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O projektu 

Cloud computing a internetové stránky sociálních sítí (SNS) patří k nejkontroverznějším tématům, které přinesl 

vývoj posledních let. Příležitosti, které s sebou nese možnost využívat prostřednictvím internetu na vyžádání 

bohaté počítačové zdroje, jsou považovány za možnou hnací sílu růstu evropského hospodářství. V rámci 

tohoto projektu:  

 byl přezkoumán nejnovější technologický a hospodářský vývoj, 

 bylo určeno, jaké jsou v Evropě jeho hnací faktory a překážky, 

 bylo určeno, jací jsou hlavní aktéři a jaké mají zájmy, 

 byla provedena analýza dopadů na občany, podniky (včetně vlastního odvětví IT) a veřejnou správu a 

 byly vyhodnoceny účinky širokého spektra technických, hospodářských, kulturních, právních a 

regulačních otázek a jejich dopady.  

Cloud computing zahrnuje celou řadu různých technických koncepcí, které mění počítačové struktury 

využívané podniky, orgány veřejné správy a koncovými uživateli. Internetové stránky sociálních sítí 

představují výrazný fenomén, který je založen na využívání cloud computingu a který nabízí celou řadu služeb 

a aplikací, zaměřujících se převážně na koncové uživatele.  

 

Perspektivy trhu a průmyslu 

Zatímco trh v oblasti internetových stránek sociálních sítí se již konsolidoval, trh v oblasti cloud computingu se 

nachází stále ještě ve své rané fázi, má ovšem značně vysokou míru růstu. Je zřejmé, že většina hlavních aktérů 

je doposud ze Spojených států. Toto zaostávání není snad tak velké, jak se někdy někteří obávají, zdá se 

nicméně, že využívání cloud computingu v Evropě a ve Spojených státech se od sebe liší svou sofistikovaností. 

Celkově lze říci, že obě technologie se stále ještě vyvíjejí a že zejména trh v oblasti cloud computingu je stále 

ještě neustálený. Za nejdůležitější pozitivní dopad pro podniky a orgány veřejné zprávy jsou považovány 

úspory nákladů, většina číselných údajů se však zakládá spíš na očekáváních než na reálných zkušenostech. Ve 

střednědobém a dlouhodobém horizontu získají na důležitosti také flexibilita, mobilita a inovativnost, které 

představují další pozitivní dopady cloud computingu. K negativním dopadům patří bezpečnostní rizika, rizika 

spojená se závislostí na službách a rizika týkající se jejich spolehlivosti. V odvětví IT má cloud computing 

v současnosti dopady spíše na strukturu trhu než na strukturu tohoto odvětví. Obojí však umožňuje 

poskytování nových služeb, a tedy i uplatňování nových obchodních modelů. Pro spotřebitele spočívá hlavní 

pozitivní dopad cloud computingu v pohodlnosti jeho používání; náklady mají menší význam. K negativním 

dopadům patří především ohrožení bezpečnosti a soukromí. Vzhledem k nákladovým úsporám a vyšší 

produktivitě, která je jejich důsledkem, jsou hlavní pozitivní dopadu cloud computingu pro společnost a 

hospodářství jako celek spatřovány v tvorbě nových pracovních míst a v hospodářském růstu. Z nedávných 

výzkumů je nicméně zřejmé, že vyšší produktivita dosažená díky IT nevede k růstu a zaměstnanosti 

automaticky. Musí existovat určité rámcové podmínky. K negativním dopadům patří ztráta technologické 

samostatnosti a možná omezení občanských svobod. Na základě tohoto byla provedena další analýza 

problémů. Vedle problémů technologického rázu, jako je normalizace a interoperabilita, je problémem i 

bezpečnost IT.  
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Výzvy týkající se ochrany soukromí a bezpečnosti 
Nedávné případy hromadného sledování a nárůst kyberkriminality svědčí o tom, že používání počítačů by 

mělo být do budoucna postaveno na bezpečnějších základech. Cloud computing a internetové stránky 

sociálních sítí představují pro stávající systém ochrany údajů výzvu. Je nicméně třeba pokračovat 

v modernizačních opatřeních, jako je nový návrh nařízení, a dát těmto opatřením reálný obsah. Jelikož klíčovým 

předpokladem úspěchu je důvěra, je třeba zabývat se otázkami přístupu třetích stran k údajům a jejich 

uchovávání. Z analýzy smluvních vztahů vyšlo najevo, že nejdůležitější smluvních podmínky, které se týkají 

jurisdikce, odpovědnosti, úrovně služeb či přijatelného způsobu jejich využívání, vyvolávají stále řadu otázek. 

