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DIGITÁLNÍ AGENDA PRO EVROPU

Od roku 1995 stojí informační a komunikační technologie (IKT) za zvyšováním produktivity
a hospodářským růstem v EU[1]. Pojem informační a komunikační technologie zahrnuje
široké spektrum technologií od informační technologie (IT), přes telekomunikaci, vysílací
média, různé druhy zpracování a přenosu audio a video obsahu až po kontrolní a monitorovací
funkce založené na využívání sítí. V posledních třech desetiletích se v důsledku „konvergence
technologií“ stírají hranice mezi telekomunikací, vysílacími službami a informačními
technologiemi. Nejlepším příkladem tohoto jevu jsou chytré telefony, tablety a hybridní
televizní přijímače. Přestože lineární vysílání je i nadále hlavním prostředkem k šíření
informací a přinášení zábavy v Evropě, audiovizuální obsah je stále větší měrou k dispozici na
vyžádání a exponenciální růst 4G internetového připojení – a jeho brzké povýšení na standard
5G – a „internet věcí“, včetně propojených automobilů a nositelných zařízení a senzorů,
propůjčuje internetu stále všudypřítomnější rozměr.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Přestože Smlouvy neobsahují žádná zvláštní ustanovení týkající se IKT, EU může podnikat
příslušné kroky v rámci odvětvových a horizontálních politik, jako jsou: průmyslová politika
(článek 173 SFEU), politika hospodářské soutěže (články 101–109 SFEU), obchodní politika
(články 206 a 207 SFEU), transevropské sítě (TEN) (články 170–172 SFEU), výzkum,
technologický rozvoj a vesmír (články 179–190 SFEU), sbližování právních předpisů (článek
114 SFEU), volný pohyb zboží (články 28, 30 a 34–35 SFEU), volný pohyb osob, služeb
a kapitálu (články 45–66 SFEU), vzdělání, odborná příprava, mládež a sport (články 165 a 166
SFEU) a kultura (článek 167 SFEU). Všechny tyto prvky jsou klíčovými součástmi digitální
Evropy.

CÍLE

V návaznosti na Lisabonskou strategii[2] byla Digitální agenda pro Evropu[3] jednou ze sedmi
stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020, které přijala Evropská komise. Tato agenda, která
byla představena v květnu 2010, má definovat klíčovou úlohu, kterou bude používání IKT
muset zastávat, má-li Evropa uspět ve svých ambicích stanovených na rok 2020. Strategie
Evropa 2020 zdůraznila význam zavádění širokopásmového připojení při podpoře sociálního
začlenění a konkurenceschopnosti v EU. Digitální agenda pro Evropu stanovila cíle v oblasti
širokopásmové infrastruktury: 1) základní pokrytí širokopásmovým připojením pro 100 %
občanů EU; 2) rychlé širokopásmové připojení do roku 2020: 100% pokrytí širokopásmovým
připojením o rychlostech 30 Mbps nebo vyšších pro všechny občany EU; 3) superrychlé

[1]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
[2]Jejím cílem bylo, aby se EU stala „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě
schopnou udržitelného hospodářského růstu s větším počtem pracovních míst, s lepšími pracovními místy a větší
sociální soudržností“ (viz http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/lisbon/article_7207_cs.htm).
[3]http://ec.europa.eu/digital-agenda/

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
http://ec.europa.eu/digital-agenda/
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širokopásmové připojení do roku 2020: 50 % evropských domácností by mělo mít připojení
o rychlosti přesahující 100 Mbps. Dne 14. září 2016 Komise ve sdělení nazvaném „Připojení
pro konkurenceschopný jednotný digitální trh – na cestě k evropské gigabitové společnosti“[4]

navrhla, aby byly tyto cíle revidovány v zájmu dosažení gigabitového připojení pro všechny
hlavní socioekonomické aktéry, jako jsou školy, dopravní uzly a hlavní poskytovatelé veřejných
služeb, jakož i silně digitalizované podniky, do roku 2025, a tento návrh předložila Parlamentu
a Radě k projednání. Díky těmto rychlostem se internet stává skutečným nástrojem globální
komunikace sestávajícím z vysoce interaktivních, nepřetržitě připojených senzorů, procesorů
a skladovacích jednotek s možností snadného rozšíření. Mají-li však být tyto cíle v oblasti
připojení dosaženy, bude třeba věnovat větší pozornost mobilnímu a satelitnímu rozměru[5].
Toho se Komise snaží dosáhnout prostřednictvím „Akčního plánu 5G pro Evropu“[6].

