteleuºívat poskytnuté informae, tzv. DRM, mají být zakázány, nebo alespo¬ musí kaºdý výrobek obsahujííDRM zobrazovat jasné varování, aby se p°ede²lo po²kozování spot°ebitele. Dohody sepsané k zamezeníoprávn¥ného ²í°ení informaí budou prohlá²eny za neplatné.Zm¥ny heme provád¥t postupn¥, nehat sou£asné patenty a autorská práva vypr²et ve lh·táhplatnýh v dob¥ vzniku, ale omezovat nové. Zákony nebudou p·sobit nazp¥t.

24Podle �5 zákona £. 22/1997 Sb., o tehnikýh poºadavíh na výrobky a o zm¥n¥ a dopln¥ní n¥kterýh zákon·, m·ºeÚ°ad pro tehnikou normalizai, metrologii a státní zku²ebnitví distribui norem zpoplatnit, oº d¥lá.25Nap°íklad databáze spolupraovník· StB, které m¥l zve°ejnit Ú°ad pro dokumentai a vy²et°ování zlo£in· komunismu,aniº tak u£inil.26Ú°ední díla, vyjma databází p°ímo v právníh p°edpiseh, jsou podle sou£asné úpravy hrán¥ny právem k databázi.

Program pro volby do sn¥movny 2010
VOLTE

PIRÁTY23Podporujeme rodíí se informa£ní spole£nost, její rozmanitost a otev°enost. Zm¥níme zákony tak,aby nebránily rozvoji lidí a spole£nosti. Bráníme ob£any, jejih práva a jejih soukromí. Poºadujemeotev°ené hospoda°ení státu, umoº¬ujíí snadnou ob£anskou kontrolu. Usilujeme o postupné odvolánízákaz· rozmnoºování um¥lekýh d¥l a omezení nevýhodné politiky patent·.1. Ob£anská práva a svobodyMusíme omezit p°íli²né sledování ob£an·. Stát p°ikazuje sledovat a uhovávat údaje o v²eh komuni-ka£níh spojeníh i o pohybu v²eh mobilníh telefon·. S ob£any se tak zahází jako s podez°elými,zpraování dat nevinnýh lidí naví zbyte£n¥ vyt¥ºuje poliii. Demokraie nem·ºe fungovat bezúty k lidem, jejih práv·m a soukromí, a to jak na Internetu, tak na ulii. Internet je na²e mo°e aenzu°e Internetu zabráníme.2. Otev°ený státNehospodárné a nepr·hledné nakládání s ve°ejnými �nanemi v£etn¥ korupe zp·sobuje ztrátu20�25 % objemu ve°ejnýh rozpo£t· (tedy stovky miliard K£). Neheme lé£it pouhé symptomykorupe, ale její p°í£iny. Lékem je ve°ejná kontrola �naní, se kterými ú°ady hospoda°í. Protonabízíme sadu prost°edk·, které prostor pro nehospodárnost a korupi sníºí na minimum. Zárove¬se snaºíme o vst°ín¥j²í p°ístup státu k ob£anovi a zvý²ení efektivity ú°ad· státní správy za pomoijejih efektivního digitálního propojení.3. Kontrola ob£an· nad politikyPolitii opakovan¥ dokazují, ºe musí být kontrolováni. Odmítáme, aby nás p°i hospodá°ském r·studále zadluºovali. Cheme zabránit zneuºití politiké moi tím, ºe ji rozd¥líme mezi víe volenýhinstituí, které se budou navzájem kontrolovat. V p°ímé demokraii dáme lidem moºnost ovlivnitrozhodování svýh volenýh zástup· a v p°ípad¥ selhání odvolat ty politiky, které p°ímo zvolili.4. Místo monopolu � tvo°it spoluCheme, aby patenty a opyright nebránily rozvoji a p°ístupu ke kulturnímu bohatství, ale pod-porovaly je. Pot°ebujeme rovnováhu mezi ve°ejným zájmem na dostupnost, a poºadavkem tv·re,aby byl uznán a odm¥n¥n. Sou£asný systém zákaz· a trestání je zastaralý, není ú£inný a ºádnounovou tvorbu nepodporuje. Autorské a patentové zákony se musí bu¤ radikáln¥ zm¥nit, nebo úpln¥zru²it. Prosazujeme takovou zm¥nu, kde p°ípadná ohrana prokazateln¥ podpo°í novou tvorbu.Ná² program jsme z£ásti okopírovali od �védské pirátské strany.1 Kopírování nikomu ni nebere, alev²em p°iná²í n¥o naví. T¥²í nás, ºe ostatní politiké strany te¤ kopírují ná² program. V souladu sesvým programem máme transparentní straniký ú£et, ²í°íme informae pod svobodnými lienemi, mámeotev°ené a propojené p°edpisy a pouºíváme p°ímou demokraii v praxi, ne jako mediální trik. Snad i v tomnás za£nou ostatní strany kopírovat.Na²ím ílem je v krátkém £ase vyuºít získané pozie v parlamentu k ovlivn¥ní a podpo°e vlády, kteráby vyzdvihla a v dostate£né mí°e prosadila na²e témata. V p°ípad¥, ºe se poda°í nalézt takového partnera,podpo°íme ho v témateh, která neodporují na²im programovým íl·m.2Abyhom z·stali jednotným a silným hnutím, rozhodli jsme se soust°edit jako stranavýhradn¥ na tyto body a jejih d·sledky.Jsme jednotní v otáze ohrany práva na soukromí, ve v·li reformovat opyright a omezitpatenty a zavést otev°ený stát pod dohledem ob£an·.1�védská pirátská strana to uvítala slovy �Sharing is aring.�2Viz tento program a £l. 2 stanov �eské pirátské strany, zejména prinipy ohrany ob£anskýh svobod, ohrany soukromí,transparene, p°ímé demokraie a podpory svobodné kultury.1



