Nedopusťte zavedení
cenzury internetu
V sázce je existence posledního svobodného místa v našem veřejném prostoru
Vážený pane senátore, vážená paní senátorko,
obracíme se na Vás jako na reprezentanta / reprezentantku vůle občanů v Senátu.

Jaká je Vaše úloha?
Strážit demokracii. Být pojistkou při ohrožení práv a svobod, jež hrozí přijetím právní normy v rozporu
s demokratickými principy či zájmy občanů této země.
Zákonná regulace hazardu je jistě potřebná, ale nelze kvůli ní zavádět úřední cenzuru a vracet se tak
do časů K. H. Borovského.
Řekněte STOP zavedení cenzury internetu. Nezvedejte ruku pro novelu loterijního zákona.
O užitečnosti návrhu pochybuje i garanční Hospodářský výbor Senátu, který na svém jednání 17. května
2016 nezaujal k novele žádné stanovisko.

Legálnost?
Oddělení moci soudní od moci výkonné je jedním z pilířů demokracie. Ministerští úředníci ani ministrem
vybraná expertní skupina nemůže rozhodovat, co je a co není legální. Tato role náleží výhradně nezávislému soudu.
Ani v demokratických zemích, které Ministerstvo financí ČR uvádí jako příklad úřednické regulace internetu, nejsou soudy z tohoto procesu zcela vyloučeny.
Je-li jediným argumentem pro přenesení soudní moci na úředníky zdlouhavá práce nezávislých soudů,
je nezbytné řešit pomalost soudů, nikoliv svěřit do rukou politicky a ideově závislé instituce (ministerstva)
cenzurní nástroj globálního dopadu.

Nehlasujte pro návrh novely loterijního zákona
Kvůli cenzuře se zhorší dostupnost internetu a pravděpodobně
i podraží
Technické řešení
Během příprav zákona se nikdo neptal na jeho dopady a nikdo neřešil technické detaily. S těmi se ministerstvo financí seznamuje až nyní. Přitom na problémy s blokací upozorňují odborníci již půl roku. Vágní
definice v zákoně, která řeší technickou stránku blokování webových stránek, je důkazem neschopnosti
jeho předkladatele.
Ve skutečnosti je technicky nemožné splnit podmínky všeobecně formulované v návrhu zákona a ministerstvo financí to ví. Levnější blokace přes DNS servery se dá snadno obejít. Účinnější, nikoliv nepřekonatelný, aplikační firewall preferovaný ministerstvem zase znamená pro každého poskytovatele milionové
výdaje.
To je pro menší subjekty likvidační. Pokud malí poskytovatelé zaniknou, v obcích s menším pokrytím prostě nebude dostupný internet. Dalším dopadem bude nevyhnutelné zdražení internetu, protože poskytovatelé pravděpodobně promítnou zvýšené výdaje vynucené zákonem do svých cen.

Sociální rozměr hazardu? Nepodléhejte herní lobby
Sociální patologii související s hraním je nutné řešit v širších souvislostech, administrativní zákaz heren
nestačí. Navíc některá města opět udělují výjimky pro velká kasina v zónách s nulovou tolerancí a nechybí
v nich ani hrací nebo kvízové automaty.
Hraní na internetu rozhodně neruinuje statisíce domácností, jak se nám Ministerstvo snaží nabulíkovat.
Zákon jde v mnoha detailech otevřeně a úmyslně na ruku velkým společnostem. Není překvapením, že
na schůzkách, kterých jsme se také účastnili, byli zástupci největších hazardních firem. Samo ministerstvo
připouští, že s řadou z nich při tvorbě zákona spolupracovalo.
Cílem není ochrana „hloupých“ občanů, ale ochrana velkých hráčů proti zahraniční konkurenci. Lobbisté
chtějí posilnit svůj loterijní byznys na úkor poskytovatelů internetového připojení. ČTÚ odhaduje náklady
na blokaci zahraničních herních stránek na 6 miliard (při 1200 poskytovatelích sdružených v ISP Alliance).

Žádejte vypuštění paragrafů 82 a 84
Nevyměňte zájmy velkých provozovatelů herního byznysu
za svobodu a dostupnost internetu
Co od Vás žádáme?
Vraťte svým informovaným hlasováním zákon zpět do Poslanecké sněmovny. Žádejte úplné zrušení nebo
výraznou obměnu paragrafů 82 a 84.
Nežádáme Vás za Piráty, ale za občany ČR. Na naší straně je také Seznam.cz, který stále ještě znamená
„český internet“, organizace SPIR sdružující největší poskytovalete pokrytí včetně Vodafone a T-Mobile či
ISP Alliance.
I kdyby zákon v nezměněné podobě nyní prošel, vy alespoň budete mít čisté svědomí, že jste aktivně nepokládali základní kámen budoucí Velké české internetové zdi po vzoru Big Wall of China.

S úctou
Za Českou pirátskou stranu
Ivan Bartoš
V Praze 25. května 2016
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