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DOSTUPNÉ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY
PRO PODNIKY A SPOTŘEBITELE

Informační a komunikační technologie (IKT), datové služby a služby internetového
připojení zaujaly místo tradičních telefonních služeb a jsou klíčovými produkty pro
spotřebitele i podniky. Dnes je na vyžádání k dispozici stále více audiovizuálního
obsahu a internetové připojení 4G a 5G zažívá exponenciální růst. EU proto
vytvořila regulační rámec pro telekomunikace a přijala soubor předpisů, které platí
ve všech členských státech EU. Tento rámec se vztahuje na pevné i bezdrátové
telekomunikační služby, internet a vysílací a přenosové služby. Podle nedávného
výzkumu, který byl proveden pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO),
přispívají telekomunikační služby k HDP EU každoročně sumou 86,1 miliardy EUR
a nová legislativní opatření zavedená Evropským parlamentem by mohla přinést
dalších 40 miliard EUR.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Vzhledem k tomu, že Smlouvy neposkytují žádné přímé pravomoci v oblasti
elektronických komunikačních sítí a služeb, je příslušnost v této oblasti odvozována
od různých článků Smlouvy o fungování Evropské Unie (SFEU). Vzhledem ke složité
povaze mediálních produktů a služeb, jež nelze definovat ani jako výhradně kulturní
statky ani jako pouhé hospodářské statky, bylo třeba jednotlivé politiky vytvářet na
základě uvedené příslušnosti. EU může přijímat příslušná opatření 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 (články 170–172 SFEU); výzkum, technologický rozvoj
a vesmír (články 179–190 SFEU); sbližování právních předpisů v oblasti technologie
nebo uplatňování podobných technologických norem (článek 114 SFEU); volný pohyb
zboží (články 28, 30, 34 a 35 SFEU); volný pohyb osob, služeb a kapitálu (články 45–
66 SFEU); vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport (články 165 a 166 SFEU)
a kultura (článek 167 SFEU).

CÍLE

V návaznosti na Lisabonskou strategii pojmenovala Digitální agenda pro Evropu, která
byla zveřejněna v roce 2010 a pokrývá období deseti let, poprvé klíčovou úlohu
IKT při dosahování cílů EU. V roce 2015 byla v rámci agendy dále rozpracována
pětiletá strategie pro jednotný digitální trh, jež měla za cíl vytvořit spravedlivé, otevřené
a bezpečné digitální prostředí založené na třech pilířích: zajištění lepšího přístupu
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spotřebitelů a podniků k digitálnímu zboží a službám v celé Evropě, vytvoření vhodných
podmínek pro rozvoj digitálních sítí a služeb a maximalizaci růstového potenciálu
digitální ekonomiky.
V roce 2020 se druhá pětiletá digitální strategie „Formování digitální budoucnosti
Evropy“ zaměřila na tři klíčové cíle: technologie, ze kterých budou mít prospěch všichni
obyvatelé, spravedlivé a konkurenceschopné hospodářství a otevřená, demokratická
a udržitelná společnost. V roce 2021 následovala desetiletá strategie „Digitální
kompas: evropské pojetí digitální dekády“, která digitálním ambicím EU pro rok 2030
dává konečnou podobu.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

A. Jednotný digitální trh
V roce 2015 zveřejnila Komise strategii pro jednotný digitální trh (COM(2015)0192),
jejímž cílem je odstranit virtuální hranice, posílit digitální konektivitu a usnadnit
spotřebitelům přístup k přeshraničnímu on-line obsahu. V lednu 2016 přijal Parlament
usnesení nazvané Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu[1].
Závazek posílit digitální konektivitu byl potvrzen ve sdělení „Digitální kompas: evropské
pojetí digitální dekády“, neboť se zaměřuje hlavně na rozšiřování infrastruktury. Podle
tohoto sdělení by všechny domácnosti v EU měly mít gigabitové připojení a všechny
obydlené oblasti by měly být pokryty sítí 5G. Kromě toho by výroba špičkových
a udržitelných polovodičů v Evropě měla představovat 20 % světové produkce a v EU
by mělo být zavedeno 10 000 klimaticky neutrálních a vysoce bezpečných okrajových
uzlů. EU 17. ledna 2022 zahájila provoz prvního kvantového počítače. Tento velmi
vyspělý technologický systém se nachází ve středisku pro vysoce výkonnou výpočetní
techniku v Německu (Jülich Supercomputing Centre).
B. Nařízení o roamingu
Nařízení o roamingu zavedlo pravidlo „roaming za domácích podmínek“, díky němuž
byly od 15. června 2017 v EU zrušeny maloobchodní poplatky za roaming. Nařízení
dále stanovilo stropy pro velkoobchodní ceny, které umožňují pokrýt náklady i zajistit
udržitelný roaming za domácích podmínek. Nařízení je součástí úspěchů jednotného
digitálního trhu EU a je v platnosti do 30. června 2022. Vzhledem k úspěchu,
který dokládá přínos jednotného digitálního trhu pro občany EU, bylo navrženo
nové nařízení, které by prodloužilo platnost stávajících pravidel o dalších 10 let
(COM(2021)0085). Vyjednavači Rady a Parlamentu dosáhli v prosinci 2021 prozatímní
dohody, a nové nařízení[2] tak prodlouží dobu trvání bezplatného roamingu v celé EU
do roku 2032. Nařízení navíc zakáže dodatečné poplatky přesahující velkoobchodní
strop za roaming poté, co spotřebitelé překročí své roamingové limity. Roamingová
pravidla EU přestala platit pro Spojené království, jakmile dne 31. prosince 2020
opustilo jednotný trh.