1 OB�ANSKÁ PRÁVA A SVOBODY 21 Ob£anská práva a svobodyPrávo na soukromí je jedním ze základníh práv. Zaru£uje ho ústava,3 vyplývají z n¥j dal²í práva � právona svobodu projevu, právo vyhledávat a ²í°it informae, a právo na osobní rozvoj.

Neńı nějaká jiná?

To je nové poděkováńı Francie za to, že ted’ můžou svobodně

odsťrihnout lidi od Internetu.

V²ehny pokusy státu o kráení t¥htosvobod se musí p°ezkoumat, a je nutno protinim razantn¥ vystoupit. Záminky jako extré-mismus, terorismus jsou nep°ijatelné. Strahzotro£uje a £iní ob£any nesvobodnými, mén¥²´astnými, mén¥ sebev¥domými a podez°íva-vými. Jen svobodný a sebev¥domý £lov¥k jezárukou demokraie.Vláda musí respektovat ústavu nejenslovy, ale i £iny. Respekt p°ed ob£any a jejihsoukromím znamená, ºe nelze slevit z tele-komunika£ního tajemství, operáto°i nesm¥jínést odpov¥dnost za p°ená²ená data, a lidémusejí mít moºnost hájit tato práva p°edspravedlivým soudem. Zasadíme se o to, abyse odpojování od Internetu bez soudu ne-roz²í°ilo do �eské republiky. Pirátská stranahe a bude bojovat proti administrativ¥,která nerespektuje ústavn¥ zaru£ená práva a lidskou d·stojnost.1.1 Soukromí a svoboda projevu

