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Karel Diviš je rodák z České Lípy. Vystudoval na Univerzitě Karlově v Praze
matematiku a management na Matematicko-fyzikální fakultě a také ekonomii na
Fakultě sociálních věd.
V roce 2000 založil firmu IDC-softwarehouse, s.r.o., která v roce 2001 jako vůbec
první ve střední a východní Evropě uvedla na trh on-line rezervační systém pro
nákup letenek – www.letuska.cz. Má zkušenosti s implementací obdobných
systémů v Ázerbájdžánu, Gruzii, Uzbekistánu, na Ukrajině, v Albánii, Srbsku a
dalších zemích.
Podílel se a řídil několik projektů v oblasti systémové integrace a outsourcingu IT,
v rámci kterých poznal důležitost zásad kybernetické bezpečnosti. S dalšími
partnery proto založil e-Learningové vzdělávací kurzy www.cybersec.cz.
Vedle své hlavní činnosti působil v letech 1995 – 2016 jako externí redaktor
sportovní redakce České Televize. Na přelomu milénia krátce pracoval jako
analytik cenných papírů v České spořitelně a chvíli se zabýval také finančním
poradenstvím.
Řadu let spolupracuje a pomáhá Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a je
také členem charitativního fotbalového týmu osobností REAL TOP Praha.
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Vážení spoluobčané,
milí Češi, Moravané a Slezané,
milí Slováci a příslušníci dalších národnostních
menšin,
struktura mého Programu kopíruje povinnosti státu, jenž musí občanům
zajistit jejich základní zájmy, a sice:
možnost seberealizace pro všechny
prosperitu
ochranu celistvosti, svobody a nezávislosti republiky ve stávajících hranicích
vnitřní bezpečnost
Pojďme se na tyto zásady podívat podrobněji.

1. Seberealizace:
stát na Vaší straně
K tomu, abychom vedli spokojený život, mohli rozvíjet svůj talent a
realizovat své sny, nám stát musí pomoci zajištěním základních
předpokladů. Nikdo z nás nechce stát jako chůvu, nikdo nechce,
aby nás stát okřikoval jako nějaký vychovatel, nebo policajt, ale
každý z nás potřebuje pomoc. To platí hlavně pro kvalitní vzdělání.
Potřebujeme kvalitní školství v nejširším smyslu.
Některé části našich vysokých škol zejména v technických oborech mají dobrou
úroveň, ale skoro nikde se nehraje světová první liga. Kromě toho stále ještě příliš
mnoho škol nepřipravuje děti na schopnost uplatnit se v ekonomice budoucnosti,
ve které budou hrát prim digitální technologie a konektivita ve spojení s umělou
inteligencí a robotikou.
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To neznamená, že všechny děti musí být skvělé v matematice a musí umět
programovat; znamená to však, že se musí dobře orientovat v dynamickém a
nepřehledném světě, musí umět rychle reagovat na změny na pracovním trhu,
musí být tvořivé, iniciativní a schopné hledat takové uplatnění pro svůj talent,
které jim zajistí delší perspektivu spokojeného a prosperujícího života. Takových
škol je u nás pořád málo.
Všechno začíná u kvality našich učitelů a profesorů. Jako Váš prezident budu
cíleně pracovat na zvýšení prestiže pedagogů, což mimo jiné souvisí s dalším
zvýšením platů učitelů na všech úrovních tak, aby jejich nadřízení měli možnost
odměnit ty, kteří odvádějí skvělou práci, a v tomto smyslu budu působit na vlády
a klíčové politické strany v parlamentu. Jen tak postupně dostaneme do školství
nejlepší z nejlepších. To není žádné obyčejné utrácení, naopak, bude to nejlepší
investicí do budoucnosti, která se nám mnohonásobně vrátí.
Vytvořím Cenu Prezidenta republiky pro pedagoga roku, jež bude dotována v
atraktivní výši. Každý rok ji dostane pedagog, který nejvíc přispěje k naplňování
naší vize: Česká republika na čele ligy mistrů.
Zahájím celonárodní rozpravu o reformě školství tak, aby na jejím konci byla
soustava škol odpovídající technologické revoluci. Do školství musíme dostat
nejmodernější vybavení včetně umělé inteligence a robotiky. Děti a studenti se
musí přestat biflovat data bez souvislostí. Musíme je vést k samostatnosti,
tvořivosti, odpovědnosti za výsledky, a také k úctě ke spoluobčanům.
Jako zakladatel a majitel IT firmy a jako sportovec jsem vždycky zastával osobní
krédo spoléhání sama na sebe, odpovědnosti a soutěživosti v duchu fair-play.
Takové hodnoty budu prosazovat i jako Váš prezident. Vím také, jak důležité je,
abychom na sebe byli vlídní a laskaví, abychom si byli ochotní si pomáhat,
abychom se navzájem podporovali a povzbuzovali. Nejlepší sportovní týmy
nejsou ty, v nichž hraje hodně namyšlených sólistů a sobců, ale ty, v nichž vládne
profesionalita, motivovanost a snaha povzbudit spoluhráče, když se něco
nepovede. Nezapomínejme, že my, občané Česka, nesoupeříme mezi sebou, ale
s jinými národy a státy. Jsme v tom všichni spolu, musíme být jeden tým. Naše
společnost musí být ambiciózní i laskavá.

