
Požadavky – zajištění svobody projevu 
 
Vláda České republiky tzv. bojem proti dezinformacím provádí systematické kroky k postupnému 
omezování svobody slova. Připomínáme, že článek 17 Listiny základních práv a svobod zaručuje 
každému svobodu projevu a právo na informace. Ty, jakož i právo vyhledávat a šířit informace, lze 
omezit pouze zákonem a pouze v případě, že jde o opatření v demokratické společnosti nezbytná.  
 
Vláda přitom postupně zavádí nástroje, jimiž uvedená práva a svobody přímo ohrožuje. A naopak 
nečiní nic na jejich ochranu. A to na úrovni České republiky i Evropské unie.  
 
To považujeme za nepřijatelné, a proto Vládu České republiky vyzýváme, aby:  

1. Zavedla zákonnou povinnost provozovatelů online sociálních sítí, otevřených veřejnosti, 
neomezovat svobodu projevu a právo na vyhledávání informací tam zveřejněných, nesměřuje-
li takové omezení k ochraně práva člověka na ochranu jeho soukromí.  
 

2. Zavedla zákonnou povinnost médií poskytovat v rámci zpravodajství objektivní a vyvážené 
informace s cílem umožnit lidem vytvořit si vlastní názor. Média nesmějí zneužívat ochrany, 
kterou jim právo dává, k tomu, aby manipulovala veřejným míněním.  
 

3. Zavedla skutkovou podstatu přestupku spočívajícího v porušení shora uvedených povinností, 
a to pod přísnou sankcí.  
 

4. Upravila pravomoci Rady České televize a Rady Českého rozhlasu tak, aby mohly sankcionovat 
vedení veřejnoprávních médií v případech, kdy dojde k porušení jejich povinností daných 
kodexem těchto médií a vedení nezjedná nápravu v čase k tomu určeném.  
 

5. Zajistila plnou nezávislost rad veřejnoprávních médií na aktuální politické reprezentaci.  
 

6. Vyloučila z programů veřejnoprávních médií tzv. názorové pořady, jejichž cílem je propagace 
konkrétního názorového proudu v oblasti politiky i vědy.  
 

7. Okamžitě zrušila pozici vládního zmocněnce pro dezinformace a média, rozpustila tým KRIT, 
ukončila nepřijatelné šmírování pracovníků veřejné správy a zaručila jim právo na vlastní názor, 
právo na projev tohoto názoru a právo na svobodu slova i myšlení v souladu se současným 
právním řádem.  
 

8. Okamžitě oznámila orgánům Evropské unie ukončení veškerých svých aktivit souvisejících 
s potíráním šíření tzv. dezinformací.  
 

Žádáme, aby Vláda ČR do patnácti dnů ode dne doručení této výzvy informovala veřejnost, že tyto 
kroky přijímá a že zahajuje práci na jejich okamžitou realizaci.  