Hláśım, že je tu nějaké závadné tlač́ıtko

ČERVENÉ TLAČ́ITKO

Stiskněte a hlaste,
co se děje závadného

Zásahy do soukromí smí vláda provád¥tpouze v p°ípadeh, kdy to zákon dovoluje amá d·vodné podez°ení na poru²ení zákona.Preventivní poliejní kontroly, u kterýh d·-vod hybí, nesmí pokra£ovat. V²ehny me-tody uplat¬ování moi, které stát pouºíváproti svým ob£an·m, musí zvolení ú°edníineustále vyhodnoovat a zkoumat. Tyto me-tody nesmí zneuºívat strah, nejistotu, mani-pulai nebo nedostatek právního pov¥domí.Pokud vláda zneuºívá svou mo ke sledováníob£an·, kte°í nejsou podez°elí ze spáháníºádného zlo£inu, povaºujeme to za naprostonep°ijatelné a poru²ujíí právo na soukromí.Pod p°ísným dohledem nemá být ob£an, alevláda.Nikdo nesmí být stíhán za pouhé vyjá-d°ení svého názoru. Odmítáme postup poli-tik·, kte°í za°adili pomluvu mezi trestné £iny; lze ji °e²it jako ostatní ob£anskoprávní spory. Prosadímeúpravu ú£elového �náhubkového zákona�,4 který omezuje ve°ejnou kontrolu politikýh £initel·. Ohranasoukromí osob, které se dobrovoln¥ pustily do ve°ejného ºivota, nemá bránit politiké debat¥.Svoboda názoru zahrnuje i to, ºe si kaºdý m·ºe svobodn¥ zvolit zp·sob lé£by. Sou£asná právní úpravadovoluje p¥stovat 5 rostlin konopí,5 ale drºet smí £lov¥k jen 15 g konopné su²iny.6 V �eské republieexistuje pom¥rn¥ velká skupina paient·, kterým konopné výtaºky velmi pomáhají p°i lé£b¥ rozli£nýhnemoí. Nemoný £lov¥k si tedy vyp¥stuje 5 rostlin legáln¥, ale okamºit¥ se stává pahatelem trestného3�l. 10 odst. 2 Listiny základníh práv a svobod.4Zákon £. 52/2009 Sb., kterým se m¥ní zákon £. 141/1961 Sb., o trestním °ízení soudním (trestní °ád), ve zn¥ní pozd¥j²íhp°edpis·, a n¥které dal²í zákony.5Na°ízení £. 455/2009 Sb., kterým se pro ú£ely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se povaºují zarostliny a houby obsahujíí omamnou nebo psyhotropní látku a jaké je jejih mnoºství v¥t²í neº malé ve smyslu trestníhozákoníku.6Na°ízení £. 467/2009 Sb., kterým se pro ú£ely trestního zákoníku stanoví, o se povaºuje za jedy a jaké je mnoºstvív¥t²í neº malé u omamnýh látek, psyhotropníh látek, p°ípravk· je obsahujííh a jed·.

4 MÍSTO MONOPOLU � TVO�IT SPOLU 74 Místo monopolu � tvo°it spoluCheme omezit hospodá°ské, um¥leké a soiální ²kody, které zp·sobují distribu£ní metody zaloºené namonopolu, a ukázat, ºe distribue zaloºená na svobod¥ prosp¥je tv·r·m i ve°ejnosti.Protoºe na²i informa£ní spole£nost harakterizuje rozmanitost, musíme d·kladn¥ zkoumat oblasti, kdeji nahrazuje jednolitost monopolu. Postupné ru²ení monopol· a otev°ení trh· je politikým ílem na²ístrany.Copyright17 a patenty18 omezují v²eobený blahobyt, a vyºadují stálé p°ezkoumávání a ospravedl¬o-vání. Tím spí², pokud jsou takové monopoly z°ízeny zákonem.4.1 Copyright