Podobná situace je i v záležitostech, které se týkají bezpečnosti IT. Analýza konečně také ukázala, že je třeba 

řešit problémy týkající se konkurenceschopnosti, jako je závislost na prodejcích či nízký počet rychle rostoucích 

společností a rovněž problémy týkající se rámcových podmínek, mezi něž patří roztříštěnost trhu, rozšíření 

širokopásmového připojení či úroveň dovedností. 

 

Možnosti politiky 

V rámci projektu se ukázalo, že v současné době máme jedinečnou příležitost, jak dosáhnout zároveň několika 

cílů souvisejících s cloud computingem a internetovými stránkami sociálních sítí. Mezi zajištěním ochrany 

evropských občanů, bezpečného, k ochraně soukromí citlivého, právně zajištěného a řádného užívání cloud 

computingu a internetových stránek sociálních sítí na straně jedné a zvyšováním konkurenceschopnosti 

evropských odvětví IT na straně druhé není žádný rozpor.  Potenciál cloud computingu a internetových stránek 

sociálních sítí lze navíc využívat ve prospěch evropského hospodářství a celé společnosti. Na základě toho byl 

pro evropské tvůrce politik vypracován soudržný a ucelený soubor celkem 16 možností, které jsou rozděleny 

do 4 tématických okruhů: 

 

Téma I: Bezpečnost jako komodita 

V současné době bývá zajištění bezpečnosti IT obtížné. Jednotlivá řešení mohou být napadena hackerským 

útokem, a to například i v případě, že byl použit velmi odolný šifrovací systém, či jejich užívání může být 

někdy pro normální uživatele nepohodlné. Je proto nutné podporovat vývoj vysoce bezpečných řešení IT, která 

budou snadno použitelná a mohou být zavedena ve všech podnicích, velkých i malých, a mohou je využívat i 

všichni občané. 

– Možnost politiky č. 1: Podporovat vývoj otevřeného a bezpečného softwaru a hardwaru a metod 

šifrování: Je třeba zabývat se možnostmi vývoje bezpečného a otevřeného softwaru a hardwaru, který 

nebude obsahovat žádná zadní vrátka, možnosti zneužití nultého dne (angl. zero-day exploits) atd., a 

rovněž metod šifrování, například šifrování obsahu či homomorfické šifrování. V zájmu praktické 

použitelnosti by měla být zajištěna slučitelnost se stávajícím softwarem a snadná srozumitelnost, jíž by bylo 

možné docílit například použitím virtualizace. To by mělo být zpočátku podporováno například formou 

financování výzkumu. Vývoj tohoto vysoce bezpečného softwaru a hardwaru by bylo kromě toho možné 

podpořit například i formou (prekomerčních) opatření v oblasti zadávání veřejných zakázek nebo 

v některých sektorech stanovením jejich povinného užívání. 
– Možnost politiky č. 2: Podporovat používání kontrolních seznamů a bezpečnostních osvědčení: 

V rámci řešení každodenních rizik spojených s cloud computingem by mělo být podporováno používání 

kontrolních seznamů, díky nimž lze udržet systémy v bezpečném stavu, a kromě toho i dostatečné 

zálohování atd. Používání komplexních bezpečnostních opatření by mohlo být certifikované. Případy 

narušení bezpečnosti by mohly být hlášeny instituci, která by příslušný certifikát vydávala. Ve 

střednědobém výhledu by s sebou certifikace mohla přinést používání zabezpečených počítačů či bezpečné 

virtualizace. 
– Možnost politiky č. 3: Posuzovat hospodářskou životaschopnost velkých hardwarových 

bezpečnostních modulů: Aby bylo umožněno spolehlivým způsobem zpracovávat důvěrné údaje 

v cloudovém prostředí, bylo by možné odhadnout, kolik by takové zpracovávání údajů ve vzdálených 

modulech odolných proti neoprávněnému přístupu stálo, pokud by se provádělo ve velkém měřítku. Tato 

možnost bývá považována za nákladnější, ale konkrétní výše nákladů není známa. 
– Možnost politiky č. 4: Zahájit dialog o struktuře a správě budoucího internetu: Měl by být navázán 

dialog s organizacemi, které zajišťují infrastrukturu internetu, jako je ICANN, IANA, IETF ad., o budoucí 

podobě infrastruktury internetu a o internacionalizaci jeho správy. 