V naší zemi se musí změnit atmosféra. Buďme pozitivní,
dívejme se do budoucnosti s optimismem. Sázejme na talent i
solidaritu. Prezident má na atmosféru ve společnosti ohromný
vliv.
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Proto budu prosazovat, aby naše děti byly ve školách lépe vychovávány k
lidskému přístupu ke druhým, hlavně těm méně úspěšným, slabým a různě
hendikepovaným. Budu také posilovat výchovu dětí k tomu, aby si byly vědomy
svých občanských práv a povinností, aby se staraly nejen o sebe a své rodiny,
ale také o věci veřejné. Pandemie koronaviru tvrdě zasáhla do našeho školství.
Děti, které nemají doma v rodičích oporu nebo jsou ze sociálně slabších rodin,
začaly vypadávat ze vzdělávacího systému, což by mohlo vést k nebezpečnému
zvýšení sociálních a ekonomických nerovností. To není v zájmu nikoho z nás.
Takovým dětem je třeba pomoci. Zasadím se proto, aby naše politická
reprezentace těmto vzdělanostním a sociálním nerovnostem věnovala velkou
pozornost. Těmto mladým lidem musíme všichni pomáhat tak, aby neskončili ve
vězení, kam má, bohužel, značná část bez naší pomoci namířeno.
Pomoc potřebují i všichni pečovatelé o nemocné a staré, od zdravotních sester
až po pracovníky v domovech důchodců, hospicích a podobných sociálních
zařízeních. Práci těchto lidí jsme všichni ocenili zejména v pandemii. Řada z nich
za svoji službu zaplatila životem. Na jejich oběti nikdy nezapomeneme. Teď je
třeba postarat se o to, aby pracovali v lepších podmínkách. Musíme ve státním
rozpočtu najít prostředky na zvýšení jejich mezd a na lepší technologické
vybavení jejich pracovních míst. Humanita každé společnosti se pozná podle
toho, jak je ta společnost schopná postarat se o své nemocné, slabé a staré.
Všichni jednou budeme staří a slabí. Buďme v této péči nejlepší na světě!

