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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 12. září 2018 Komise zveřejnila svůj návrh přístupu k boji proti šíření teroristického 
obsahu online zřízením jasného a harmonizovaného právního rámce pro prevenci zneužívání 
hostingových služeb.

Zpravodajka bere na vědomí tento návrh, jehož cílem je vyjasnit otázku právní odpovědnosti 
poskytovatelů hostingových služeb, kteří musí přijmout všechna vhodná, rozumná a 
přiměřená opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti jejich služeb a k rychlému a účinnému 
odhalení a odstranění teroristického obsahu on-line. 

Zpravodajku znepokojuje několik aspektů přístupu Komise, zejména pokud jde o míru 
zohlednění základních práv, jako je svoboda projevu a přístup k informacím a rovněž pluralita 
sdělovacích prostředků. Návrh ve své stávající podobě rovněž představuje několik právních 
problémů z hlediska stávajících norem, zejména co se týká jeho souladu se směrnicí 
2000/31/ES1 a se směrnicí 2018/1808/EU2. 

Zpravodajka se domnívá, že je zcela zásadní, aby navrhované nařízení neporušovalo základní 
práva a stávající právní rámec EU a neodchylovalo se od nich. S cílem na tyto obavy reagovat 
zpravodajka navrhuje řadu pozměňovacích návrhů, které mají některé z uvedených problémů 
právně objasnit.

Hlavní body návrhu stanoviska:

i) Definice (článek 2)

– Poskytovatelé hostingových služeb

Navrhovaná definice „poskytovatelů hostingových služeb“ je příliš široká a právně nejasná a 
může neúmyslně zahrnovat významný počet poskytovatelů, kteří by do působnosti tohoto 
nařízení spadat neměli. Zpravodajka navrhuje zúžení definice, aby se týkala výhradně 
poskytovatelů hostingových služeb, které umožňují svým uživatelům zpřístupňovat obsah 
široké veřejnosti.

                                               
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech 
služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém 
obchodu“), Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1–16.

2 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 služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se 
situaci na trhu, Úř. věst. L 303, 28.11.2018, s. 69–92.
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– Teroristický obsah

Stejně tak je třeba dále upřesnit navrhovanou definici „teroristického obsahu“. Zpravodajka 
navrhuje sladit navrhovanou definici se směrnicí 2017/541/EU a také z ní výslovně vyjmout 
veškerý materiál, který se používá pro vzdělávací, žurnalistické a výzkumné účely. 

ii) Příkazy k odstranění (článek 4)

– Příslušné orgány

Odstavec 1 požaduje, aby byl příslušný orgán oprávněn vydat rozhodnutí, kterým se od 
poskytovatele hostingových služeb požaduje, aby teroristický obsah odstranil nebo k němu 
znemožnil přístup. Zpravodajka se domnívá, že k vydávání takových rozhodnutí by měly být 
oprávněny pouze justiční orgány, které mají pro vydání odůvodněného příkazu k odstranění 
dostatečné odborné znalosti. 

– Lhůta pro splnění příkazu k odstranění

Odstavec 2 požaduje, aby poskytovatelé hostingových služeb teroristický obsah odstranili 
nebo k němu znemožnili přístup do jedné hodiny od přijetí příkazu k odstranění. Přestože by 
poskytovatelé měli teroristický obsah odstranit nebo k němu znemožnit přístup co nejdříve, 
jedna hodina se na splnění příkazu k odstranění jeví jako příliš krátká doba. Většina 
poskytovatelů, zejména malé a střední podniky, nemá ke splnění příkazu během tohoto 
časového rámce odpovídající zdroje. Nedodržení tak krátké lhůty znamená, že budou 
poskytovatelům uloženy přísné sankce podle článku 18, a zároveň budou strany dotčené 
příkazem k odstranění v praxi zbaveny jakéhokoli práva nebo možnosti tento příkaz 
zpochybnit. To by mohlo vést ke zneužívání a rovněž k nedostatečné ochraně základních 
práv. Dále je třeba uvést, že obsah některých pohyblivých obrazových nebo zvukových 
souborů může trvat déle než jednu hodinu.

Ke splnění příkazů k odstranění je tudíž potřeba dostatek času. „Do jedné hodiny“ by mělo 
být nahrazeno formulací „bez zbytečného odkladu“, která by poskytovatelům umožňovala 
vyhovět příkazu k odstranění vyváženým a vhodným způsobem. 

