
 

 
Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2018 
8. volební období 

P E T I Č N Í   V Ý B O R 

Z Á P I S 
z 2. schůze 

podvýboru pro svobodu slova a média, 

která se konala dne 24. dubna 2018 

v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, 118 26 Praha 1, 

v zasedací místnosti č. 302 

 

 

 

 

Přítomni:  posl. Leo Luzar, posl. Tomáš Martínek, posl. Vít Rakušan  

 

Omluveni: posl. Pavel Bělobrádek, posl. Alena Gajdůšková  

 

 

 

Program 
 

1) Schválení programu 2. schůze podvýboru pro svobodu slova a média  

2) Cenzura? Freemail  

 

        Mgr. Stanislav Novotný, předseda asociace nezávislých médií  

        zástupci centrum.cz 

         zástupci tiscali.cz  

 

3) Závěr, návrh termínu dalšího zasedání 

 

 

 

(Jednání podvýboru bylo zahájeno ve 12:00) 

 

 

 

K bodu 1) 

 

Druhou schůzi podvýboru pro svobodu slova a média zahájil předseda podvýboru Leo Luzar. 

(Pozvánka byla rozeslána prostřednictvím emailu dne 13. 4. 2018). Uvítal přítomné poslance. 
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Zahájení schůze se zúčastnili včetně předsedy podvýboru tři členové podvýboru, a tudíž byl 

podvýbor schopný se usnášet. 

 Předseda podvýboru následně po diskuzi s přítomnými poslanci nechal hlasovat o 2. 

schůzi podvýboru jako schůzi veřejné.  

 

 

Přítomní členové přijali (hlasování: 3 pro) usnesení podvýboru č. 4 v tomto znění:  

 

 Podvýbor pro svobodu slova a média  

 

  s c h v a l u j e 2. schůzi podvýboru pro svobodu slova a média jako schůzi 

veřejnou.  

 

1. Hlasování – 3 pro (L. Luzar, T. Martínek, Vít Rakušan)  

 

 Po dohodě mezi přítomnými členy byl ověřovatelem dnešní schůze stanoven poslanec 

Tomáš Martínek.  

 

 Přítomní členové přijali (hlasování: 3 pro) usnesení podvýboru č. 5 v tomto znění: 

Podvýbor pro svobodu slova a média 

 

 s c h v a l u j e    následující program 2. schůze  

 

1) Schválení programu 2 schůze podvýboru pro svobodu slova a média 

2) Cenzura? Freemail  

 

Mgr. Stanislav Novotný, předseda asociace nezávislých médií  

zástupci centrum.cz 

zástupci tiscali.cz  
 

3) Závěr, návrh data dalšího zasedání 
 

2. Hlasování - 3 pro  ( L. Luzar, T. Martínek, Vít Rakušan)  

 

 

 

 

K bodu 2) 

 

 Předseda podvýboru Ing. et Ing. Leo Luzar přivítal přítomného předsedu asociace 

nezávislých médií Mgr. Stanislava Novotného, který byl na 2. schůzi, stejně jako zástupci 
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společnosti centrum.cz a tiscali.cz přizván a vyzval jej, aby přítomné seznámil s problematikou 

domnělé cenzury emailové korespondence.  

 Mgr. Stanislav Novotný následně obeznámil přítomné s možnostmi, problematikou a 

praktickým využíváním cenzury. Hovořil o pronájmu a využívání softwaru ze strany 

soukromých subjektů, který filtruje dle hesel objevujících se v emailové korespondenci, poštu 

uživatelů. Vyjádřil rovněž názor, že  

 V následné diskuzi vystoupil poslanec T. Martínek, který zmínil podmínky užívání 

freemailu a využívání antispamového filtru z hlediska bezpečnosti a virové ochrany uživatelů. 

Vyjádřil, že společnosti zřejmě nevyužily správný filtr, do jehož bonity byly započítány i různé 

stránky, zdůraznil ovšem, že uživatel měl být o nedoručené poště informován. Například 

upozorněním, že se nejedná o obsahově plnohodnotnou poštu, avšak neobsahuje virus.  

 Předseda podvýboru Leo Luzar doplnil, že uživatel by měl získat informaci o tom, co 

bylo z jeho pošty vyřazeno. Zároveň uvedl, že je podstatné, zda zpráva do kategorie spamu 

vůbec dojde a zda je dohledatelná, pokud se tak nestane, je možné toto jednání označit za 

cenzuru.  

 Do diskuze se následně zapojil i poslanec Vít Rakušan. 

Členové podvýboru se hlasováním jednomyslně shodli na nutnosti vyžádání si stanovisek od 

společnosti Tiscali.cz a Economia.cz k problematice cenzury emailové korespondence. 

3. Hlasování – 3 pro: (L. Luzar, T. Martínek. V. Rakušan) 

  

 Předseda podvýboru Ing. et Ing. Leo Luzar následně hovořil o všeobecných podmínkách 

používání free mailové schránky, zejména se zaměřil na otázku na možné prolomení autorského 

práva, pokud je ve všeobecných podmínkách uvedeno, že společnost může využít obsah zprávy.  

 Posl. Tomáš Martínek poukázal na to, že toto ustanovení uvádějí všechny společnosti, 

přičemž má sloužit k ochraně společnosti pro případy, kdy dojde ke zveřejnění dat.  

 

 

K bodu 3) 

 

 Přítomní členové přijali (hlasování: 3 pro) usnesení podvýboru č. 6 v tomto znění: 

 

Podvýbor pro svobodu slova a média  

 

  p o v ě ř u j e předsedu podvýboru Leo Luzara návrhem termínu příští schůze podvýboru.  
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4. Hlasování – 3 pro: (L. Luzar, T. Martínek, V. Rakušan). 

 

 

 

 

(Jednání podvýboru bylo ukončeno ve 13:15hod.) 

 

 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

.          

     Tomáš Martínek v. r.  Leo Luzar v. r.  

ověřovatel podvýboru          předseda podvýboru pro svobodu slova                             

       a média 

 

 

 

 


