
Věc:  Žádost o zastavení zavádění cenzurních praktik v rámci přijetí zákona o 
loteriích 
  
Vážený pane poslanče/paní poslankyně, 
  
Píšeme Vám ohledně navrhované změny loterijního zákona 
(https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9PQFJEEQ). V úterý 1. března má 
pravděpodobně dojít k druhému čtení novely v Poslanecké sněmovně a Vy o ní 
budete v brzké době rozhodovat. 
  
Zákon obsahuje kontroverzní paragrafy 82 a 84, ve kterých se píše o blokování 
takových loterijních webů, které nemají licenci k provozu loterií v České republice.  
Domníváme se, že se jedná o opatření, které je v rozporu se svobodným právem na 
informace na Internetu a žádáme Vás, aby byly cenzurní paragrafy vyškrtnuty.  
  
S ilegálním hazardem lze bojovat například prostřednictvím efektivnější blokace 
karet. Internet není trh, který se má cenzurovat či danit. Odpovědnost za obsah má 
autor dat, nikoliv jejich šiřitel. Zásadně odmítáme, aby ministerští úředníci poprvé v 
historii České republiky vytvořili seznam zakázaných webů. Zkušenosti ze zahraničí 
ukazují, že jakmile je cenzurní mechanismus v provozu, tendence k dalším 
omezením narůstají.  
  
Podobná opatření se dají snadno zneužít v neprospěch demokracie a lidských práv. 
Princip blokování stránek, jejichž provozovatel nemá licenci v ČR a neplatí tu tím 
pádem daně, nám navíc přijde absurdní, jelikož v zahraničí má sídlo většina 
internetových společností včetně Facebooku či Twitteru. 
  
Již v minulosti se v zákoně o loteriích tyto nebezpečné prvky objevovaly a jeho 
tehdejší iniciátor Pavel Farský nyní sám cenzurní paragrafy kritizuje. Kritizují je s ním 
odborníci z českého kyberprostoru, 18 000 lidí, kteří podepsali petici Internet bez 
cenzury (http://www.internetbezcenzury.cz/), 600 účastníků demonstrace za 
svobodný Internet, která se uskutečnila minulý týden. Také Sdružení pro internetový 
rozvoj (SPIR) označuje úpravu za protiústavní a ostře se proti ní vyhradilo 
(http://www.spir.cz/tz-spir-nepovolene-hazardni-hry-na-webovych-strankach-vyresi-
blokace-plateb).  Používáte služby společnosti Seznam.cz? Legislativní divize 
Seznam.cz proti těmto paragrafům vystupuje také. 
  
Žádáme Vás tak, aby současná podoba loterijního zákona nebyla přijata. Žádáme 
Vás, abyste se zasadil/a, aby nebyl přijat jakýkoliv jiný zákon, který by spustil 
cenzurní mechanismus a snažil se Internet omezovat. O tom může v budoucnu 
rozhodnout právě Váš hlas! 
  
Děkujeme 
  
S pozdravem 
  
Česká pirátská strana             v Praze 29. 2. 2016 