– Výjimky 

Odstavce 7 a 8 stanoví možné výjimky, kdy poskytovatelé nemusí příkazu k odstranění 
vyhovět z důvodu vyšší moci nebo faktické nemožnosti, nebo když příkaz obsahuje zjevné 
chyby nebo neobsahuje dostatečné informace. Zpravodajka však považuje tyto výjimky za 
příliš omezené, a proto navrhuje přidat výjimky založené na technických či provozních 
důvodech. 

iii) Proaktivní opatření (článek 6)

Článek 6 požaduje, aby poskytovatelé hostingových služeb v případě potřeby přijali 
proaktivní opatření na ochranu svých služeb proti šíření teroristického obsahu online. Rovněž 
žádá, aby předložili zprávu o konkrétních proaktivních opatřeních přijatých za účelem 
prevence opětovného nahrání teroristického obsahu, který byl předtím odstraněn nebo 
k němuž byl znemožněn přístup.
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Zpravodajka považuje tento článek za vysoce problematický, jelikož by vedl k uložení obecné 
povinnosti dohledu poskytovatelům hostingových služeb v rozporu s článkem 15 směrnice 
2000/31/ES.

Ačkoli má Komise v úmyslu tento problém obejít poskytnutím určitého právního ujištění 
prostřednictvím toho, že v bodu odůvodnění 19 uvádí, že „konkrétní proaktivní opatření 
nesmí v zásadě vést k uložení obecné povinnosti dohledu“, zcela zjevně to nestačí k tomu, aby 
se zajistilo, že žádná obecná povinnost dohledu nebude uložena. Komise naopak tvrdí, že 
„vzhledem k obzvláště závažným rizikům spojeným se šířením teroristických obsahů“ by státy 
mohly mít možnost se „podle tohoto nařízení od této zásady v rámci EU výjimečně 
odchylovat“. To by znamenalo velký posun od stávajícího právního přístupu, pokud jde o 
povinnosti online hostingových služeb a jejich režim odpovědnosti, jakož i dramatický dopad 
na základní práva.

Článek 6 navíc představuje některé problémy z hlediska směrnice 2018/1808/EU. 
Poskytovatelé platforem pro sdílení videonahrávek, na něž se vztahuje navrhované nařízení, 
by museli přijmout proaktivní opatření. Článek 28b odst. 1 směrnice žádá poskytovatele 
platforem pro sdílení videonahrávek, aby „přijali vhodná opatření s cílem chránit (...) 
veřejnost před pořady (...) obsahujícími takový obsah, jehož šíření je trestným činem podle 
práva Unie, zejména veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného činu podle 
článku 5 směrnice (EU) 2017/541“. Rovněž jasně uvádí, že taková opatření „nesmějí vést 
k žádným předběžným kontrolním opatřením ani k filtrování nahrávaného obsahu, jež není 
v souladu s článkem 15 směrnice 2000/31/ES“. Proaktivní opatření by se tedy jevila jako 
neslučitelná se zákazem předběžných kontrol a filtrování nahrávaného obsahu, který je 
stanoven ve směrnici o audiovizuálních mediálních službách.

V této souvislosti zpravodajka vzhledem k právním rozporům mezi navrhovaným nařízením a 
směrnicemi 2000/31/ES a 2018/1808/EU navrhuje vypustit článek 6.

iv) Sankce

Článek 18 stanoví řadu sankcí v případě, že poskytovatelé hostingových služeb poruší 
povinností podle tohoto nařízení. Pro případ, že poskytovatelé hostingových služeb 
nedodržují příkazy k odstranění systematicky, jsou stanoveny přísné finanční postihy. 
Zpravodajka se domnívá, že členské státy by měly zavést sankce v přiměřené a proveditelné 
míře na vnitrostátní úrovni. Rovněž by měly rozhodnout, zda poskytovatelům ukládat 
finanční postihy. Finanční sankce, které navrhla Komise, proto zpravodajka navrhuje 
odstranit, a to aby se zabránilo jednak nadměrnému zatížení menších poskytovatelů, kteří by 
tyto sankce nepřežili, a také vzniku situace, kdy společnosti v příliš velké míře blokují a 
odstraňují obsah, aby se ochránily před možnými finančními postihy.

V rámci těchto hlavních bodů zpravodajka uvádí řadu pozměňovacích návrhů, aby objasnila 
právně odlišné otázky, pokud jde o respektování základních práv, nápravné mechanismy a 
právo podat odvolání. 