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

Dne 22. dubna 2015 spustila Evropská komise ve spolupráci se Střediskem pro sledování
globální politiky v oblasti internetu (GIPO) platformu giponet.org, která má napomoci učinit
správu internetu demokratičtější a vstřícnější vůči uživatelům[7].
V důsledku přijetí směrnice 89/552/EHS (směrnice o televizi bez hranic upravující provozování
televizního vysílání) aktualizované směrnicí 2007/65/ES (směrnice o audiovizuálních
mediálních službách) a „předpisového rámce pro sítě a služby elektronických
komunikací“ (směrnice 96/19/ES a její přezkum z dubna 2002 a listopadu 2009), které otevřely
ke dni 1. ledna 1998 telekomunikační trh volné hospodářské soutěži, má EU v současnosti
rozvinutý systém práv uživatelů a ochrany spotřebitelů, konkrétně:
— jednotné evropské číslo tísňového volání 112 (směrnice 2009/136/ES), linku 116000 pro

pohřešované děti, poradenskou linku pro děti 116111 a linku 116123 pro poskytování
emocionální podpory;

— právo na změnu pevné linky nebo mobilního operátora do jednoho pracovního dne
a současně právo ponechat si původní telefonní číslo, tj. přenositelnost čísla (směrnice
2009/136/ES);

— nižší ceny v oblasti elektronických komunikací[8], které povedou až k úplnému zrušení
poplatků za roaming (do června 2017)[9];

— komplexní pokrytí základním širokopásmovým připojením, převážně díky rozvoji v oblasti
mobilního a satelitního širokopásmového připojení;

— doménu nejvyššího řádu EU (nařízení (ES) č. 733/2002);

— právní předpisy upravující ochranu soukromí (směrnice 2009/136/ES) a ochranu údajů
(směrnice 95/46/ES), dále vylepšené prostřednictvím nového regulačního rámce předpisů
o ochraně údajů (nařízení (EU) 2016/679 a směrnice 2016/680)[10]);

[4]COM(2016) 0588, COM(2016) 0587, http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17182
[5]Viz „Streaming a on-line přístup k obsahu a službám“, studie vypracovaná pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitelů Evropského parlamentu, 2014 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/
IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf, str. 31.
[6]http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17131.
[7]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/how-can-we-help-you-get-more-involved-internet-governance

[8]Nařízení (EU) č. 531/2012, Úř. věst. L 172, 30.6.2012, s. 10.
[9]Nařízení (EU) č. 2015/2120, Úř. věst. L 310, 26.11.2015, s. 1. V červnu 2015 dosáhly Komise, Parlament
a Rada dohody, kterou poté Parlament v říjnu 2015 formálně přijal: viz  http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-15-5927_en.pdf a http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20151022IPR98802/
Neutralita-s%C3%ADt%C3%AD-a-konec-roamingov%C3%BDch-poplatk%C5%AF-v-dohlednu
[10]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=CS

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0588
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0587
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17182
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/how-can-we-help-you-get-more-involved-internet-governance
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5927_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5927_en.pdf
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— internetovou platformu pro řešení sporů mezi spotřebiteli a internetovými obchodníky[11].