KOṔIROVÁNÍ NENÍ KRÁDEŽ

Při krádeži originál zmiźı Koṕırováńı zp̌ŕıstupńı

d́ılo v́ıce lidem

8 4

Právní úprava opyrightu musí podporovatnovou tvorbu.19 Cheme obnovit rovnováhumezi tv·rem a ve°ejností na jedné stran¥ adistributorem na druhé. Zákony se musí zm¥-nit, aby regulovaly pouze obhodní uºití20hrán¥nýh d¥l (opyright).Sdílet autorská díla nebo jinak roz²i°ovatnebo uºívat díla za neobhodními ú£ely nesmíbýt nikdy protizákonné, protoºe z takovéhoférového uºití pro�tuje elá spole£nost.Navrhujeme, aby doba trvání opyrightuodpovídala návratnosti obhodníh model·.To znamená trvání opyrightu 5 aº 10 let odzve°ejn¥ní díla.21Podpora nové tvorby vyºaduje, aby kaºdýsm¥l vytvá°et odvozená díla ihned po zve°ej-n¥ní.22
OSA

ÚTOČNÁ

Neheme m¥nit osobnostní práva autora � právo rozhodnouto zve°ejn¥ní díla23 a právo, ºe se za autora nesmí vydávat nikdojiný.Práva výrob· záznam· a vysílatel· ztratila v dob¥ Internetusmysl. Cheme se jih zbavit, spole£n¥ s právem k databázi.Podle sou£asného autorského zákona se vybírá ze v²eh disk·CD, DVD, Bluray, pevnýh disk· a kopírek odm¥na, která putujekolektivním správ·m autor·, nakladatel· a výrob·. Soukroméspole£nosti nemají vybírat dan¥, tím spí² výpalné za domn¥lé uºitíhrán¥nýh d¥l. Výpalné sie nasm¥rovalo do populární hudby mo-hutný pen¥zovod, £ímº získala prost°edky na propagai. Ale tytoprost°edky ji ne£estn¥ zvýhodnily proti ostatním ºánr·m, nap°í-klad váºné nebo alternativní hudb¥. Stát tak pod tlakem zájmovéskupiny naru²il p°irozenou konkureni hudebníh ºánr·. Budemeprosazovat zru²ení výpalného.17Monopol na roz²i°ování, rozmnoºování a sdílení autorskýh d¥l. Pod pojmem opyright zde rozumíme v²ehna majetkovápráva podle autorského zákona £. 121/2000 Sb.18Monopol na vynález pro toho, kdo jej první p°ihlásí. Pod pojmem patenty tu rozumíme patenty a zlep²ovaí návrhy podlezákona £. 527/1990 Sb., o vynálezeh a zlep²ovaíh návrzíh, ohranu po£íta£ovýh topogra�í podle zákona £. 529/1991Sb., uºitné vzory podle zákona £. 478/1992 Sb., pr·myslové vzory podle zákona £. 207/2000 Sb., a v²ehny prost°edkypatentování ºivota, nap°. práva k osiv·m podle zákona £. 408/2000 Sb.19Za novou tvorbu, resp. nové autorské dílo, se má povaºovat dílo, které se patrn¥ odli²uje od dosavadní volné tvorby.Na £ásti díla, které pat°í k volné tvorb¥, se ohrana nemá vztahovat. Náhrada ²kody p°i poru²ení práva musí být úm¥rnápodílu díla, na který se ohrana vztahuje.20Omezení na �obhodní uºití� se jiº dnes pouºívá nap°íklad v v �18 písm. d) zákona £. 527/1990 Sb., o vynálezeh azlep²ovaíh návrzíh, a �13, �13a. téhoº zákona.21Zve°ejn¥ní díla upravuje �4 AutZ: Prvním oprávn¥ným ve°ejným p°ednesením, provedením, p°edvedením, vystavením,vydáním £i jiným zp°ístupn¥ním ve°ejnosti je dílo zve°ejn¥no.22Na odvozenýh díleh pob¥ºí dvojí opyright: Autora p·vodního díla a autora odvozeného díla.23To znamená právo rozhodnout, kdy se dílo zve°ejní a jakým zp·sobem (nap°íklad jako zkompilovaný program nebojako zdrojový kód.