Na závěr by zpravodajka chtěla připomenout některé základní zásady, které jsou pro prevenci 
radikalizace vedoucí k terorismu a násilnému extremismu klíčové a přesahují jakákoli 
opatření pro boj proti šíření teroristického obsahu online, která může Unie přijmout. Význam 
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sdělovacích prostředků a digitální gramotnosti pro všechny občany jakéhokoli věku nelze 
podceňovat. V tomto ohledu je třeba, aby Unie v rámci hlavních opatření, která přijme za 
účelem prevence radikalizace, zajistila soudržnost své politiky a snažila se prohloubit úzkou 
spolupráci s občanskou společností a poskytovateli online služeb, pokud jde o řešení 
internetových hrozeb. Je nutné vynaložit větší úsilí o podporu kritického myšlení mladých lidí 
ohledně extremistických názorů dostupných na internetu. Vrcholný význam mají rovněž 
osvědčené postupy a výzkum ohledně začleňování mediální gramotnosti do formálního 
vzdělávání a odborné přípravy, jakož i do neformálního a informálního učení.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Uplatňováním tohoto nařízení by 
nemělo být dotčeno uplatňování 
článku 14 směrnice 2000/31/ES8. Opatření 
přijatá poskytovateli hostingových služeb 
v souladu s tímto nařízením, a to včetně 
proaktivních opatření, nesmí sama o sobě 
vést k tomu, že se na poskytovatele služeb 
přestane vztahovat výjimka z odpovědnosti 
stanovená příslušným ustanovením. Tímto 
nařízením nejsou dotčeny pravomoci 
vnitrostátních orgánů a soudů stanovit 
v konkrétních případech, kdy nejsou 
splněny podmínky pro výjimku z 
odpovědnosti dle článku 14 směrnice 
2000/31/ES, odpovědnost poskytovatelů 
hostingových služeb.

(5) Uplatňováním tohoto nařízení by 
neměl být dotčen článek 14 směrnice 
2000/31/ES8. Zejména výjimka 
z odpovědnosti udělená poskytovatelům
hostingových služeb by neměla být 
dotčena opatřeními přijatými 
poskytovateli hostingových služeb 
v souladu s tímto nařízením. Tímto 
nařízením by neměly být dotčeny 
pravomoci vnitrostátních orgánů a soudů 
stanovit v konkrétních případech, kdy 
nejsou splněny podmínky pro výjimku z 
odpovědnosti dle článku 14 směrnice 
2000/31/ES, odpovědnost poskytovatelů 
hostingových služeb.

__________________ __________________

8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 
o některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(„směrnice o elektronickém obchodu“) (Úř. 
věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 
o některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(„směrnice o elektronickém obchodu“) (Úř. 
věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).
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Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit soudržnost se stávajícím právním rámcem EU.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Toto nařízení přispívá k ochraně 
veřejné bezpečnosti a současně stanoví 
náležitá a účinná ochranná opatření 
s cílem zajistit ochranu dotčených 
základních práv. Ta zahrnují práva na 
ochranu soukromí a osobních údajů, právo 
na účinnou soudní ochranu, právo na 
svobodu projevu, a to včetně práva přijímat 
a rozšiřovat informace, práva na svobodu 
podnikání a zásady zákazu diskriminace. 
Příslušné orgány a poskytovatelé 
hostingových služeb musí přijímat pouze 
taková opatření, která jsou nutná, vhodná 
a přiměřená v demokratické společnosti, 
a to s ohledem na velký význam svobody
projevu a informací, která představuje 
jeden ze základních pilířů pluralitní 
demokratické společnost a je jednou 
z hodnot, na kterých byla Unie založena. 
Je nutné přísně zacílit na opatření, která 
by představovala zasahování do svobody 
projevu a informací, a to v tom smyslu, že 
musí sloužit k prevenci šíření 
teroristického obsahu, ovšem aniž by tím 
ovlivňovala právo přijímat a rozšiřovat 
informace, a zohlednit též ústřední úlohu, 
kterou poskytovatelé hostingových služeb 
hrají při zprostředkování veřejné diskuse, 
šíření a přijímání faktů, názorů 
a myšlenek v souladu se zákonem.

