
KONEC VOLNÉHO INTERNETU, KONEC SVOBODY 
 

Konec svobody a začátek kontroly! 
Vaše PC, mobil či fotoaparát již nebudou soukromé! 

Úředníci dostanou možnost kontrolovat Vaše soubory! 
Internet pod kontrolou mediálního průmyslu! 

 

A.C.T.A.: Orwell - 1984 v praxi 
 

Dohoda A.C.T.A. 
• nastoluje celosvětovou regulaci internetu 
• zaměřena na mimosoudní řešení vynucené průmyslem 
• dává možnost sledovat uživatelův pohyb na internetu 

• omezuje také obchod s levnými generickými léčivy či osivem 

• nevolený „výbor ACTA“, jmenovaný mediálním průmyslem,  
bude zodpovědný za výklad dohody 

 
Osobní data osoby i pouze podezřelé z narušení autorských práv 

mohou být předána mediální společnosti! 
Kdokoliv může být podezřelý – konec ochrany soukromí 

 
Dohoda povoluje inspekce počítačů, odpojování od internetu   

a jiná opatření v rozporu s lidskými právy! 
 

ACTA předvídá vlastní neformální mechanismy, které nebudou 
předmětem soudního přezkumu. 

 
 

Hlavní česká média se snaží problém bagatelizovat -  
nezapomeňte, že i oni jsou součástí průmyslu, který na dohodě získá. 

 
Informační rozcestník a petice online 

www.stopacta.cz 
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Jak se ozvat? 
Zavolejte či napište osobám a institucím odpovědným za 
ochranu našich práv a zájmů! Udělejte to dnes a ukažte,  
že víte, kdo nese odpovědnost za přijetí tohoto paskvilu.  
Projevte svůj nesouhlas! 
 

Jan Zahradil  
- zástupce ČR v EU pro mezinárodní obchod 
tel.: 739 683 637 
mail: jan@zahradil.eu 
web: www.zahradil.cz 
 

Jiří Maštálka 
- zástupce ČR v EU pro právní záležitosti 
tel.: 420 608 913 932 
mail: mastalka@mastalka.cz 
web: www.mastalka.cz 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
tel.:  +420 224 851 111 
mail: posta@mpo.cz 
web: www.mpo.cz 
 

Celá vláda ČR jednomyslně návrh přijala, každý z nich je 
zodpovědný za její důsledky. Napište jim svůj názor jako 

voliče, pokud jste jim dali svůj hlas. 
 
 
 

Informační rozcestník a petice online  
www.stopacta.cz 
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