3 KONTROLA OB�AN� NAD POLITIKY 63 Kontrola ob£an· nad politikyZákony mají zneuºití moi zt¥ºovat, nikoliv usnad¬ovat. Zneuºití lze zabránit jednak ú£innou vzájemnoukontrolou instituí, jednak p°ímým podílem ob£an· na vládnutí.3.1 Odd¥lení moíV sou£asném systému se volí na elostátní úrovni pouze parlament. Protoºe parlament jmenuje vládu aprezidenta, který následn¥ jmenuje soude, nem·ºe být o vzájemné kontrole moi parlamentu, vlády asoud· ani °e£i. Ústava musí zavést brzdy a vzájemné vyvaºování, aby si ºádný orgán neuzurpoval ve²keroumo. V systému, kde se moi navzájem kontrolují, nelze uvaºovat o jiné neº p°ímé volb¥ kaºdé z nih.Z odd¥lení moí vyplývá, ºe ministerská funke není slu£itelná s poslanekým mandátem. Uvoln¥nýmandát p°ejde na náhradníka ur£eného kandidátkou. Prezident bude volen p°ímo a jmenuje vládu sesouhlasem sn¥movny. Protoºe efektivní a ryhlou reaki zajistí vláda, musí být v parlamentu prostorpro politikou diskusi a ²iroké zastoupení politikýh stran. Sou£asná uzavíraí klauzule pro volby doposlaneké sn¥movny £iní 5 % a neodpovídá pom¥rnému systému podle ústavy.14 Prosazujeme její zru²ení.Odd¥lení moi heme roz²í°it i na úrove¬ kraj· a obí, kde se se odd¥lí starosta nebo hejtmanod zastupitelstva. Pravomoi p°edstavitel· samosprávy (hejtman·, starost·) se musí upravit tak, abyumoºnily p°ímou volbu ob£any.3.2 P°ímá demokraieP°ímá demokraie se nesmí omezit na pouhé posv¥ení práe politik·, aby mohli svést odpov¥dnost naob£any. P°ímá demokraie musí ob£an·m umoºnit rozhodovat podle informaí od obou stran po zváºeníd·sledk·,15 a posilní kontrolu ob£an· nad politiky. Navrhujeme� p°ímou volbu a odvolání politik· a vysokýh ú°edník·,� referenda £ili hlasování dot£enýh ob£an· o p°edloºeném návrhu,� zákonodárnou iniiativu jako moºnost ob£an· jak ovlivnit politiku p°ímo bez politikýh stran apojistku proti ú£elovým zm¥nám ústavy.Prosazujeme p°ímou volbu vysokýh státníh ú°edník· a manaºer· na vysokýh poziíh (prezidentarepubliky, hejtman·, starost·, °editele �T, �Ro, NKÚ, ÚOHS, nejvy²²ího státního zástupe apod.).Kandidáti musí p°edem prokázat odbornou zp·sobilost, kterou ur£í zákon.Ob£ané mají právo kontrolovat volené zástupe a politiké strany. Pokud je zástupi, které p°ímozvolili, nezastupují nebo je zastupují ²patn¥, musí mít ob£ané moºnost je odvolat. U nep°ímo volenýhzástup·16 odvolání zástupe vyvolá jeho nahrazení následujíím kandidátem na p·vodní kandidátnílistin¥ strany.Cheme uzákonit závazné referendum na úrovni elého státu, kraj· a obí. Zákonodárná iniiativaumoºní ob£an·m ohránit zájmy, které jsou politikým stranám lhostejné. Na základ¥ petie se musínávrhem zabývat parlament nebo zastupitelstvo, a pokud poºadavk·m nevyhoví v ro£ní lh·t¥, rozhodnereferendum.3.3 Vyrovnaný státní rozpo£etDo Ústavy �eské republiky heme p°idat £lánek, který stanoví, ºe státní rozpo£et v dob¥ r·stu ekonomikymusí být navrºen jako vyrovnaný nebo p°ebytkový. Pouze v dob¥ poklesu ekonomiky nebo za výjime£nésituae m·ºe být rozpo£et p°ijat s p°im¥°eným shodkem.Nemáme právo svévoln¥ zadluºovat budouí generae!