(7) Toto nařízení přispívá k ochraně 
veřejné bezpečnosti a současně zajišťuje
ochranu dotčených základních práv. Ta 
zahrnují práva na ochranu soukromí 
a osobních údajů, právo na účinnou soudní 
ochranu, právo na svobodu projevu, a to 
včetně práva přijímat a rozšiřovat 
informace, práva na svobodu podnikání 
a zásady zákazu diskriminace. Příslušné 
justiční orgány a poskytovatelé 
hostingových služeb musí přijímat pouze 
taková opatření, která jsou nutná, vhodná 
a přiměřená v demokratické společnosti, 
a to s patřičným ohledem na svobodu
projevu, právo na sdílení informací a 
rovněž na pluralitu sdělovacích 
prostředků, které patří mezi základní 
pilíře pluralitní demokratické společnosti
a mezi hodnoty, na kterých byla Unie 
založena.

Or. en



PE632.087v01-00 8/37 PA\1172153CS.docx

CS

Odůvodnění

Mělo by být zřejmé, že toto nařízení by mělo být uplatňováno za přísného dodržování 
základních práv. Toto nařízení by za žádných okolností nemělo ohrozit nebo oslabit 
dodržování svobody projevu a informací ani pluralitu sdělovacích prostředků.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Právo na účinnou právní ochranu je 
zakotveno v článku 19 Smlouvy o EU 
a článku 47 Listiny základních práv 
Evropské unie. Každá fyzická nebo 
právnická osoba má právo u příslušného 
vnitrostátního soudu na účinnou právní 
ochranu před opatřeními přijatými dle 
tohoto nařízení, která mají negativní 
dopady na práva takové osoby. Toto právo 
zahrnuje zejména možnost poskytovatelů 
hostingových služeb a poskytovatelů 
obsahu se účinně bránit proti příkazům 
k odstranění obsahu u soudu členského 
státu, ve kterém orgány příkaz k odstranění 
obsahu vydaly.

(8) Právo na účinnou právní ochranu je 
zakotveno v článku 19 Smlouvy o EU 
a článku 47 Listiny základních práv 
Evropské unie. Každá fyzická nebo 
právnická osoba má právo u příslušného 
vnitrostátního soudu na účinnou právní 
ochranu před opatřeními přijatými dle 
tohoto nařízení, která mají negativní 
dopady na práva takové osoby. Toto právo 
zahrnuje zejména možnost poskytovatelů 
hostingových služeb a poskytovatelů 
obsahu se účinně bránit proti příkazům 
k odstranění obsahu u soudu členského 
státu, ve kterém orgány příkaz k odstranění 
obsahu vydaly, jakož i možnost 
poskytovatelů hostingových služeb bránit 
se proti jakémukoli rozhodnutí o uložení 
sankcí u soudu členského státu, v němž 
mají sídlo nebo právního zástupce.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají 
poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné orgány přijmout za účelem 
prevence šíření teroristického obsahu 

(9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají 
poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné justiční orgány přijmout za 
účelem prevence šíření teroristického 
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online, musí toto nařízení stanovit definici 
teroristického obsahu pro preventivní 
účely, která bude čerpat z definice 
teroristických trestných činů uvedené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/5419. S ohledem na nutnost 
řešit nejškodlivější teroristickou 
propagandu na internetu musí definice 
postihovat materiál a informace, které 
podněcují, podporují a obhajují páchání 
teroristických trestných činů nebo 
podílení se na nich, uvádějí pokyny 
k páchání takových trestných činů nebo 
propagují účast na činnostech teroristické 
skupiny. Takové informace zahrnují 
zejména text, obrázky, zvukové nahrávky 
a videa. Při posuzování, zda je obsah 
teroristický ve smyslu tohoto nařízení, 
musí příslušné orgány i poskytovatelé 
hostingových služeb zohlednit faktory 
jako např. povahu a znění příslušného 
výroku či projevu, kontext, ve kterém byl 
učiněn, a jeho potenciál přivodit škodlivé 
důsledky, které by měly vliv na bezpečnost 
osob. Skutečnost, že byl materiál vytvořen 
teroristickou organizací nebo osobou 
uvedenou na příslušných seznamech EU, 
lze jej takové organizaci přičítat nebo je 
šířen jejím jménem, je při posouzení 
důležitým faktorem. Obsah šířený pro 
vzdělávací, žurnalistické či výzkumné 
účely je třeba náležitě chránit. Navíc by 
mělo být za teroristický obsah považováno 
vyjadřování radikálních, polemických či 
kontroverzních názorů ve veřejné diskuzi 
o citlivých politických otázkách.

obsahu online, musí toto nařízení stanovit 
definici teroristického obsahu, která bude 
čerpat z definice teroristických trestných 
činů uvedené ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/5419 a která
by měla zahrnovat text, obrázky, zvukové 
nahrávky a videa. Obsah šířený pro 
vzdělávací, žurnalistické či výzkumné 
účely by však neměl být považován za 
teroristický obsah, a tudíž by měl být 
z působnosti tohoto nařízení vyňat. Stejně 
tak by mělo být za teroristický obsah 
považováno vyjadřování radikálních, 
polemických či kontroverzních názorů ve 
veřejné diskuzi o citlivých politických 
otázkách.

