
Prohlášení:
Institut H21 a Otevřená společnost žalují Ministerstvo obrany

kvůli nezákonnému zásahu proti dezinformačním webům

Koncem února, krátce po začátku ruské agrese na Ukrajině, zablokovali mobilní operátoři a
české sdružení CZ.NIC přístup k proruským dezinformačním webům. Blokace byla veřejně
prezentována jako nezávislé rozhodnutí a iniciativa soukromých subjektů, kteří tak učinili po
konzultaci s představiteli státu a odborníky na bezpečnost. Tuto verzi chceme jménem
organizací Institut H21 a Otevřená společnost rozporovat.

Tvrdíme, že k zablokování došlo na základě závazného faktického pokynu ze strany
Národního centra kybernetických operací (NCKO) při Vojenském zpravodajství Ministerstva
obrany. Tento zásah veřejné moci dále považujeme za nezákonný, a to hned v několika
ohledech. Především jde o porušení principu právního státu, svobody projevu, práva přijímat
informace, svobody myšlení a vědeckého bádání. Z toho důvodu jsme na Ministerstvo
společně podali žalobu prostřednictvím JUDr. Jana Hořeňovského.

K porušení zákona došlo 25. února, kdy NCKO poslalo sdružení CZ.NIC oficiální dopis, v
němž žádá znemožnění přístupu k dezinformačním stránkám a přikládá seznam konkrétních
webů k znepřístupnění. Dopis byl dlouho dobu tajen a na veřejnost se dostal až 4. dubna
skrze server iRozhlas, a to poté, co jej získali novináři na základě zákona o svobodném
přístupu k informacím. NCKO v dopise píše: „Žádáme Vaším prostřednictvím … o
preventivní opatření, a to technické znemožnění přístupu k navrženým dezinformačním
stránkám obsaženým v připojeném seznamu.“ V dopise navíc samo NCKO označuje
zablokování za „vládní opatření“ a ospravedlňuje se tvrzením, že „stát má právo bránit svou
integritu proti dezinformacím.“

V žalobě uvádíme, že formulace v dopise nelze interpretovat jinak než jako závazný faktický
pokyn adresátům ze strany státní moci. Slovo „žádat“ se nepoužívá v kontextu doporučení či
konzultace, nýbrž požadavku či příkazu. Pro názornost uvádíme srovnání s hypotetickou
situací, v níž by policista na demonstraci pronesl větu „žádáme vás o opuštění prostoru.“
Tento pokyn by byl sice také nezákonný, ale málokdo by si jej interpretoval jako doporučení
či konzultaci; byl by interpretován jako pokyn, který pokud není uposlechnut, může být
následován sankcí. Podobně pak argumentujeme, že z pozice adresáta lze sdělení vnímat
způsobem, že jde o implicitní hrozbu sankce a nikoliv o pouhé informativní sdělení. Dopis
tedy představuje pokyn k zablokování webů na základě vůle vlády, respektive výkonné moci.
Pro takový zásah ovšem, jak dokládáme, neexistuje jakékoliv zmocnění, a proto se jedná o
uplatňování státní moci mimo meze a způsoby, které stanoví zákon. Jde tedy o zásah, který
je protiústavní.

Takové jednání veřejné moci je extrémně rizikové a potenciálně zneužitelné do budoucna.
Navíc je opakované. Předchozím podobným případem bylo v roce 2020 odstranění epizody
pořadu Malá Vizita & Duše K, a to na základě velmi podobného „neformálního“ podnětu,
tehdy ze strany Ministerstva vnitra, odboru Centra pro teroristické a hybridní hrozby (CTHH).
Tato nová dynamika ve vztahu státu a provozovatelů internetu či poskytovatelů služeb
informační společnosti vnáší do konceptu „zásahu“ ve smyslu soudního řádu správního



zcela nové prvky, na které je třeba reagovat prizmatem ochrany základních práv. Navíc
obchází možnost jednoznačné soudní kontroly a vytváří falešný pocit, že cenzuru provádí
soukromé subjekty, nikoli stát. Přičitatelnost smazání obsahu jde přitom materiálně zcela za
státem, a to jak v tomto žalovaném případě, tak v případě z roku 2020.

Za podstatné také považujeme, že postupem NCKO došlo k zásahu do našich základních
práv, především svobody projevu a práva vyhledávat a přijímat informace dle čl. 17 Listiny a
svobody myšlení a svobody vědeckého bádání dle čl. 15 Listiny. Byli jsme zkráceni na
základních právech, které jsme užívali pro výkon naší analytické a vědecké činnosti na poli
tématu dezinformací a tématu svobody projevu, jak dokládá naše činnost v rámci projektu
svobodaslova.online. Že subjektem svobody projevu a práva na informace mohou být také
právnické osoby, je nesporné, neboť to vyplývá jak z textace čl. 17 Listiny, tak z judikatury ke
čl. 10 Úmluvy.

Na závěr bychom rádi zdůraznili, že necítíme žádné sympatie k obsahu zablokovaných
webových stránek, ani nepopíráme funkci těchto webů v kontextu agresivních válečných
kroků Ruské federace, ba naopak. Domníváme se však, že veřejná moc se v tomto případě
chovala z hlediska principů demokratického právního státu nebezpečně a nezodpovědně, a
dokonce protikladně k zájmu společnosti na ochraně před škodlivými účinky dezinformací.
Veřejná moc se nemůže k principům právního státu chovat způsobem, že jde o pouhý
formalismus, který by v zájmu boje proti větším zlům ve společnosti měl být odstaven do
pozadí. Tragičnost a prokazatelná společenská škodlivost takového přístupu je odborně
zmapována a historicky dokázána. Ve zkratce ji brilantně zachytil Robert Bolt v divadelní hře
Muž do každého počasí, jímž uzavíráme naše prohlášení:

Zanícený mladík William Roper, který touží bojovat proti zlu, je popuzen tím, jak je Sir
Thomas More oddaný zákonu. More se jemně hájí.
More: Co byste dělal vy? Proklestil byste si širokou cestu zákonem, abyste mohl
pronásledovat ďábla?
Roper: Kvůli tomu bych ignoroval všechny anglické zákony!
More: A až by padl poslední zákon a ďábel by se obrátil proti vám – kde byste se ukryl,
Ropere, když by všechny zákony byly v troskách?
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