
Zpráva ke stavu politických
a občanských práv

Ve zkratce
Experti upozorňují na potřebu provést inventuru krizové legislativy (včet-
ně legislativy týkající se ochrany zdraví obyvatelstva), která prošla a pro-
chází zatěžkávacími zkouškami. Nejdříve v podobě covidové krize a nyní 
příchodu bezprecedentního počtu migrantů z války na Ukrajině. Je třeba 
využít čerstvých zkušeností, důkladně evaluovat a český právní řád řádně 
připravit na další krize. Samotná tvorba práva je, zřejmě v důsledku křeh-
kosti pětikoaličního vládnutí, zapouzdřena před vstupy a oponenturou ob-
čanské veřejnosti, což má negativní dopad na kvalitu zákonů. Experti pak 
ve svých zjištěních upozorňují na přešlapy v oblasti boje s dezinformace-
mi, rostoucí a neregulovanou moc sociálních sítí, ale i na pozitiva, která by 
mohla přinést novela zákona o svobodném přístupu k informacím.
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Pozitivní trendy 

 ↗ Navzdory vyhlášenému nouzo-
vému stavu a další krizi již nedo-
chází k excesivním zásahům do 
občanských a politických práv.

 ↗ Udržování dosaženého standardu 
práva na informace.

Negativní trendy 

 ↘ Omezování přístupu veřejnosti 
k rozhodovacím procesům.

 ↘ Nárůst vlivu sociálních sítí na 
demokratické procesy a společen-
skou diskuzi.

Vypnutí dezinformačních webů bez zákonné opory

1 Viz dopis zveřejněný serverem iRozhlas: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vz-rozvedka-armada-blokace-webu-cenzura-svoboda-projevu_2204050644_cib
2 https://www.mediar.cz/premier-fiala-vypnuti-dezinformacnich-webu-je-jen-prechodne-opatreni/

Za nesystémové a problematické experti označují vypnutí 
dezinformačních serverů v návaznosti na začátek ruské vál-
ky na Ukrajině. Není totiž zřejmé, jakou roli hrál při tomto 
vypínání stát. Vojenské zpravodajství ve svém dopise ozna-
čuje vypínání webů za „vládní opatření“1, ale premiér Fia-
la tvrdí, že o vypnutí rozhodly nevládní organizace2. Takto 

neformální zásahy do svobody slova, které nejsou založené 
na zákonném oprávnění, jsou nebezpečným precedentem. 
Pokud budou do budoucna národní zájmy dále vyžadovat 
vypínání závažných dezinformací, je žádoucí, aby pro to 
byla přijata právní úprava založená na striktním vymezení 
újmou hrozících dezinformací a řádném procesu.

Hlavní zjištění

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vz-rozvedka-armada-blokace-webu-cenzura-svoboda-projevu_2204050644_cib
https://www.mediar.cz/premier-fiala-vypnuti-dezinformacnich-webu-je-jen-prechodne-opatreni/


Rostoucí moc sociálních sítí 
a chybějící regulace
Nadále pokračuje dlouhodobý trend nárůstu vlivu soci-
álních sítí na demokratické procesy a společenskou dis-
kuzi; od zablokování Donalda Trumpa Twitterem, přes 
odstraňování COVID dezinformací až po odstraňování 
či tzv. shadowbanning (snižování dosahu příspěvků) 
obsahu souvisejícího s válkou na Ukrajině. Moderační 
procesy i algoritmy seřazující obsah jsou netransparent-
ní. Experti považují za vhodné posílení transparentnos-
ti a možností uživatelů domáhat se svých občanských 
práv na sociálních sítích. V tomto ohledu je relevant-
ní v současnosti přijímaný evropský Akt o digitálních 
službách. Ten do určité míry práva občanů chrání, ne-
bezpečné ale může být posilování možností mazat tzv. 
škodlivé příspěvky.

Novela infozákona přináší 
potřebné změny
Vláda předložila novelu informačního zákona, která 
má za cíl transponovat evropskou směrnici o otevře-
ných datech a opakovaném použití informací veřej-
ného sektoru. Přínosem návrhu je rozšíření okruhu 
povinných subjektů o veřejné podniky (zahrnující 
státní firmy typu ČEZ), výslovný přístup k infor-
macím o platech a odměnách nejvyšších veřejných 
funkcionářů, obrana před obstrukčním ping-pongem 
povinných subjektů s nadřízeným orgánem či obrana 
před kverulanty zneužívajícími právo na informace. 
Rizikem jsou výjimky ze zveřejňování pro veřejně 
vlastněné firmy. Hrozí, že je budou státní firmy až 
příliš široce vykládat, aby se vyhnuly poskytnutí in-
formace tak, jako se tomu mnohé snaží vyhýbat nyní.

Doporučení expertů 
pro další období

1. Revidovat krizovou legislativu s ohledem na zkušenosti 
z proběhlých dlouhotrvajících krizí (covid, příchod uprch-
líků z války na Ukrajině).

2. Připravit zákonnou oporu pro vypínání dezinformačních 
webů, a to jen v definovaných krajních situacích.

3. Posílit transparentnost algoritmů a možnost uživatelů do-
máhat se svých občanských práv na sociálních sítích.

Další reporty expertních skupin najdete na www.ochranademokracie.cz. Pokud ještě nejste členem Sítě k ochraně demokracie, přidejte se a reporty vám budeme posílat.

http://www.ochranademokracie.cz