Budu prezidentem, který ví, že starat se o druhé znamená
starat se o úspěch celé země. V tomto smyslu připravím
každoroční prezidentská turné po školách, na nichž budu
propagovat občanskou solidaritu a diskutovat s dětmi o těchto
hodnotách.
Zároveň vytvořím čestnou pozici Prezidentského vyslance pro týmový duch, do
něhož jmenuji každý rok jinou veřejně známou a uznávanou osobnost. Tento
vyslanec pozitivního myšlení bude mít celý rok za úkol propagovat myšlenky
solidarity, laskavosti a sounáležitosti a zároveň bude propagovat všechno dobré,
co v naší zemi v daném roce vznikne.
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2. Prosperita:
regiony doženou Prahu
Nejen Praha: naše hlavní město má v průměru nejvyšší životní
úroveň, dostává se mu nejvíc pozornosti a soustřeďuje se v něm a
kolem něj největší rozvoj. Dnes, kdy díky digitálním technologiím,
robotům a umělé inteligenci, stále méně záleží na fyzické lokalitě,
ve které vznikají hodnoty. Pro zaostávání regionů není důvod a
jedinou jeho příčinou je nekompetentnost politického vedení naší
země.
Řešením není nadávání na Prahu, ale taková politika, která zajistí, že regiony se v
relativně krátkém historickém čase na Prahu dotáhnou. Neexistuje jednoduchý
recept na to, jak to zařídit. Regiony si zaslouží lepší učitele a školy, větší konkurenci
na trhu, více podnikavosti, více investic, lepší bydlení a rychlejší dopravní mobilitu.
Jako Váš prezident budu iniciovat pracovní skupinu složenou z expertů, vědců,
podnikatelů a politiků, která bude mít za úkol připravit Strategii rozvoje regionů
České republiky. Jejím cílem bude více investic ze státního rozpočtu, soukromé
sféry a dalších zdrojů.
Do škol a univerzit v regionech se zaměřením na inovace, výzkum a vývoj
(jinými slovy: zlepší se finanční zabezpečení regionálních univerzit ze státního
rozpočtu a soukromých zdrojů; tyto regionální univerzity se dále musí lépe
pracovně propojit s lokální start-upovou scénou.)

Na vytváření byznys-inkubátorů, které budou pomáhat místním start-upům
uspět na světových trzích.

Na rozvoj podnikavosti, tvořivosti a vynalézavosti dětí v malých obcích a
komunitách.

Na zabezpečení ultrarychlého internetového spojení zejména v sociálně
slabých regionech.
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Kolegium expertů se zaměří také na
Zkvalitnění a větší dostupnost bytového fondu v regionech včetně malých
obcí.

Zlepšení dopravní obslužnosti a spojení mezi městy napříč regiony, včetně
prozkoumání možnosti zavést celorepublikovou sít osobní dronové dopravy,

která přinese revoluční změnu do mobility v rámci celé země. K tomu je třeba
správně nastavit legislativu, regulační mechanismy a investiční pobídky tak,
aby taková doprava byla bezpečná a levná.

Prezident nemá mnoho možností, jak svými pravomocemi ovlivňovat českou
ekonomiku. Jednou z nich je spolupráce s vládou, příslušnými ministerstvy a
krajskými úřady na vytváření takové legislativy a regulačního prostřední, které
povede ke dlouhodobě udržitelné prosperitě všech regionů. Budu prosazovat, aby
se alespoň ve dvou našich regionech vytvořily Zóny pro inovace, kam
prostřednictvím investičních, daňových a dalších pobídek pozveme
technologicky nadané podnikavé mladé lidi z celého světa. V informačních
technologiích a umělé inteligenci jsme velmi dobří, a to i ve světovém měřítku,
naše kultura je známá svojí schopností nalézat netradiční řešení, vynalézat nové
postupy a improvizovat.
Navíc je naše země krásná, naše hlavní město je výstavní a světoznámé a my
sami jsme známí svým přátelským přístupem a pohostinností. Vytvoříme-li ve
zmíněných regionech správné pobídky, budeme schopni k nám přetáhnout
mnoho mladých talentovaných lidí z celého světa, aby si u nás založili své firmy a
start-upy.