14Ústava �eské republiky £l. 18 odst. 1 stanoví, ºe �volby do Poslaneké sn¥movny se konají tajným hlasováním na základ¥v²eobeného, rovného a p°ímého volebního práva, podle zásad pom¥rného zastoupení.�15Zp·sob kladení otázek ve v²eobenýh hlasováníh, konkrétní po£ty podpis· v petiíh a omezenou frekveni rozhodovánío stejnýh otázkáh stanoví zákon.16Nap°íklad v Poslaneké sn¥movn¥ Parlamentu.

1 OB�ANSKÁ PRÁVA A SVOBODY 3£inu, protoºe sklidí rozhodn¥ ví neº 15 g su²iny. Cheme napravit tento stav, aby se p¥stování a drºeníkonopí pro lé£ebné ú£ely úpln¥ povolilo.1.2 Kone sledováníBudeme ve spoluprái s ostatními pirátskými stranami usilovat o zru²ení sm¥rnie o uhovávání údaj·.7Plo²né uhovávání informaí o v²eh telekomunika£níh spojeníh a sledování aktivit uºivatel· Internetuhrub¥ poru²uje telekomunika£ní tajemství a musí skon£it. Státní institue smí shromaº¤ovat o ob£anehjen informae, které p°ímo souvisejí s funkí demokratikého státu.Je-li ob£an na ve°ejnosti sledován kamerovým systémem, musí být na to upozorn¥n. Plo²né sledovánílidí na ve°ejnýh prostranstvíh odmítáme.8Kaºdý se musí po ur£ité dob¥ dozv¥d¥t, ºe byl individuáln¥ sledován nebo ºe státní orgán p°istupovalk jeho osobním údaj·m. Informa£ní a bezpe£nostní sluºby musejí dbát zásad ohrany soukromí. Sledováníosob pomoí p°ístupovýh £ip·, mobilníh telefon·, kamer, mýtného, bankomat· a jinýh prost°edk· smíbýt provád¥no jen v p°ípadeh d·vodného podez°ení z poru²ení zákona, na omezenou dobu a striktn¥ nazáklad¥ rozhodnutí soudu. Ve v²eh ostatníh p°ípadeh bude stát povaºovat svoje ob£any za nevinné anehá je na pokoji.Kdyº lidé sdílejí soubory, znamená to, ºe si navzájem posílají jedni£ky a nuly. Jediný zp·sob, jakzabránit sdílení soubor·, by bylo zavedení neustálého dozoru nad ve²kerou soukromou komunikaí v²ehlidí v síti. Neexistuje zp·sob, jak odd¥lit soukromou korespondeni od obsahu hrán¥ného autorskýmzákonem bez zkontrolování jejího obsahu. Tím by se ale poru²ilo telekomunika£ní tajemství, a to jenep°ijatelné. Právo na soukromí a svobodné vyjad°ování je d·leºit¥j²í neº právo velkýh mediálníhspole£ností vyd¥lávat peníze stejným zp·sobem jako d°íve, zvlá²´ proto, ºe to druhé zmín¥né právov·be neexistuje!1.3 M·j po£íta£ � m·j hradSou£asná enzura Internetu je nep°ípustná a musí skon£it: Internet nesmí být ovlá-dán utajovanými seznamy, podle nihº by poskytovatelé posuzovali obsah p°ená-²ený mezi po£íta£i. Sí´ová neutralita jako podmínka svobody projevu musí být za-hována. Pouhé drºení informae nesmí být trestné. Odmítáme, aby odpov¥dnostza p°ená²enou zprávu nesl provozovatel komunika£ní sít¥, nebo ten, kdo umoº¬ujeve°ejnou diskusi na Internetu. Webhosting nemá odpovídat za obsah, k n¥muº sep°ihlásili konkrétní auto°i.Státní zásahy v oblasti informa£níh tehnologií byly £asto nekompetentní.Na²e spole£nost nepot°ebuje regulovat Internet Radou pro rozhlasové a televiznívysílání, ani p°edraºené projekty typu Datové shránky nebo �ervené tla£ítko.Na takovýh projekteh heme u²et°it, a peníze v¥novat na lep²í vzd¥lávání lidí,ohranu soukromí, a dal²í rozvoj informa£ní spole£nosti.

