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Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), Asociace televizních organizací (ATO), Asociace
komerčních televizí (AKTV) a Unie vydavatelů ČR (UV ČR) považují svobodu slova a právo na
šíření a přijímání informací za zcela klíčovou hodnotu demokratické společnosti, a proto se
dlouhodobě staví proti veškerým iniciativám, které by tuto svobodu mohly omezit.
Za účelem ochrany svobody slova nyní poslanci předkládají návrh na vydání zákona, kterým se
mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016
Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb. Tento návrh bohužel volí zcela
nevhodné metody pro dosažení stanoveného cíle, a ve svém důsledku by tak nový předpis
mohl citelně dopadnout právě na ty subjekty, které v současnosti svobodu slova aktivně
hájí, tedy nejen na provozovatele elektronických platforem, ale také na poskytovatele
vydavatelského obsahu dostupného v tištěné či elektronické podobě na internetu, provozovatele
webových zpravodajských serverů, všechny mediální domy apod.
České subjekty se mohou v důsledku navrhované změny ocitnout ve značné právní nejistotě,
kdy evropské legislativní i nelegislativní akty usilují o regulaci, případně koregulaci či
samoregulaci související s bojem proti dezinformacím, zatímco na národní úrovni by tyto
subjekty byly na základě nové právní úpravy za dodržování evropských předpisů či
samoregulačních mechanismů postihovány.
Výše uvedená profesní sdružení (SPIR, ATO, AKTV, UV ČR) považují stávající národní právní
rámec za dostatečný pro zachování svobody slova. Z téhož důvodu jsme se nepřipojili
k evropským iniciativám, jako je například unijní kodex chování proti dezinformacím (Code of
practice against disinformation). Domníváme se, že tato iniciativa duplikuje existující a funkční
právní rámec i samoregulační mechanismy a dává Evropské komisi nové monitorovací a
kontrolní pravomoci, které představují dodatečnou administrativní zátěž pro soukromý sektor.
Profesní sdružení jsou proto toho názoru, že česká vláda i volení zástupci by měli své úsilí
zaměřit primárně na dění na evropské úrovni, prosazovat zachování svobody slova,
případně bránit jejímu omezování v rámci evropských institucí. Za klíčové profesní sdružení
považují, aby po provozovatelích webových stránek, elektronických platforem či médií nebylo ze
strany státu či nadstátních entit požadováno, aby de facto suplovali činnost vyhrazenou orgánům
činným v trestním řízení, a to ani tím, ani oním směrem. Jedině tak lze efektivně dosáhnout
zachování svobody slova a zároveň právní jistoty v rámci nejen ČR, ale celé EU.
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