 Potenciál a dopady služeb cloud computingu a internetových stránek sociálních sítí 
 

 3 PE 513.546  

 

Téma II: Ochranu soukromí zavést jako místní výhodu 

Evropské normy ochrany údajů byly dlouhou dobu považovány za nevýhodu pro digitální obchod. Nedávný 

vývoj, jakož i měnící se požadavky na nově vznikající technologie a postupující digitalizace všech sfér poukazují 

na nezbytnost moderních předpisů pro ochranu soukromí. Díky modernizaci režimu ochrany údajů by Evropa 

mohla zajistit nejen lepší ochranu občanů, ale sloužit také jako vzor pro nově vznikající trhy, které by tak mohly 

mít větší zájem o zvýšení svých transakcí s Evropou. Tuto svou funkci vzoru pro ostatní by Evropa mohla 

posílit tím, že bude řešit otázku spravedlivé a bezpečné správy a struktury otevřeného internetu na celosvětové 

úrovni. 

– Možnost politiky č. 5: Zasadit se o pokrok v modernizaci ochrany údajů: Podpořit a pokud možno 

urychlit probíhající reformu ochrany údajů, zvláště pokud jde o vyjasnění zásad ochrany údajů ve vztahu 

ke cloud computingu. V rámci toho by měla být podpořena volba nařízení jako právního nástroje, zajistit, 

aby v tomto nařízení byla posílena již dříve stanovená individuální práva, určit rozsah nových práv 

nabízejících subjektu dat rozsáhlejší kontrolu (např. přenositelnost, mazání) a rozsah nových povinností 

správce údajů a vymezit zásadu odpovědnosti. 

– Možnost politiky č. 6: Zavedení zásad bezpečnosti a ochrany soukromí již od návrhu: Důkladněji se 

zabývat možnostmi vývoje a propagace cloud computingu a internetových stránek sociálních sítí 

navržených od začátku tak, aby zajišťovaly vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany soukromí již od 

návrhu,1  a nikoli pouze na základě důvěry či právních předpisů. 
– Možnost politiky č. 7: Podpořit zřízení evropské rady pro ochranu údajů: Podporovat na evropské 

úrovni mechanismy zajišťují jednotný přístup a výklad a podpořit zřízení Evropské rady pro ochranu 

údajů. 
– Možnost politiky č. 8: Zajistit extrateritoriální platnost evropských právních předpisů týkajících se 

ochrany údajů: Opustit dohodu o „bezpečném přístavu“ a prozkoumat a realizovat možnosti, které 

povedou k zajištění extrateritoriální platnosti evropských právních předpisů v oblasti ochrany údajů, jak je 

stanoveno v současném návrhu nařízení. 
 

Téma III: Vybudovat důvěryhodné prostředí pro digitální obchod a život 

Pro digitální život občanů a podniků je nezbytná právní jistota, která umožní zabývat se novými myšlenkami. 

Vzhledem k tomu, že množství nově vznikajících technologií v oblasti IKT přináší zároveň nové příležitosti i 

nové problémy, je zapotřebí průběžně revidovat stávající legislativu a v případech, kdy je to nezbytné, ji 

upravovat. Jedině tehdy, budou-li mít lidé důvěru v právní jistotu, budou přijímat a používat nové technologie 

a využívat jejich potenciál ve prospěch hospodářství a celé společnosti.  

– Možnost politiky č. 9: Stanovit minimální smluvní požadavky: Podporovat návrhy, které povedou ke 

stanovení minimálních požadavků týkajících se změny smluvních ustanovení, oznamování těchto změn a 

odškodňování klientů, pro které jsou tyto změny po hmotné stránce významné. 
– Možnost politiky č. 10: Podporovat standardizaci pravidel přijatelného způsobu užívání a dohod 

o úrovni služeb: Podporovat jasnější vymezení a standardizaci pravidel přijatelného způsobu užívání a 

dohod o úrovni služeb. V rámci toho je třeba podporovat vývoj a používání standardizovaných 

modelových ustanovení a vyjasnění souvisejícího pojmosloví, jehož se v těchto ustanoveních používá, a to 

jak v dohodách o úrovni služeb, tak i v pravidlech přijatelného způsobu užívání. Cílem je zabránit 

poskytovatelům, aby zneužívali svou moc, a to zejména ve vztahu ke spotřebitelům či malým a středním 

podnikům. 
– Možnost politiky č. 11: Odstranit nejistotu ohledně jurisdikce: Je třeba zvážit podporu návrhů, které by 