Jednou z nejdůležitějších hodnot, kterou prosazuji ve všem, je
duch fair-play. V jeho rámci musíme zabezpečit všem kvalitní
podmínky k tomu, aby svůj talent a práci mohli plně uplatnit
na trhu bez ohledu na to, kde právě žijí.
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Jde nám o prosperitu celé země, nejen některých částí. K tomu patří i zdravý
životní způsob. Nejsem proti tomu, vypít si pár piv po fotbálku nebo volejbalovém
mači. Ve spotřebě alkoholu a obezitě však patříme, bohužel, stále ke světové
špičce. Tento nezdravý návyk nám zkracuje a znehodnocuje životy a nadměrně
zatěžuje naše zdravotnictví. Jako prezident budu ve všech krajích a zejména v
malých obcích na toto téma s občany diskutovat a budu propagovat zdravou
stravu, zdravý životní styl a sport.
Měl jsem to štěstí, že jsem profesně spolupracoval s mnoha významnými
českými sportovci. V prezidentské funkci některé z nich požádám, aby mi zdravý
životní způsob a duch fair-play pomohli propagovat. Odkaz Miroslava Tyrše,
jednoho z našich nejdůležitější národních hrdinů, který přetrvává v podobě
nového rozkvětu českého Sokola a sportu pro všechny, musíme uchopit nově,
podle potřeb nového století.
V menších obcích a městech máme ohromný potenciál stovek tisíc lidí, kteří se
angažují ve sportovních klubech, Sokole a u dobrovolných hasičů. Všichni tito naši
spoluobčané jsou aktivní a mají chut' se podílet na veřejném životě, jsou
opravdovou páteří našeho občanství. Jako prezident jim budu věnovat velkou
pozornost, budu se s nimi setkávat na hřištích i na besedách, a budu naslouchat
jejich nápadům, jak zlepšit život v jejich obci a regionu.
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3. Zabezpečené hranice:
high-tech obrana vlasti
Jsme v NATO, jež garantuje naši bezpečnost. Naším zájmem je
posilování a udržení Aliance a širšího transatlantického
společenství. NATO však nesmí být jedinou pojistkou národní
bezpečnosti. V minulosti jsme se přesvědčili o tom, jak ošidné je
spoléhat se jen na různé druhy spojenectví a smluv. V
mezinárodním společenství podobně jako v našem životě platí
stejná zásada: Musíme se spoléhat především sami na sebe.
Nejen na sebe, ale především na sebe. Nikdo neodhadne, jak se
bude vyvíjet geopolitická situace v následujících desetiletích.
Proto podporuji zásadní posílení obranyschopnosti České republiky v rámci NATO,
či podobných aliancí budoucnosti, ale také samostatně.
Peníze vynaložené na obranu politici považují za státní utrácení. Podle takového
myšlení prostředky zmizí ze státního rozpočtu a už se do něj nevrátí. Možná také
proto je neradi vydávají, nebot' možná mají takové výdaje za zbytečné. To je
tradiční, zastaralé a chybné. Takové myšlení poškozuje naši budoucnost. O
ochraně naší země musíme přemýšlet jako o investici, která se vyplatí. Zejména
dnes, kdy stále více hrozeb má povahu kybernetických útoků a zapojení
nejmodernějších technologií v různých podobách bude nezbytné, musíme
investovat do obranných technologií.
Naše armáda, která se za posledních dvacet let profesionalizovala, je velmi
kvalitní. Účastní se nelehkých mezinárodních misí a do aliance přispívá
inovativností a expertízou. Můžeme na ni být hrdí. Pravdou však je, že nás sama
neubrání. Je početně nevelká a stát na ni nevynakládá potřebné prostředky. To
se musí změnit. Hrozbám blízké budoucnosti už nemusíme čelit masovou
armádou, ale prostřednictvím technologií, jakými jsou kybernetické a
automatizované systémy, bezpilotní letouny nejrůznějšího druhu, protiraketová
obrana, robotická zařízení a další položky v arzenálu high-tech obrany vlasti.
Zároveň musíme dozbrojit armádu nejmodernější technikou, což je proces, který
pozvolna pokračuje, ale bude nutné ho urychlit.
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Jako Váš prezident budu iniciovat založení Konsorcia českých firem, zaměřených
na digitální a jiné potřebné technologie, které se ve spolupráci se státem budou
podílet na výrazném posílení naší obranyschopnosti. Zároveň vytvořím Kolegium
prezidenta složené z expertů na technologie a národní bezpečnost a minulých i
současných politiků, zabývajících se touto oblastí napříč politickými stranami.
Tento útvar připraví novou Koncepci obranyschopnosti České republiky a jejího
financování, kterou předložím parlamentním stranám.
Koncepce si vyžádá zvýšení státních investic do výzkumu a vývoje duálních
technologií, čili technologií jak obranných, tak zároveň s civilním využitím. Z
výsledků výzkumu a vývoje bude mít užitek nejen naše armáda, ale také občané
a firmy, nebot' jak jsme se mnohokrát v minulosti přesvědčili, technologický
pokrok začíná nezřídka jako vojenská investice, a posléze mívá celospolečenský
význam. Koneckonců i samotný internet a kyberprostor začal původně jako
obranná investice.