7Sm¥rnie Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. b°ezna 2006 o uhovávání údaj· vytvá°enýh nebozpraovávanýh v souvislosti s poskytováním ve°ejn¥ dostupnýh sluºeb elektronikýh komunikaí nebo ve°ejnýh komuni-ka£níh sítí a o zm¥n¥ sm¥rnie 2002/58/ES.8Pro pouºití kamerovýh záznam· jako d·kaz· u soudu budeme prosazovat vyváºený systém, který vylou£í nep°ijatelnésledování ob£an·, ale umoºní soudu zjistit stav v¥í. P°edev²ím bude moºné u soudu pouºít záznam získaný ve°ejn¥ a adho pro zahyení skute£nosti.



2 OTEV�ENÝ STÁT 42 Otev°ený stát2.1 TranspareneCheme zpr·hlednit státní �nane. Podporujeme vznik transparentního systému státníh ú£t· a státnípokladny, tedy vytvo°ení transparentního ú£etnitví státní správy i jednotlivýh samospráv. Jsme p°e-sv¥d£eni, ºe otev°enost je nejlep²ím lékem na v²udyp°ítomnou korupi a plýtvání. Na²e strana jde p°í-kladem, a proto má transparentní bankovní ú£et.
Informae zp°ístupníme p°ímo

P°estoºe existuje zákon o svobodném p°í-stupu k informaím,9 musí ob£an vynalo-ºit mnoho £asu a úsilí, neº se k hledanéinformai dostane. Cheme prosadit, abybyly automatiky a povinn¥ zve°ej¬ovány naInternetu ve²keré informae, dokumenty ismlouvy, které p°ímo nepodléhají utajení10nebo nejsou osobního harakteru.Vý²e uvedená pravidla transparentnostimají platit i pro státní podniky, podniky v¥t-²inov¥ vlastn¥né ve°ejnými instituemi (nap°.Dopravní podnik m¥sta Brna) a spole£nosti,které hospoda°í s ve°ejnými �nanemi na zá-klad¥ zákona nebo zvlá²tního povolení (²koly,zdravotní poji²´ovny).2.2 Ve°ejné zakázkyV Informa£ním systému o ve°ejnýh zakáz-káh je nutné uve°ej¬ovat i ve°ejné zakázky malého rozsahu. Výb¥rovýh °ízení na státní zakázky senemají ú£astnit spole£nosti, jejihº majoritní vlastník nebo skupina vlastník· není dohledatelná.Z výb¥rovýh °ízení pro státní správu jsou na 5 let vy°azeny spole£nosti, které m¥ly v minulostiproblém s pln¥ním záruky na provedené dílo nebo p°edraºily své dílo o víe neº 20 % oproti p°edemnabízené en¥ po zohledn¥ní in�ae.11Zakázky se mají zadávat ve dvoustup¬ovém °ízení. V prvním stupni p°edloºí zadávajíí ú°ad od·-vodn¥ný návrh zadání zakázky, proti n¥muº m·ºe kaºdý do stanovené lh·ty podat námitky.12 V druhémstupni rozhodne o zakáze výb¥rová komise na ve°ejn¥ p°ístupném jednání. Samoz°ejmostí se musí státzápis i s jmenným hlasováním £len· komise. Pokud soud rozhodne, ºe zakázka nebyla p°id¥lena v souladuse zadáním, budou odpov¥dní ú°edníi postiºeni podle sluºebního zákona.2.3 Informa£ní tehnologieP°estoºe ú°ady po elé zemi vykonávají praktiky identikou £innost, nebyla dosud provedena proesníanalýza, která by de�novala pro kaºdý ú°ad kompletní seznam sluºeb pro ob£any, a pro tyto sluºby navrhlainforma£ní proesy, které je podporují. Po£íta£e zavád¥né do státní správy dnes z velké v¥t²iny pouzenahrazují psaí stroje a nevyuºívá se jejih klí£ové výhody � po£íta£ové podpory vým¥ny dokument· ainformaí.Státní správa a samospráva by m¥la informai od ob£ana získat pouze jednou, poté ji na vhodnámísta distribuovat sama. Ob£an by nem¥l d¥lat ú°edník·m po²´áka. Ve²keré moºné formulá°e budouk dispozii v elektroniké interaktivní podob¥ a budou se p°edvypl¬ovat maximálním moºným mnoºstvíminformaí. Osobní p°ítomnost ob£ana na ú°ad¥ bude minimalizována, maximum vy°izování bude probíhatelektroniky. V²ehny informae a objednávky sluºeb státní správy i samosprávy, stejn¥ jako elektronikápodatelna, budou entralizovány na jednom internetovém portálu.2.4 Státní sluºba ob£an·m � efektivn¥ a bez pr·tah·Neexistuje podle nás d·vod, pro£ byhom (podobn¥ jako nap°íklad v bane) nemohli s jedním ú°edníkemvy°ídit ve²kerou agendu, kv·li které dnes musíme nav²t¥vovat n¥kolik odbor·. Podporujeme proto systém9Zákon £. 106/1999 Sb., o svobodném p°ístupu k informaím, ve zn¥ní pozd¥j²íh p°edpis·.10Zákon £. 148/1998 Sb., o ohran¥ utajovanýh skute£ností, ve zn¥ní pozd¥j²íh p°edpis·.11Toto omezení se týká i �rem s takto problémovými majoritními vlastníky.12O námitkáh se rozhodne ryhle, ve správním °ízení.

