Podnět číslo 20060623145149
1) Podnět č.j.

20060623145149

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

vláda, Parlament , poslanec, senátor, ODS (Topolánek) , ČSSD (Paroubek), KSČM (Filip), Zelení (Bursík),
KDU-ČSL (Kalousek)
Aktualizace 4.5.2012:
5) Kdo by měl o podnětu vědět Vláda České republiky - předseda RNDr.Petr Nečas (ODS), ministr vnitra
poslanec, senátor, ODS, ČSSD, TOP09, KSČM, Věci veřejné (VV)
posta@vlada.cz,posta@mvcr.cz,ministr@mvcr.cz,posta@mpo.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz,
info@socdem.cz, hk@ods.cz, info@top09.cz, info@kscm.cz, info@veciverejne.cz, podnety@podnety.cz

6) Co je třeba udělat

Vytvořit elektronický parlament. V současné době je velký počet poslanců neustále přemisťován mezi
jejich bydlišti a PSČR. Mohou sedět doma či v kanceláři. Pro účast na zasedání jím stačí běžný notebook,
vybavený kamerou a mikrofonem. Při hlasování je možné použít šifrovací technologie s 2 klíči (PGP/GPG),
pro interpelace a projevy běžnou multicast videokonferencí.
Poslanec se tak může věnovat své práci kdekoliv, kde je možné připojení na Internet, třeba i na letním
bytě přes GPRS/EDGE. V čase, který se tak ušetři se poslanec může věnovat svým voličům popřípadě své
rodině a dětem.
Použitelné technologie jsou běžně dostupné a naleznete je u každého slušnějšího poskytovatel Internetu.
(Viz též podnět 20030204114707)
Klíč.slova: Franke, volby, referendum, videokonference.
÷

7) Autor podnětu

Tomáš Franke, Strana zdravého rozumu. ( Autor pracuje jako technik u jednoho z našich největších
poskytovatelů Internetu.)

9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20060623145149

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
05. 11. 2017
Využívání videokonferencí se zvyšuje. Běžné je v televizích a rozšiřuje se soudnictví. Úspora nákladů na
dopravu a střežení vězněných osob k soudnímu jednání se v r. 2017 blíží částce milionu Kč.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
25. 08. 2017
Přikladem v zavádění e-govermentu je stále malé Estonsko?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
10. 07. 2017
Prof. Zdeněk Zbořil doporučuje, aby se velcí státníci už nescházeli a posílali si „velké myšlenky“ mailem.
Varianta: scházet se na pustém ostrově, kde by měl každý své indiánské tý-pý.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
14. 06. 2017
Dlouhodobě nemocný senátor Čuba se vzdal platu i náhrad, ale dál hodlá vykonavat svou funkci - ze
zlínské kanceláře.
Ohlásil:
06. 04. 2016
Český Senát je poměrně slušně zavedenou cestovní kanceláří, zaměřenou především na atraktivní
destinace?
Ohlásil:
15. 09. 2015
14.9.2015-jsem upozornila na existenci podnětu adresáty: Vláda ČR, Poslanci ČR, Senát ČR, Bohuslav
Sobotka, Milan Štěch, Andrej Babiš, Pavel Bělobrádek, Pavel Bělobradek, Václav Homolka, Milan
Chovanec, Jaroslav Foldyna, ODS, KSČM, TOP09, Podněty.
Doručení mailu potvrdil
14.9.2015-epodatelna Senátu
Ostatní asi nemají čas.
Ohlásil: Anna Nováková

12. 11. 2014
I Rusové už přišli na to, že moskevský "Kreml" může jednat s manažery dálného východu postřednictvím
internetu.
Ohlásil:
09. 11. 2014
V "civilu" ubývá služebních cest a přibývá videokonferencí?
Ohlásil:
14. 02. 2013
11.2.2013 jsem upozornila na existenci podnětu adresáty uvedené v řádku č.5
11.2.2013 Min.vnitra potvrdilo přijetí upozornění
11.2.2013 podatelna senátu potvrdila přijetí upozornění na podnět.
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
19. 02. 2007
autor jednal o možnosti realizace podnětů č.j. 2006 06 23 14 51 49 a č.j. 2006 12 31 11 33 45 s Martem
Laarem - estonským expremiérem. Ten přislíbil pomoc s hlasovacím systémem a know-how. Chtěl by ho
zavést v celé EU.
Ohlásil: NULL
26. 06. 2006
autor podnětu zaslal šéfům všech parlamentních stran a prezidentu republiky stručný popis funkce
projektu.
Ohlásil: NULL

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