Tento program bude mít během několika let značně pozitivní
vliv na produktivitu a inovativní potenciál České republiky.
Není nejmenší důvod pochybovat o tom, že to dokážeme, když
všichni potáhneme za jeden provaz.
Naše ukotvení v Evropské unii je důležitým a nezpochybnitelných prvkem, který
pozitivně ovlivňuje prosperitu České republiky. Schengenský prostor posiluje
konkurenceschopnost našich firem i občanů, protože je nutí k vyšším výkonům v
náročnější soutěži na trzích, než by byla jen soutěž v rámci našich hranic.
Skutečnost, že přes naše hranice lze volně cestovat do všech okolních zemí, však
nesmí znamenat, že dopustíme volnou a nekontrolovanou migraci do naší vlasti.
Jako prezident se budu zasazovat o striktní kontrolu občanů ze států mimo
Schengenský prostor, kterým umožníme pobyt na našem území. Nedopustíme
nekontrolovanou migraci, zejména takové migranty, kteří se stěhují za výhodami
a sociálními dávkami. V Evropské unii budu prosazovat zrušení takového typu
migrace. V České republice umožníme pobyt jen těm, kteří si prokazatelně
zaslouží pomoc, jako například žadatelům o politický azyl, a těm, kteří
prokazatelně přispějí naší ekonomice výraznou přidanou hodnotou.
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4. Vnitřní bezpečnost:
snížení zločinnosti, zejména
politické, justiční a policejní
korupce
Česká republika je z hlediska násilné kriminality jednou z
nejbezpečnějších zemí na světě. To neznamená, že bychom se
měli smířit s jakoukoliv formou zločinnosti, at' už násilné, nebo
majetkové. Každý, kdo kdy byl okraden, či přepaden, si tuto
zkušenost dlouho pamatuje bez ohledu na to, jaká je aktuální
statistika zločinnosti.
Za komunismu platilo: Kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu. Komunismus sice
zmizel před víc než třiceti lety, ale stále máme dost vykuků, kteří si myslí, že je
dobré se tímto heslem řídit. Problém je, že stát je dnes jen a jen náš, financujeme
ho ze svého, a proto tito vykukové okrádají nás všechny.
Dobré vymáhání zákonnosti začíná kvalitní prací policie. Ta se pozvolna zlepšuje,
ale přesto by měla být mnohem profesionálnější. Máme-li mít schopné, slušné a
neúplatné policisty, policie potřebuje naši pomoc. Policisté si zaslouží kvalitnější
vzdělání, vyšší kvalifikaci, více osvojování zahraničních zkušeností, vyšší rozpočet a
lepší technologické vybavení. Zároveň musí být pod důslednější občanskou i
politickou kontrolou.
Jako Váš prezident budu iniciovat zákony a programy, které zabezpečí lepší
financování Policie České republiky, její lepší vybavení technologiemi, doškolování
policistů a zabezpečení zahraničních stáží. Budu tlačit na vládu a parlament, aby
posílili policii početně a technologicky hlavně v krizových a sociálně slabých
oblastech, a to jak Policii ČR, tak místní policejní síly.
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Zaměříme se na následující opatření:
Výrazné zredukování policejní byrokracie, a to jak směrem k občanům, tak
interní byrokracii, aby se policistům uvolnily ruce na skutečnou policejní práci.

Povinnost, aby všichni policisté ve službě v terénu měli na uniformách a ve
vozidlech kamery monitorující jejich práci.

Vybavení policistů nejmodernějšími digitálními technologiemi.

Výrazné posílení jednotek zaměřených na politickou korupci a organizovaný
zločin a jejich mnohem jasnější systémové oddělení od politiků a politických
stran.

Radikální zvýšení nepodmíněných trestů za politickou, policejní a justiční

korupci včetně doživotních zákazů pracovat v jakékoliv oblasti politiky, státní
správy a veřejné služby pro odsouzené.

Výrazné posílení práce státních zástupců a jejich mnohem jasnější systémové
oddělení od politiků a politických stran.

