
 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta elektrotechnická 
Technická 2, 166 27 Praha 6 

ČVUT v Praze 
Fakulta elektrotechnická 
Technická 2 
166 27  Praha 6 

tel.: (+420) 224 351 111 
fax: (+420) 224 352 016 
www.fel.cvut.cz 

IČ: 68407700 
DIČ: CZ68407700 
Bankovní spojení: KB Praha 6 
č.ú. 19-5504540257/0100 
 

Čj.: 112/11/05 

Pan Ing. Josef Navrátil  
Kosmonautů 154, Děčín  405 01 
e-mail : j_navratil@volny.cz 

V Praze dne 28. 11. 2005 

Pane inženýre, 

odpovídám na Vaši žádost děkanovi Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze ze dne 22. 11. 
2005 na porušování lidských práv a svobod, práva na názor  a vyloučení z debatního fóra na  
serveru Aldeberan. 

Server Aldebaran (www.aldebaran.cz) je provozován katedrou fyziky naší fakulty a je určen 
k propagaci fyziky a přírodních věd zejména pro studenty ČVUT. Jeho součástí je i diskusní 
fórum, které slouží k diskusím o probírané látce a obecným diskusím o současné fyzice. 

Z diskusního fóra serveru Aldebaran jste byl vyloučen dne 14. 3. 2005 pro opakované 
zneužívání emailových adres uživatelů fóra k rozesílání nevyžádané pošty i přes upozornění 
moderátorů. Na Vaše chování docházely stížnosti přímo od uživatelů fóra, a tak Vám byl 
znemožněn přístup do fóra moderátorem Tomášem Hálou s plným vědomím profesora Petra 
Kulhánka zodpovědného za chod serveru. Navíc Vámi rozesílaná pošta obsahovala teorie, 
které jsou v příkrém rozporu se současným stavem fyzikálního poznání a neprošly recenzním 
řízením.  

Na základě přiloženého vyjádření Ministerstva informatiky ČR je tento postup plně v naší 
kompetenci. 

Zdůrazňuji, že i nadále můžete získávat informace o současné fyzice z tohoto serveru.  

S pozdravem, 

                                                                                        
                                                                        prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. 
 
Přílohy:  
1. Vyjádření moderátora ze dne 24. 11. 2005 zdůvodňující vyloučení z fóra  
      serveru Aldebaran.       
2. Vyjádření Ministerstva informatiky ČR ze dne 11. 5. 2005. 
3. Vyjádření ředitele legislativně právního odboru Ministerstva informatiky ČR  
      ze dne 3. 11. 2005 na opakované stížnosti.  

Na vědomí: 
prof. RNDR. Petr Kulhánek, CSC. 