2 OTEV�ENÝ STÁT 5CzehPoint· a heme, aby £asem pln¥ nahradily obházení ú°ad· p°i vy°izování b¥ºné agendy, krom¥°e²ení spei�kýh problém·. CzehPointy se stanou hlavním komunika£ním prostor mezi klienty a ú°ady,od místního obeního ú°adu aº po ministerstva.B¥ºný kontakt s ú°ady13 bude nezávislý na na míst¥ bydli²t¥ nebo podnikání. Ob£an bude mít moºnostp°ijít na kterékoliv kontaktní místo a na obením ú°ad¥ vy°ídí stejnou agendu jako ve velkém m¥st¥.Ve°ejné orgány by m¥ly v²ude, kde to jde, vystupovat proaktivn¥, tedy snaºit se °e²it poteniální i reálnéproblémy ob£ana v maximální mí°e bez jeho vlastního p°i£in¥ní (nap°íklad automatiké vydání dokladu).Zárove¬ s tímto je t°eba uryhlen¥ uvést do praxe shválený sluºební zákon, jehoº ú£innost bylaú£elov¥ odloºena elkem jiº o 10 let od jeho p°ijetí. Bez sluºebního zákona jsou ú°edníi jenom loutkamipolitik·. Pokud bude ve státní správ¥ fungovat institut osobní odpov¥dnosti za kaºdé rozhodnutí (jakje zela b¥ºné v soukromé sfé°e), v¥°íme, ºe spolu s transparentním hospoda°ením se poda°í korupi iplýtvání minimalizovat.Tyto body p°isp¥jí k tomu, aby se vztah ob£ana a státu daleko víe podobal vztahu �rmy a jejíhovlastníka, aby se uspo°il £as ob£ana i ú°edníka a tím se sníºily náklady na hod ve°ejné správy.

13Úkony, které vykonávají samosprávy v p°enesené p·sobnosti.


