Žádost ze dne 21. 03. 2022 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:
OTÁZKA:
Rád bych Vás tímto požádal o seznam dezinformačních webů, který jste poskytli
zástupcům tuzemské telekomunikačních infrastruktury, mj. společnostem T-Mobile, O2,
Vodafone a organizaci CZ.NIC v návaznosti na usnesení vlády 127/22 ze dne 25. 2. 2022 (K
hybridnímu působení proti zájmům České republiky v souvislosti s agresí Ruské federace proti
Ukrajině). Rovněž vás žádám o kopii pokynů, instrukcí a další korespondence, kterou jste s
uvedenými subjekty stran dezinformačních a propagandistických webů v posledních dvou
měsících vedli.
ODPOVĚĎ:
Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, jak seznam dezinformačních stránek, ke
kterým bylo vyžádáno technické znemožnění přístupu, tak korespondenci, která se v této věci
uskutečnila.
„Vážený pane řediteli,
na základě dostupných informací a vzhledem k aktuálně probíhající agresi ozbrojených
sil Ruské federace na území Ukrajiny Vás chceme v souladu s usnesením vlády České republiky
požádat o spolupráci a komunikaci směrem k významné členské základně, která je sdružena
právě v NIX.CZ.
Žádáme Vaším prostřednictvím jednotlivé sítě zapojené do neutrálního uzlu NIX.CZ
o preventivní opatření, a to technické znemožnění přístupu k navrženým dezinformačním
stránkám obsaženým v připojeném seznamu.
V aktuální krizové situaci je Česká republika vystavena šíření informací potenciálně
naplňujících podstatu podpory nezákonného jednání postižitelného i v trestně právní rovině.
Subjekty na seznamu se dlouhodobě účastní aktivní podpory hybridního působení ruských
bezpečnostních entit, potažmo ruského státu proti zájmům České republiky a jeho partnerů
v EU a NATO a zmíněné hybridní působení je de facto povýšeno na úroveň agrese.
Z dlouhodobého hlediska jde o známé a potvrzené entity podílející se na hybridním
působení ve prospěch agresivních kroků Ruské federace souvisejících s porušováním širokého
portfolia základních mezinárodních norem. Jednou z nich je například i nařízení rady EU
č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
Cílem tohoto vládního opatření je, aby došlo k omezení šíření nepravdivých
a zavádějících informací v kybernetickém prostoru, které slouží agresorovi k obelhávání
a manipulování obyvatel České republiky s cílem ospravedlnit a schvalovat aktuální agresi
proti Ukrajině. Stejně jako svoboda projevu je ohraničena právem jednotlivce na ochranu
osobnosti, tak i stát má právo bránit svou integritu proti dezinformacím, jimž jsou vystaveni
jeho obyvatelé. Toto opatření je v souladu s výjimkami, které předpokládají pravidla síťové
neutrality, která umožňují blokování přístupu ke konkrétnímu obsahu, aplikací nebo služeb
v případě že se opatření týká veřejné bezpečnosti a souladu s právními předpisy na národní
a mezinárodní úrovni.
Děkujeme a Vážíme si Vaší odvahy.“
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