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ŽÁDOST O VYSTOUPENÍ NA PŮDĚ ROZPOČTOVÉHO VÝBORU PSP 
Datum: 16. března 2016 
Vystupující: Ján Simkanič, předseda Sdružení pro internetový rozvoj 
Téma: Blokace přístupu k internetovým stránkám ve vládním návrhu zákona o 
hazardních hrách 
 
Rozpočtový výbor na návrh předsedy Václava Votavy (ČSSD) neumožnil 
vystoupení, ač dle běžných zvyklostí vystoupení hostů umožňuje. 
 
 
Vážené dámy, vážení pánové, 
 
děkuji vám za možnost vystoupit zde před Rozpočtovým výborem Poslanecké 
sněmovny. Jako předseda Sdružení pro internetový rozvoj zde zastupuji přední 
subjekty české digitální ekonomiky od poskytovatelů obsahu po 
telekomunikační operátory. Důvod mého vystoupení je jediný: jsme hluboce 
znepokojeni snahou svěřit politicky řízenému úřadu pravomoc blokovat přístup 
k internetovým stránkám a obáváme se, že jste v této věci nedostali od 
předkladatele návrhu úplné a objektivní informace. 
 
Představte si následující situaci: libovolný příspěvek v České televizi nebo na 
Nově poruší platnou legislativu, což se někdy stává. Následkem toho však 
obrazovka zčerná, protože jeden člen vlády se rozhodl zablokovat vysílání celé 
televize. Jedná se o absurdní představu a pochybuji, že by mnoho z vás zvedlo 
ruku pro zákon, který takovou možnost nějakému ministrovi dává. Přesto se 
chystáte podpořit návrh zákona o hazardních hrách, který podobnou zbraň proti 
internetovým stránkám obsahuje. 
  
Historie je plná příkladů cest do pekel dlážděných bohulibými úmysly a já se 
domnívám, že můžete mít na svědomí další. A to v případě, že do rukou 
jednoho ministerstva svěříte bezprecedentní pravomoc zasahovat do 
svobodného internetového prostředí, zdánlivě ve jménu boje proti hazardu. 
Zastavíte tak hazardní hráče? Nikoliv, cesty, jak tuto blokaci obejít, jsou banálně 
jednoduché. Zničíte tak nelegální hazard? V žádném případě, své služby bude 
přes internet nabízet bez potíží dál. 
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Dáte do rukou ministerstva financí absolutní moc rozhodovat o osudu 
internetových stránek? Jednoznačně a bez jakýchkoliv pochyb. Jste si opravdu 
jisti, že tato moc nebude zneužita? Chcete vytvořit precedens, který umožní, 
aby se napříště do svobody internetového prostředí zasahovalo pod další a 
další záminkou? Co tou záminkou bude příště? Pedofilie, pornografie, 
terorismus, ty správné názory nebo Pravda? Chcete z České republiky udělat 
Čínu, která plně kontroluje internet? Chcete z České republiky udělat Turecko 
blokující zahraniční sociální sítě jako Facebook nebo Twitter? Chcete, aby o 
tom shodou okolností rozhodoval člověk, který sám říká, že kupuje média, aby 
psala pravdu? 
 
Shrnuto a podtrženo - v tomto případě nejde o boj s hazardem. Jde o to, že 
naprosto zbytečným a neúčinným opatřením otevřete Pandořinu skříňku 
ohrožující základní občanské a ústavou garantované svobody. Jen těžko bude 
cesty zpět. 
 
Již jsem zmiňoval, že ministerstvo financí dává poslancům neúplné a zavádějící 
informace. Ohání se na svou obhajobu zahraniční praxí, ale podle našich 
zjištění právě tyto zkušenosti ze zahraničí ukazují, že provozovatelé nelegálního 
hazardu i hráči dokáží takové opatření nesmírně snadno obejít. Například ve 
Francii podle renomovaného deníku Le Monde blokaci obchází každý druhý 
hráč. Přičemž je třeba zdůraznit, že nikde, ani v Dánsku, které je českým 
ministerstvem financí uváděno jako vzorový příklad blokace, nerozhoduje o 
nelegálnosti stránky ministerstvo, ale pouze soud na základě podnětu státního 
regulátora. 
 
České ministerstvo financí zahraničními příklady argumentuje nesprávně, 
protože český návrh výrazně přesahuje rámec zahraniční legislativy a neodráží 
jak potřebné pojistky proti zneužití, tak ani negativní zkušenosti ze zahraničí. 
Zcela zabránit ilegálnímu hazardu na internetu nelze a k jeho výraznému 
omezení by mělo napomoci především blokování platebních transakcí, které 
projednávaný hazardní zákon také obsahuje. Tento nástroj mnohem účinněji cílí 
na provozovatele ilegálního hazardu a na rozdíl od blokace stránek není plošně 
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zneužitelný k likvidaci libovolného webu a nezasahuje cenzurním způsobem do 
internetových svobod. 
 
Žádám vás proto jménem českého digitálního průmyslu, abyste nesvěřovali 
politikům moc cenzurovat internet a podpořili ve třetím čtení vypuštění blokace 
přístupu k internetovým stránkám z návrhu zákona o hazardních hrách.  
 


