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Svoboda projevu

Piráti se zasazují o liberální společnost, kde má každý člověk právo projevit svůj názor. Stávající občanská práva jako právo
petiční chceme aktualizovat pro digitální věk. Usilujeme o liberální úpravu shromažďovacího práva, aby měl člověk na ulici
stejnou anonymitu jako na Internetu.

Názor je základem výměny informací a sám o sobě nikomu neškodí. Stát by neměl svobodu projevu potlačovat. Média placená
z veřejných prostředků by měla informovat ze všech úhlů pohledu a neměla by záviset na politicích v mediálních radách.

Moderní člověk není jen pasivním divákem televize, ale vyhledává si informace sám z nezávislých zdrojů. Jedním kliknutím
sdílíme informace se všemi přáteli nebo svoláváme demonstrace za svá práva. Internetová komunita vytváří blogy, portály,
streaming a sociální sítě, které postupně nahrazují zastaralý model člověka-přijímače člověkem-vysílačem. Každý Pirát je
vysílač!

Dnes je nejvýraznějším prostorem svobody projevu Internet (https://www.pirati.cz/program/dlouhodoby/internet) a stát by na
něm neměl mít ambice blokovat a �ltrovat informace. Pro řešení případných problémů mají internetové stránky vlastní
technické prostředky, nebo je lze řešit způsobem a prostředky existujícího občanského práva.

Zákony, které zaručují svobodu projevu, se musí aktualizovat a rozšířit na moderní technologie. Veřejná shromáždění a petice
zapojují veřejnost do rozhodování a poskytují politikům důležitou zpětnou vazbu. Proto se zasazujeme o právo na demonstraci
i v digitálním prostředí a možnost elektronických petic s digitální identitou
(https://www.pirati.cz/program/dlouhodoby/internet).

Liberální úprava shromáždění musí respektovat právo lidí pokojně projevit názor. Dokud shromáždění nevyvolávají strach a
probíhají pokojně, policie by zásadně neměla používat represi, ale jen oddělit dvě shromáždění, mezi nimiž hrozí kon�ikt. Piráti
požadují zachování anonymity pokojně shromážděných lidí: Protestujeme proti nahrávání pokojně demonstrujících policií a
proti změně shromažďovacího zákona, která zakázala setkání v maskách ve všech případech, nikoliv jen na výzvu policie.

Pirátská strana požaduje právní ochranu pro občany, kteří se nebojí vyjádřit svůj názor a upozorní na korupci (whistleblowing
(http://www.cs.wikipedia.org/wiki/Whistleblowing)).
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Program parlament 2017

Dlouhodobý program
Hospodářství

Demokracie

Veřejné služby

Otevřený stát

Sdílení

Občanská práva

Program 

Doprava a logistika (/program/psp2017/doprava/)
Finance (/program/psp2017/�nance/)
Informatika (/program/psp2017/informatika/)
Kultura (/program/psp2017/kultura/)
Mezinárodní vztahy (/program/psp2017/mezinarodni-vztahy/)
Místní rozvoj (/program/psp2017/mistni-rozvoj/)
Obrana (/program/psp2017/obrana/)
Práce a sociální věci (/program/psp2017/prace-a-socialni-veci/)
Průmysl a obchod (/program/psp2017/prumysl-a-obchod/)
Spravedlnost (/program/psp2017/spravedlnost/)
Vnitro a otevřený stát (/program/psp2017/vnitro/)
Vzdělávání a věda (/program/psp2017/vzdelavani-a-veda/)
Zdravotnictví (/program/psp2017/zdravotnictvi/)
Zemědělství (/program/psp2017/zemedelstvi/)
Životní prostředí (/program/psp2017/zivotni-prostredi/)
Daňová kalkulačka (/kalkulacka/)

Daňový systém (/program/dlouhodoby/dane/)
Znalostní ekonomika (/program/dlouhodoby/ekonomika/)
Finance (/program/dlouhodoby/�nance/)
Svoboda podnikání (/program/dlouhodoby/svoboda-podnikani/)
Zemědělství (/program/dlouhodoby/zemedelstvi/)

Dělba moci (/program/dlouhodoby/delba-moci/)
Politické strany (/program/dlouhodoby/politicke-strany/)
Přímá demokracie (/program/dlouhodoby/prima-demokracie/)
Rovnoprávnost (/program/dlouhodoby/rovnopravnost/)

Doprava (/program/dlouhodoby/doprava/)
Energetika (/program/dlouhodoby/energetika/)
Sociální systém (/program/dlouhodoby/socialni-system/)
Věda a výzkum (/program/dlouhodoby/veda/)
Vzdělání (/program/dlouhodoby/vzdelani/)
Zdravotnictví (/program/dlouhodoby/zdravotnictvi/)

E-government (/program/dlouhodoby/e-government/)
Právní stát (/program/dlouhodoby/pravni-stat/)
Služební zákon (/program/dlouhodoby/sluzebni-zakon/)
Transparentní organizace (/program/dlouhodoby/transparentni-organizace/)

Internet (/program/dlouhodoby/internet/)
Svobodná kultura (/program/dlouhodoby/kultura/)
Mezinárodní vztahy (/program/dlouhodoby/mezinarodni-vztahy/)
Životní prostředí (/program/dlouhodoby/zivotni-prostredi/)

Psychotropní látky (/program/dlouhodoby/psychotropni-latky/)
Soukromí (/program/dlouhodoby/soukromi/)
Svoboda informací (/program/dlouhodoby/svoboda-informaci/)
Svoboda projevu (/program/dlouhodoby/svoboda-projevu/)
Volnočasové aktivity (/program/dlouhodoby/volnocasove-aktivity/) 
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 Piráti, 2016. Všechna práva vyhlazena. 
Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných 
podmínek. 
 
Zásady ochrany osobních údajů (/o-nas/ochrana-osobnich-udaju)

O nás (/o-nas/)

Lidé (/lide/)

Regiony (/regiony/)

Program (/program/)

Stanovy (/o-nas/stanovy.html)

Hoaxy (/hoax)

Připoj se (https://nalodeni.pirati.cz)

Dej nám vědět (https://nalodeni.pirati.cz/)

RSS / Atom feed (https://www.pirati.cz/feed.xml)

Ke stažení (https://www.pirati.cz/ke-stazeni/)

Makáme (/snemovna/)

Aktuality (/aktuality/)

Kalendář (/pripoj-se/kalendar/)

Otevřenost (/otevrenost/)

Účet dle §17b ZPS (https://ucet.pirati.cz)

Registr smluv (https://smlouvy.pirati.cz)

Otevřené účetnictví (https://wiki.pirati.cz/fo/otevrene_ucetnictvi)

Senát - dary 2018 (https://drive.google.com/drive/folders/1p9XK-
pSPpOd60JGNCNnW8q31tltNki6p)

Financování (http://www.pirati.cz/fo)

Buďte s námi v síti



(https://www.facebook.com/ceska.piratska.strana/)



(https://www.twitter.com/PiratskaStrana)



(https://www.instagram.com/pirati.cz/)

 Piráti, 2016. Všechna práva vyhlazena. 
Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek.

Kontakt (/kontakt/)Občané info@pirati.cz (mailto:info@pirati.cz)
Média Karolína Sadílková, karolina.sadilkova@pirati.cz (mailto:karolina.sadilkova@pirati.cz)

  Navrhni úpravu (https://github.com/pirati-web/pirati.cz/edit/gh-pages/_program/dlouhodoby/svoboda-projevu.md)
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