STOP CENZUŘE
Petice proti omezování svobody slova a práva na informace
Petice podle Zákona o právu petičním č. 85/1990 Sb. adresována Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
a Ústavnímu soudu ČR

Tato petice vznikla v reakci na protiústavní kroky některých poskytovatelů domén a
internetových služeb v České republice. Uvědomujeme si, že k těmto krokům došlo po nátlaku
vlády ČR bez jakékoliv opory v platné právní úpravě. Nesouhlasíme s těmito kroky, které v
právním státě může ve zcela výjimečných a odůvodněných případech, po nezbytnou dobu a na
základě příslušného zákona provádět pouze moc veřejná, a to výhradně na základě rozhodnutí
nezávislého soudu. Vláda svým nátlakem na poskytovatele přivádí na český internet
cenzuru zcela mimo právní rámec.
My, níže podepsaní občané, jednoznačně odsuzujeme cenzuru, manipulaci, popírání práv
jednotlivců, omezování svobody projevu, svobody myšlení a práva na informace.
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•
•

•

•

Článek 1 odst. 1 Ústavy ČR říká: Česká republika je svrchovaný, jednotný a
demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.
Článek 2 odst. 4 Ústavy ČR říká: Každý občan může činit, co není zákonem
zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.
Článek 4 odst. 1 listiny základních práv a svobod říká: Povinnosti mohou být
ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních
práv a svobod.
Článek 4 odst. 2 Listiny základních práv a svobod říká: Meze základních práv a
svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod
upraveny pouze zákonem.
Článek 17 odst. Listiny základních práv a svobod říká:
1. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
2. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem
nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat
ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
3. Cenzura je nepřípustná.
4. Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem,
jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a
svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného
zdraví a mravnosti.
5. Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným
způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení
stanoví zákon.

S ohledem na totalitní historii Československa, kterou máme stále ještě v dobré paměti, důrazně
vyzýváme k okamžité nápravě věcí a jejich uvedení do původního stavu. Nevolení členové
Evropské komise a jejich pravidla ve formě kodexů a souborů nařízení nesmí zasahovat do
demokratických principů jednotlivých členských států EU. Česká vláda má povinnost základní
práva a svobody občanů České republiky chránit. Pakliže tak nečiní, jedná v rozporu se
zákonem, s Ústavou České republiky a boří esenciální pilíř, na němž je založen každý
demokratický právní stát, jímž je svoboda projevu každého jeho občana.

Petiční výbor:
Cecílie Jílková, bytem Za Pohořelcem 47/7, 169 00, Praha 6
Jiří Medula, bytem Šilheřovice 9, 747 15, Šilheřovice
David Stránský, bytem Kozovazská 2048, 250 88, Čelákovice
Dle § 4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice proti
ohrožení demokracie prostřednictvím korespondenční volby prohlašuji, že jsem státním
občanem České republiky, je mi více než 18 let. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány
pouze pro účely této petice a nebudou nijak dále využity. Petiční arch vyplňujte čitelně
hůlkovým písmem! Uvádějte vždy celé jméno a příjmení a adresu v plném znění.
Nepoužívejte zkratky u názvů obcí a ulic, nejsou-li oficiálně součástí názvu.
Vyplněné petiční archy zasílejte na adresu zmocněnce petičního výboru (David Stránský,
Kozovazská 2048, 250 88, Čelákovice)
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