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Falešná cenzorská hra s nepohodlnými weby pokračuje
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Den po zahájení vojenského konfliktu na Ukrajině bylo občanům ČR s velkou pompou
oznámeno, že po „intenzivních komunikacích s bezpečnostními složkami státu a na
základě doporučení Vlády České republiky“ se sdružení CZ.NIC rozhodlo zablokovat tzv.
dezinformační weby, které ohrožují naši národní bezpečnost.

Falešná hra s nepohodlnými weby

Na tomto oznámení lze nalézt hned několik velmi zajímavých faktů a diskrepancí, jež byly
zčásti zřejmé již v den jeho zveřejnění a zčásti se vyjevily v týdnech a měsících, jež po
datu 25.2.2022 následovaly:

1. Žádná ze zainteresovaných stran (NIC.CZ, vláda, jiné orgány veřejné správy)
neposkytla sebemenší vysvětlení ohledně legislativního rámce, na jehož základu
bylo k tomuto kroku přistoupeno. Naopak dne 12.5.2022 už si CZ.NIC poté, co stát
ponechal toto sdružení zcela na holičkách, začal veřejně stěžovat, že „chybí
zákonná opora“, a tudíž weby odblokuje. Jinými slovy CZ.NIC přiznal, že jednal
zcela nelegálně.
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2. Dne 24.5.2022 pak mluvčí CZ.NIC Vilém Sládek, vědom si výše popsaného lapsu,
předvedl pověstný Cimrmanův úkrok stranou, když prohlásil, že „CZ.NIC weby
odblokuje, protože už nejsou nebezpečné“. Prý poklesla jejich návštěvnost. Musím
se přiznat, že skutečnost, že se nebezpečnost webů měří podle jejich návštěvnosti,
je pro mne opravdu revoluční novinkou. Už jen s ohledem na to, že díky reklamě,
kterou těmto webům jejich zablokování poskytlo, jim tato návštěvnost zcela záhy
opět naroste, a to na hodnoty, o nichž se jim před 25.2.2022 ani nesnilo. Toto
podivuhodné zdůvodnění by tak panu Sládkovi nespolkla ani moje pětiletá dcera.

3. To, že vláda dne 25.2.2022 ve svém prohlášení č. 127 vyzvala „oprávněné osoby a
osoby disponující technickými možnostmi, aby šíření cílených lží a dezinformací
nepřihlíželi“ (sic! – vládní činitelé patrně skutečně neovládají shodu přísudku
s podmětem), k čemuž se přidalo svým dopisem Národní centrum kybernetických
operací, které seznam nepohodlných webů dodalo, nijak nebránilo Petru Fialovi,
aby v rámci interpelací v poslanecké sněmovně výslovně sdělil, že  „svobodným
rozhodnutím se správce domén rozhodl prostě tyto dezinformační weby zastavit“.
Takto bez uzardění dokázal lhát i přes výše uvedenou výzvu Národního centra
kybernetických operací, jež zakončila svůj apel na CZ.NIC k zablokování webů
vpravdě komsomolským zvoláním „Děkujeme a Vážíme si Vaší odvahy!“ Inu, kdyby
panu Fialovi rostl nos po každé jím vyslovené lži jako Pinocchiovi, tak už by ho měl
dnes delší než princezna Bosana z pohádky Tři veteráni. Opravdu mě mrzí, že jsem
nemohl jako malá muška být v tu chvíli v zasedačce CZ.NIC, kde si asi kluci říkali
něco ve smyslu „pěkně nás v tom vymáchal, co?“.

4. Nikdo dodnes neví, kdo a podle jakých kritérií sestavoval onen blacklist webů, které
mají být zablokovány. Opravdu netuším, jak se k aeronetu či sputniku mohl
přimíchat seriózní zpravodajský web www.prvnizpravy.cz. Zlé jazyky hovoří cosi o
tom, že se tento web kdysi poměrně nevybíravě pustil do bývalého gay pornoherce
a dnes největšího žijícího experta na evropské hodnoty Jakuba Jandy. Ale to je
určitě jen shoda náhod. Možná jsem rýpal, ale fakt by mě zajímala hodnotící
kritéria, podle nichž bylo určeno, kdo musí být umlčen.

5. Přestože CZ.NIC následně oznámil odblokování webů (válka sice pokračuje, ale
weby jak už víme zničehonic přestaly být nebezpečné), tak se stále na většinu
z nich na doméně .cz nepodíváte. Oni se totiž k blokaci aktivně přidali i mobilní
operátoři O2 a T-Mobile. Tyto dvě korporace bdící nad čistotou myslí našich
spoluobčanů, totiž tyto weby blokují dále. A vůbec si s tím hlavu nelámou.

Zkusme tady odlít hustou a nechutnou omáčku ukuchtěnou našimi mravokárci a
podívejme se na samou dřeň tohoto příběhu, který zůstane navždy černou skvrnou na
institutu svobody projevu v České republice. Co tam uvidíme?

že na přímý nátlak vlády došlo k zablokování provozu skupiny webů sestavené na
základě zcela nečitelných a nikým nevysvětlených kritérií bez jakéhokoliv právního
podkladu
že nám pan premiér otevřeně lhal (což uznávám, že není žádný převratný objev,
neboť jemu se práší od úst víc než od kočáru)
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že tento protiprávní stav trvá díky obřím korporacím, jež se rozhodly hrát roli strážců
naší morálky, přestože svou činností už opakovaně prokázaly, že ani netuší, co
tento pojem znamená
a že nejskalnějšími zastánci této evidentní protiprávní cenzury jsou ti samí
liberálové, kteří už několik let horují proti omezování svobody slova v Číně nebo
Rusku

Pro tyto farizejské pokrytce mám takový kyselý bonbónek na závěr – díky vašemu
svatému boji proti Rusku jsme se v oblasti svobody názorového projevu dostali na jeho
úroveň. Či spíše pod ní. Rusko samotné totiž k obdobnému kroku přistoupilo až o týden
později.

Přestože teď jistě začnou křičet, jak si můžu dovolit Českou republiku a Rusko v této
oblasti srovnávat, tak realita je více než prostá – přestože se stokrát můžete snažit
nazývat protiprávní blokaci zcela nejasně určené skupiny webů vznešeným výrazem „boj
proti dezinformacím“, ve skutečnosti se jedná o prachobyčejnou cenzuru nepohodlných
oponentů současné vládní garnitury.

Ono když něco vypadá jako kachna, chodí jako kachna a kváká jako kachna, tak se
můžete sice lidem snažit namluvit, že je to zlatý retrívr, nicméně většina lidí dřív nebo
později pozná, že to fakt je jen obyčejná kachna.

A vy jste jen ubozí cenzoři bez elementární úcty ke svobodě slova.

Jindřich Rajchl předseda strany PRO
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