Jako Váš prezident budu v úzkém a pravidelném pracovním kontaktu se
Soudcovskou unií České republiky. Budu podporovat její práci směrem k lepší
kvalitě fungování soudců, vyšší společenské prestiži soudcovského stavu a
skutečně účinné interní kontrole kvality práce soudců.
V naší společnosti se konečně otevřeně začalo diskutovat o domácím násilí.
Domnívám se však, že proti tomuto zákeřnému terorizování slabších, zejména
žen, neděláme dost. Jako prezident budu tento fenomén bedlivě sledovat.
Požádám rozhodující politické síly o důkladnou revizi příslušných zákonů, o
přísnější tresty provinilcům a o vytvoření lepší a lépe financované podpůrné sítě
pro oběti domácího násilí. Využiji viditelnosti a morálního kreditu prezidentského
úřadu ke komunikaci nepřípustnosti domácího násilí a k účinnější podpoře jeho
obětem.
Exekuce majetku jsou dlouhodobým neuralgickým bodem naší společnosti, na
něž se váže mnoho nespravedlností a utrpení. Celý exekuční systém si zaslouží
promyslet jinak a lépe. Proto budu spolupracovat s rozhodujícímu politickými
silami na jeho důkladné reformě. Musíme se dobrat principu vyváženosti –
potrestání těch, kteří se dopouštějí protiprávního jednaní bez toho, abychom
nadměrně tvrdě postihovali ty naše spoluobčany, kteří se do exekučních sítí
zamotali vlastní nepozorností či neopatrností.
Ke kontrole zákonnosti a korupce přispívají také novinářská média. Budu
podporovat smysluplné posílení nezávislosti České televize, Českého rozhlasu a
České tiskové kanceláře.
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Milí spoluobčané,
Toto jsou tedy základní zásady mého programu. Co by moje
zvolení prezidentem znamenalo pro Váš život? Rozdělme si tuto
otázku do čtyř částí tak, jak o ní mnozí z nás přemýšlejí, než se
rozhodnou volit toho kterého politika.

1. Pro Vás samotné
Moje zvolení Vám přinese lépe zabezpečený a lépe fungující stát, který Vás
neotravuje, ale pomáhá Vám. Budete se v něm cítit bezpečněji, protože udělám
všechno jak pro zvýšení obrany státu, tak také pro snížení zločinnosti v různých
jejích podobách včetně policejní, justiční a politické korupce. Stále věřím, že já i Vy
jako občané můžeme a měli bychom mít náš stát rádi, pokud nám bude sloužit
jako dobrá nezkorumpovaná servisní organizace bez zbytečné byrokracie.
Ukáži, že prezidentský úřad je moderní, aktivní, komunikativní a týmový hráč. To na
co jste byli zvyklí doteď nezruším, ale naopak rozšířím o energii, kterou mám.

2. Pro Vaše rodiny
Moje působení povede ke zlepšení dostupnosti bydlení. Děti budou vyrůstat v
bezpečnější, laskavější a solidárnější společnosti. Školy je lépe připraví pro
budoucnost, probudí v nich talent a lépe je naučí ho naplňovat. Nic cennějšího,
než naše děti nemáme. Osobně mi na tom záleží, sám jsem hrdý otec dvou
malých synů.

3. Pro Vaše domovy
Budeme žít ve více prosperujícím, hezčím a inspirativnějším prostředí. Radikálně
se sníží rozdíl v životní úrovni mezi jednotlivými regiony. Technologie změní naši
práci a nastoupí revoluce v osobní dopravě, abychom regiony sblížili s centry.
Lidé si budou víc pomáhat a povzbuzovat se navzájem. Zavládne pozitivní
atmosféra, v níž budeme všichni zaměřeni nejen na úspěch, ale i na životní štěstí.
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4. Pro naši Českou republiku
Budeme úspěšnější zemí. Budeme na Českou republiku více hrdí. Uděláme rázný
krok k návratu do světové špičky. Připravím zemi na to, aby její vedení v politice,
armádě, policii, byznysu, kultuře, sportu a ve službách postupně převzala
generace nezatížená bitvami a spory minulosti, generace narozená v tomto
století, jež naši zemi dovede do absolutní globální špičky. Stát bude stát na Vaší
straně, politici budou víc fungovat jako naši pomocníci a ochránci, jako ti, kteří
vykonávají čestnou službu veřejnosti; budeme mít mezi nimi míň papalášů a
šéfíků a mnohem víc opravdových našich zaměstnanců, které si najímáme a
platíme z našich daní. Pojďme do toho společně!
Pokud Vás můj program oslovil, budu rád, když mě podpoříte a pomůžete nechat
rozkvést naši krásnou zemi.
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