[1]Úř. věst C 11, 12.1.2018, s. 55.
[2]PE/86/2021/REV/1.
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C. Evropský kodex pro elektronické komunikace
V květnu 2015 zveřejnila Komise v rámci své strategie pro jednotný digitální trh
návrhy na reformu regulačního rámce EU pro telekomunikace. V září 2016 pak
předložila návrhy, včetně směrnice, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické
komunikace, s cílem nahradit čtyři klíčové směrnice v oblasti telekomunikací (rámcovou
směrnici, autorizační směrnici, přístupovou směrnici a směrnici o univerzální službě).
Ve sdělení ze září 2016[3] Komise navrhla soubor iniciativ, který zahrnoval i přezkum
návrhu, v němž oznámila evropský kodex pro elektronické komunikace, společné cíle
EU pro širokopásmové připojení pro rok 2025, plán na podporu vedoucího postavení
Evropy v bezdrátové technologii 5G a systém poukázek pro veřejné orgány, které
chtějí občanům poskytnout bezplatný přístup k Wi-Fi (WiFi4EU). Evropský kodex pro
elektronické komunikace (směrnice (EU) 2018/1972), který vstoupil v platnost dne
11. prosince 2018, modernizoval dosavadní pravidla EU v oblasti telekomunikací. Dne
18. prosince 2020 Komise přijala nové nařízení v přenesené pravomoci, kterým se
stanoví jednotné maximální unijní sazby za ukončení hlasového volání, jež si operátoři
vzájemně účtují za ukončení hlasových volání ve svých sítích. Postupně budou za
ukončení volání zaváděny jednotné maximální sazby, a to 0,07 EUR za minutu pro
volání v pevných sítích do roku 2022 a 0,2 EUR za minutu v mobilních sítích do
roku 2024.
D. Regulace v oblasti soukromí a bezpečnosti
Lepší ochrana spotřebitelů a podniků je zajištěna těmito opatřeními: přijetím právního
předpisu o ochraně soukromí (směrnice 2009/136/ES[4]) a o ochraně údajů (nařízení
(EU) 2016/679[5] a směrnice (EU) 2016/680[6]); posílením mandátu Evropské agentury
pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)[7]; přijetím směrnice (EU) 2016/1148
o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních
systémů v Unii[8]; posílením práva změnit poskytovatele pevné linky nebo mobilního
připojení během jednoho pracovního dne a ponechat si původní telefonní číslo,
tj. přenositelnost čísla (směrnice 2009/136/ES) a zřízením jednotného evropského
čísla tísňového volání 112 (směrnice 2009/136/ES), linky 116 000 na oznamování
nezvěstných dětí, linky 116 111 na pomoc dětem a linky důvěry 116 123 i online
platformy pro řešení sporů mezi spotřebiteli a internetovými obchodníky[9].
Dne 16. prosince 2020 předložila Komise návrh směrnice o opatřeních k zajištění
vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii (COM(2020)0823). Cílem
tohoto návrhu je nahradit a dále rozšířit směrnici (EU) 2016/1148 o bezpečnosti sítí
a informací a informačních systémů)[10]. Dne 13. května 2022 bylo po jednáních