V zájmu větší jednotnosti vnitrostátních regulačních postupů zajišťuje Sdružení evropských
regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (viz nařízení (ES)
č. 1211/2009) spolupráci vnitrostátních regulačních orgánů a Komise, přičemž podporuje
osvědčené postupy a společné přístupy, a zároveň se vyhýbá nedůsledné regulaci, která by
mohla vést k narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu v odvětví telekomunikací. Pokud
jde o správu spektra, víceletý program politiky rádiového spektra určuje zaměření politik
a cíle strategického plánování a harmonizace využití rádiového spektra a má zajistit fungování
vnitřního trhu v politických oblastech Unie souvisejících s využíváním rádiového spektra, jako
jsou například politiky v oblasti elektronické komunikace, výzkumu, technologického rozvoje
a vesmíru, dopravy, energetiky a politiky v audiovizuální oblasti. V zájmu bezpečnosti sítí
a informací byla nařízením (ES) č. 460/2004 zřízena Evropská agentura pro bezpečnost sítí
a informací (ENISA), jejíž mandát byl posílen po přijetí usnesení Parlamentu ze dne 16. dubna
2013[12]. Od roku 1999 vznikla řada víceletých programů pro bezpečnější internet. Dne 6.
července 2016 podepsaly Parlament a Rada směrnici o opatřeních k zajištění vysoké společné
úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii.[13] Parlament dále přijal nařízení, kterým se zavádí
povinnost vybavit veškerá vozidla vyrobená po dubnu 2018 technologií eCall[14].

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Parlament je zastáncem rozhodné a vyspělé politiky v oblasti IKT, a pokud jde o přijímání
legislativních návrhů v této oblasti, je velmi aktivní. Také soustavně přispívá k tomu, aby otázky
týkající se IKT zůstaly v centru pozornosti, a to prostřednictvím zpráv z vlastního podnětu,
otázek k ústnímu nebo písemnému zodpovězení, studií[15], pracovních seminářů[16], stanovisek
a usnesení a rovněž prostřednictvím výzev k větší koordinaci úsilí členských států o rozvoj
celoevropských služeb a podpory výzkumu a vývoje v oblasti IKT ze strany EU[17].
Parlament rovněž připomněl, že je nutné využívat spektrum v rámci digitální dividendy
k dosažení širokopásmového připojení pro všechny občany EU, a zdůraznil, že je třeba přijmout
další kroky k zajištění univerzálního a vysokorychlostního přístupu k širokopásmovému
připojení a rovněž digitální gramotnosti a odborných znalostí všech občanů a spotřebitelů[18].
Podtrhuje rovněž význam bezpečnosti kyberprostoru[19] s cílem zajistit solidní ochranu
soukromí a občanských svobod vůbec v digitálním prostředí. Parlament současně důsledně
podporuje technologickou neutralitu, „neutralitu sítí“ a „internetovou svobodu“ pro evropské
občany, ale také opatření týkající se přístupu ke službám a aplikacím a jejich využívání
prostřednictvím telekomunikačních sítí, jež musí zohledňovat základní práva a svobody
občanů. Tato opatření musí zároveň zajistit, aby poskytovatelé internetových služeb nesnižovali

[11]Platforma je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Další informace jsou k dispozici na
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm

[12]Přijaté texty, P7_TA(2013)0103.
[13](2013/0027(COD)), směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016
o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii, Úř. věst. L 194,
19.7.2016, s. 1.
[14]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018
[15]http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/0083c7a4db/Think-Tank.html#studies
[16]http://www.europarl.europa.eu/committees/en/events.html?id=workshops#documents
[17]Všudypřítomný rozvoj jednotného digitálního trhu, studie vypracovaná pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitelů Evropského parlamentu, 2013, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507481/
IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf.
[18]Úř. věst. C 81 E, 15.3.2011, s. 45.
[19]Úř. věst. C 332 E, 15.11.2013, s. 22.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0103
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2013/0027(COD)
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/0083c7a4db/Think-Tank.html#studies
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/events.html?id=workshops#documents
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
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schopnost uživatelů využívat služeb k prohlížení obsahu či aplikací nebo používat služby dle
svého výběru[20].
Parlament tyto záruky systematicky konsoliduje formou právních předpisů. Stojí v čele úsilí
o ukončení roamingových poplatků a o stanovení norem neutrality sítě[21]. Parlament inicioval
a dokončil důležitou legislativní práci na směrnici o opatřeních ke snížení nákladů na budování
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací[22] a na nařízení o elektronické identifikaci
a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu[23].
Dne 27. dubna 2016 byla přijata směrnice (EU) 2016/680[24]. Jejím účelem je zaručit účinné
uplatňování ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů jakožto
základního práva. EP a Rada kromě toho přijaly nařízení (EU) č. 2016/679[25] o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Toto nařízení má za cíl napravit: roztříštěnost v provádění ochrany údajů v Unii, právní nejistotu
a situaci, kdy je u veřejnosti značně rozšířena domněnka, že v souvislosti s ochranou fyzických
osob existují značná rizika, zejména pokud jde o činnosti prováděné online
V nedávné době Parlament úspěšně dokončil legislativní práci na reformě rámce v oblasti
ochrany údajů a na pravidlech pro kybernetickou bezpečnost (směrnice o opatřeních k zajištění
vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii (2013/0027(COD)).
Parlament provedl vlastní kontrolu Obchodní dohody proti padělatelství (ACTA) a následně
v legislativním usnesení ze dne 4. července 2012[26] odmítl udělit souhlas s uzavřením dohody.
Parlament bedlivě sleduje, jak Komise postupuje s prováděním plánu strategie pro jednotný
digitální trh a jeho 16 klíčových opatření, která mají být realizována do konce roku 2016.
Dne 19. ledna 2016 přijal Parlament zprávu z vlastního podnětu o směřování k Aktu
o jednotném digitálním trhu (2015/2147(INI))[27]. Tato zpráva se zaměřila na prevenci
neopodstatněného blokování na základě zeměpisné polohy, potřebu trvalé ochrany spotřebitele
při nakupování on-line i off-line, zlepšení přeshraničních služeb doručování zásilek, odstranění
překážek digitálních inovací a soudržnost režimů ochrany soukromí a údajů[28]. Parlament
v současné době provádí rozsáhlou legislativní činnost v oblasti návrhů, jež byly představeny
jako navazující na strategii pro jednotný digitální trh a usnesení Parlamentu o směřování
k Aktu o jednotném digitálním trhu[29], přičemž se zabývá otázkami, jako je neoprávněné
zeměpisné blokování[30], přeshraniční doručování balíků[31], přeshraniční přenositelnost on-line
služeb poskytujících obsah[32], revize nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele[33],

[20]Úř. věst. C 153 E, 31.5.2013, s. 128.
[21]Nařízení (EU) 2015/2120, Úř. věst. L 310, 26.11.2015, s. 1. Úř. věst. C 261 E, 10.9.2013, s. 54.
[22]Směrnice 2014/61/EU ze dne 15. května 2014, Úř. věst. L 155, 23.5.2014, s. 1.
[23]Nařízení (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014, Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73.
[24]Směrnice (EU) č. 2016/680, Úř. věst. L 119/89, 4.5.2016, s. 1.
[25]Nařízení (EU) č. 2016/679, Úř. věst. L 119/1, 4.5.2016, s. 1.
[26]Úř. věst. C 349 E, 29.11.2013, s. 552.
[27]http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC
+PDF+V0//CS
[28]http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20160114IPR09903/Stop-geo-blocking-and-boost-e-
commerce-and-digital-innovation-says-Parliament
[29]Přijaté texty, P8_TA(2016)0009.
[30]Návrh nařízení o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní
příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX
%3A52016PC0289.
[31]Návrh nařízení o službách přeshraničního doručování balíků, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/
CS/1-2016-285-CS-F1-1.PDF.
[32]Návrh nařízení o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu,
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/CS/1-2015-627-CS-F1-1.PDF.
[33]Návrh nařízení o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu
zájmů spotřebitele (2016/0148 (COD)), http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/docs/cpc-revision-
proposal_en.pdf.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52016PC0289
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52016PC0289
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/CS/1-2016-285-CS-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/CS/1-2016-285-CS-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/CS/1-2015-627-CS-F1-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0148(COD)
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/docs/cpc-revision-proposal_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/docs/cpc-revision-proposal_en.pdf
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audiovizuální mediální služby[34], smlouvy o prodeji zboží online a jinými prostředky na
dálku[35] a smlouvy o poskytování digitálního obsahu[36].
Mariusz Maciejewski / Louis Dancourt / Boris Marschall
06/2017

[34]Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých
právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem
na měnící se situaci na trhu (COM(2016)287), http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=15948.
[35]Návrh směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží online a jinými prostředky na
dálku (COM(2015)0635 final) – 2015/0288(COD), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?
qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0635.
[36]Návrh směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu (COM(2015)0634 final –
2015/0287(COD), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0634.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0287
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0635
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/0288(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0634
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/0287(COD)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0634
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