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Informační a komunikační technologie 

Důvodem, proč se TOP 09 zabývá ICT, je to, že by naše země měla být postavena na znalostech 

(znalostní ekonomice). Proto je klíčovou myšlenkou budování informační společnosti pomocí 

rozšíření vzdělání v této oblasti.  

Jaký je názor TOP 09 na základní registry?  

Legislativní rámec je dán, účinnost však byla odložena, aby registry mohl být naplněny. Jako zásadní 

otázku vnímáme bezpečnost dat a transparentní kontrolu toho, kdo informace žádá a na základě jakého 

oprávnění. S tím souvisí i používání rodného čísla, které dnes umožňuje zjišťování osobních informací napříč 

různými systémy, což rozhodně není dobré řešení. 

Jaký je postoj TOP 09 k autorským právům? 

Není tajemstvím, že autorská práva jsou dnes mnohdy na internetu porušována, i když je upravuje 

autorský zákon. Z tohoto důvodu bychom chtěli podpořit vznik takových systémů, které umožní a nabídnou 

lidem věrohodnou alternativu oproti krádeži. Už dnes na internetu je umožněn nákup legální hudby, který 

funguje. Podobná situace může být i u filmů, kde se dnes málokomu vyplatí stahovat filmy, které si může 

koupit v trafice za padesát korun. Tato kapitola je o otevřené debatě, ke které se stavíme pozitivně. 

Jak se staví TOP 09 k otázce bezpečnosti na internetu? 

Problematika bezpečnosti na internetu je díky např. různým sociálním sítím otázkou čím dál více 

aktuální. Jako důležité chápeme v této oblasti zejména vzdělání a poučenost před možným zneužitím 

internetu, sociálních sítí apod. Role rodiny zůstane nezastupitelná, avšak i tady musí vstupovat vzdělávací 

instituce.  Ty by měly doplnit a pomoci rodičům, kteří nejsou příliš počítačově gramotní. Chvályhodné jsou 

také aktivity komerčních firem v této oblasti, nicméně zatím jejich aktivita není moc výrazná. Zajištění 

bezpečnosti je podle TOP 09 o informacích a vzdělávání, ne o cenzuře a zakazování, samozřejmě s výjimkou 

jevů popsaných v trestním zákoně. 

Jak vnímá TOP 09 Digital Divide („digitální propast“)? 

Dnešní společnost je rozdělena na počítačově gramotné a „ty druhé“. Kladně přistupujeme ke 

zmenšování této propasti a vzdělávání v této oblasti je vnímáme jako důležité. Důraz také klademe na nutnou 

ohleduplnost vůči handicapovaným při implementaci jakéhokoli systému veřejné správy.  

Jaký je přístup TOP 09 k on-line demokracii? 

On-line demokracie může zjednodušit komunikaci státní správy a veřejnosti. Internetové hlasování ve 

volbách může být pro některé nevoliče zjednodušením, které rádi využijí. Zásadní je však testování těchto 

systémů, které vidíme nejdříve na úrovni municipalit či krajů.  

 

 