[3]COM(2016)0587.
[4]Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 11.
[5]Úř. věst L 119, 4.5.2016, s. 1.
[6]Úř. věst L 119, 4.5.2016, s. 89.
[7]Zřízena nařízením (ES) č. 460/2004, Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 1; Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze
dne 16. dubna 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady týkajícím se Evropské agentury pro bezpečnost sítí
a informací, Úř. věst. C 45, 5.2.2016, s. 102.
[8]Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1.
[9]Vyřízení vaší stížnosti týkající se práv spotřebitelů.
[10]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.
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Parlamentu, Rady a Komise dosaženo politické dohody. Rada a Parlament nyní musí
tento text oficiálně přijmout.
E. Hospodářská soutěž a regulace trhu
Lepší přístup k telekomunikacím je zajišťován pomocí právních předpisů k podnícení
hospodářské soutěže prostřednictvím jasných a inkluzivních pravidel, vyšší kvality,
lepších cen a většího objemu služeb (evropský kodex elektronické komunikace –
EECC); investicemi do širokopásmových sítí podporujících vysokorychlostní internet;
podporou bezdrátových technologií, jako je LTE a 5G, prostřednictvím programu
politiky rádiového spektra a harmonizací využívání frekvenčního pásma 470–790 MHz
v EU s cílem vytvořit gigabitové připojení pro všechny hlavní socioekonomické
aktéry[11].
V zájmu větší jednotnosti vnitrostátní regulačních postupů zajišťuje Sdružení
evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (nařízení
(EU) 2018/1971[12]) spolupráci vnitrostátních regulačních orgánů a Komise. Podporuje
osvědčené postupy a společné přístupy, a zároveň se vyhýbá nedůsledné regulaci,
která by mohla vést k narušení jednotného digitálního trhu. Tyto aktualizované právní
předpisy pověřují vnitrostátní regulační orgány podporou hospodářské soutěže při
poskytování elektronických komunikačních sítí a služeb a stanovují zásady jejich
fungování: nezávislost, nestrannost a transparentnost a právo na odvolání.
Komise zveřejnila návrh na jednotnou nabíječku pro elektronická zařízení
(COM(2021)0547). Návrh má usnadnit vývoj univerzální nabíječky pro řadu mobilních
zařízení prodávaných v EU a upravit směrnici 2014/53/EU o harmonizaci právních
předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh. Dne
7. června 2022 bylo dosaženo prozatímní politické dohody, kterou musí Parlament
a Rada formálně schválit po letní přestávce. Směrnice pak vstoupí v platnost dvacet
dní po vyhlášení. Ustanovení dohody začnou být uplatňována po 24 měsících.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Parlament je zastáncem rozhodné a pokrokové politiky v oblasti IKT a velmi aktivně se
podílí na přijímání příslušných legislativních návrhů, které mají zvyšovat přínosy pro
spotřebitele a podniky.
Parlament rovněž připomíná, že je nutné využívat spektrum v rámci „digitální
dividendy“ a zajistit tak širokopásmové připojení všech občanů EU, a zdůrazňuje, že
je třeba přijmout další opatření k zajištění univerzálního a vysokorychlostního přístupu
k širokopásmovému připojení a rovněž digitální gramotnosti a kompetencí všech
občanů a spotřebitelů[13]. Rovněž podtrhuje význam bezpečnosti kyberprostoru[14],
v němž by měla být zajištěna solidní ochrana soukromí a občanských svobod
spotřebitelů a podniků. Parlament současně důsledně podporuje technologickou
neutralitu, „neutralitu sítí“ a „internetovou svobodu“ pro občany EU.

[11]Úř. věst. L 138, 25.5.2017, s. 131.
[12]Úř. věst. L 321, 17.12.2018, s. 1.
[13]Úř. věst C 81 E, 15.3.2011, s. 45.
[14]Úř. věst C 332 E, 15.11.2013, s. 22.
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Parlament tyto záruky systematicky konsoliduje formou právních předpisů. Hraje
klíčovou úlohu při odstraňování překážek na jednotném digitálním trhu a při
modernizaci telekomunikačních předpisů EU, které se vztahují na dnešní digitální
a datové produkty a služby, s cílem poskytovat spotřebitelům a podnikům větší digitální
výhody. Jedná se například o směrnici 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů
na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací[15] a nařízení (EU)
č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce na vnitřním trhu[16], jež má usnadnit elektronické obchodování[17]. Parlament
v reakci na návrhy Komise podpořil modernizaci předpisů upravujících autorské
právo[18] a aktualizaci předpisů EU pro audiovizuální mediální služby[19].
Parlament navíc úspěšně dokončil legislativní práci na reformě ochrany údajů
prostřednictvím směrnice (EU) 2016/680[20] a nařízení (EU) 2016/679[21]. Odvedl
značnou práci na legislativních návrzích, jež byly předloženy v návaznosti na
strategii pro jednotný digitální trh a jeho usnesení o směřování k aktu o jednotném
digitálním trhu[22]. Parlament také přijal usnesení o internetové konektivitě pro
růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G[23]

podporující harmonogram pro zavádění sítě 5G tak, aby byla usnadněna konektivita
pro spotřebitele a podniky.
V usnesení ze dne 12. března 2019[24] Parlament vyzval Komisi, aby „posoudila,
zda je nutné rozšířit působnost směrnice o bezpečnosti sítí a informací na další
klíčové sektory a služby, které nejsou pokryty odvětvovými právními předpisy“.
Výboru EP pro průmysl, výzkum a energetiku byl přidělen spis k návrhu Komise ze
dne 16. prosince 2020 (COM(2020)0823), který je stále otevřený Podle výzkumu
z roku 2019, který byl proveden pro Výbor EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,
přispívají telekomunikační služby k HDP EU každoročně 86,1 miliardou EUR a nová
legislativní opatření, která Parlamentem předložil v zájmu další integrace jednotného
trhu s telekomunikačními službami, by mohla přinést dalších 40 miliard EUR[25].
Další studie Parlamentu o novém vývoji digitálních služeb[26] naznačují, že budoucí
konektivita, která směřuje k technologiím 6G, bude pro podniky a spotřebitele v EU
ještě zásadnější.

[15]Úř. věst. L 155, 23.5.2014, s. 1.
[16]Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73.
[17]COM(2017)0228 – již není v platnosti.
[18]Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech s ním
souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES, Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 92.
[19]Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/
EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních
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