řešily otázky týkající se jurisdikční nejistoty. V rámci toho lze podporovat iniciativy, jejichž cílem je stanovit 

povinnou shodu s právními předpisy EU, minimální požadavky týkající se zpřístupňování údajů třetí zemi 

a povinné používání dvoustranných smluv o vzájemné právní pomoci. 
– Možnost politiky č. 12: Podporovat vývoj certifikací zaměřených na cloud: Podporovat návrhy na 

vyvíjení certifikace EU pro cloud, které budou smysluplné, např. ve vztahu k ochraně soukromí bude tato 

                                           

1 „Ochranou soukromí už od návrhu“ by bylo možné chápat například jako používání pseudonymů oprávnění založených na atributech 

(ukazující například něčí věk). 
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certifikace v případě přístupu kohokoli dalšího obsahovat automatické informování orgánu pro ochranu 

údajů. Podporovat jejich používání tím, že budou v rámci EU zavedeny v organizacích veřejného sektoru. 
 

Téma IV: Vytvořit inspirativní ekosystém odvětví IKT 

Základním předpokladem konkurenceschopného odvětví IKT je inspirativní ekosystém. Názorným dokladem 

jsou příklady z jiných regionů či jiných odvětví. Takovéto systémy mohou obsahovat celou řadu komponent. 

Obzvláště důležitá je podpora inovativních a rychle rostoucích společností, jakož i zavádění dostatečných 

rámcových podmínek.  

– Možnost politiky č. 13: Podporovat vytváření aktérů evropského trhu: Podporovat vytváření nových 

převratných změn ve vývoji technologií a obchodních modelů, jaké představují skutečně bezpečné 

platformy pro mobilní zařízení či podniky využívající možností ekosystému cloudu a internetových stránek 

sociálních sítí. 
– Možnost politiky č. 14: Podporovat normalizaci a interoperabilitu: Podporovat snahy o normalizaci a 

interoperabilitu řešení v oblasti cloud computingu a internetových stránek sociálních sítí. Cílem podpory by 

bylo umožnit uživateli využívat v plné míře potenciál živého a konkurenčního evropského trhu. Cílem této 

podpory by bylo také zabraňovat zneužívání tržního postavení k vytváření účelových či pokřivených 

norem, například v oblasti přenositelnosti údajů či šifrování. Docílit by toho bylo možné například tím, že 

budou přijaty normy či interoperabilní rámce poskytování veřejných služeb, nebo tím, že bude posílena 

úloha evropských orgánů, jako je ENISA či ETSI. 
– Možnost politiky č. 15: Posílit postavení jednotlivce napříč všemi vrstvami společnosti: Postavení 

jednotlivce je třeba posilovat prostřednictvím podpory náležitého vzdělávání dostatečného počtu lidí, jak 

uživatelů, tak i vývojářů. Toto vzdělávání by mělo zahrnovat technologické znalosti i znalosti týkající se 

možností a rizik nově vznikajících technologií, jako je cloud computing a internetové stránky sociálních sítí. 

V tomto druhém případě by se podpora měla zaměřovat na integraci skupin, které jsou v oblasti IKT a 

souvisejících odvětvích méně zastoupeny, jako jsou ženy, starší osoby či osoby s nižším formálním 

vzděláním. 
– Možnost politiky č. 16: Přezkoumat současné strategie v oblasti širokopásmového připojení: Je třeba 

přezkoumat pokrok a metody jednotlivých členských států EU i jiných zemí. Příkladem může být Švédsko 

či Japonsko. Na základě toho stanovit a přijmout osvědčené postupy. Součástí toho je i řešení problémů 

financování infrastruktur zajišťujících náležitou rovnováhu zájmů všech zúčastněných stran. Prospěná by 

byla rovněž větší konkurence mezi pevnými, licencovanými i nelicencovanými komunikacemi. 
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