__________________ __________________

9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 
o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV 
a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV 
(Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 
o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV 
a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV 
(Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je objasnit, jaký je rozsah působnosti tohoto nařízení a 
co by pro účely tohoto nařízení mohlo být považováno za „teroristický obsah“. Z této definice 
je třeba výslovně vyjmout materiál využívaný pro vzdělávací, žurnalistické a výzkumné účely a 
rovněž jakákoli kontroverzní stanoviska či názory, jež přispívají k demokratické diskusi 
v pluralitní společnosti. Při provádění tohoto nařízení by měla být zajištěna svoboda projevu.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Má-li se toto opatření vztahovat 
také na online hostingové služby, ve 
kterých je šířen teroristický obsah, mělo by 
toto nařízení upravovat služby informační 
společnosti, které uchovávají informace 
poskytované příjemcem služby na jeho 
žádost a které takové uchovávané 
informace zpřístupňují třetím stranám bez 
ohledu na to, zda je taková činnost pouze 
technické, automatické a pasivní povahy. 
Takoví poskytovatelé služeb informační 
společnosti například zahrnují platformy 
sociálních médií, služby audiovizuálního 
přenosu prostřednictvím internetu (tzv. 
video streaming), služby sdílení videa, 
obrazového a zvukového materiálu, služby 
sdílení souborů a jiné cloudové služby 
v rozsahu, ve kterém zpřístupňují 
informace třetím stranám a webům, kde 
mohou uživatelé vkládat komentáře nebo 
recenze. Nařízení by se mělo také 
vztahovat na poskytovatele hostingových 
služeb s provozovnou mimo Unii, kteří 
ovšem nabízejí služby v rámci Unie, 
protože velká část poskytovatelů 
hostingových služeb vystavených v rámci 
svých služeb teroristickému obsahu online 
sídlí ve třetích zemích. To by mělo zajistit, 
že všechny společnosti působící na 
jednotném digitálním trhu splňují stejné 
požadavky, a to bez ohledu na zemi, kde 
mají provozovnu. K určení, zda 

(10) Má-li se toto opatření vztahovat na 
online hostingové služby, ve kterých je 
šířen teroristický obsah, mělo by toto 
nařízení upravovat pouze služby 
informační společnosti, které uchovávají 
informace poskytované příjemcem služby 
na jeho žádost a které takový materiál
zpřístupňují veřejnosti, což znamená, že 
poskytovatelé obsahu předem neurčují 
rozsah potenciálních uživatelů obsahu. 
Takoví poskytovatelé například zahrnují 
platformy pro sdílení videonahrávek, 
platformy sociálních médií, streamingové 
služby, služby sdílení obrazového 
a zvukového materiálu, služby sdílení 
souborů a jiné cloudové služby a služby 
ukládání dat, s výjimkou poskytovatelů 
služeb cloudového hostingu mezi podniky, 
a to v rozsahu, ve kterém zpřístupňují 
materiál veřejnosti. „Prosté přenosy“ 
a jiné služby elektronických komunikací 
ve smyslu evropského kodexu pro 
elektronické komunikace, poskytovatelé 
služeb ukládání do vyrovnávací paměti 
(caching), jiné služby poskytované 
v jiných vrstvách internetové 
infrastruktury, např. registry 
a elektronické podatelny domén, systém 
doménových jmen (DNS), související 
služby, jako jsou platební služby, služby 
ochrany před distribuovaným odepřením 
služby (DDoS), interpersonální 



PA\1172153CS.docx 11/37 PE632.087v01-00

CS

poskytovatel služeb nabízí služby v Unii, je 
nutné posoudit, zda poskytovatel služeb 
umožňuje právnickým nebo fyzickým 
osobám v jednom či více členských státech 
využívat jeho služby. Avšak pouhá 
dostupnost webové stránky, e-mailové 
adresy a jiných kontaktních údajů 
poskytovatele služeb v jednom nebo více 
členských státech, posuzovaných odděleně, 
by neměla být dostatečnou podmínkou pro 
použití tohoto nařízení.

komunikační služby, které umožňují 
přímou interpersonální a interaktivní 
výměnu informací mezi konečným počtem 
osob, kdy osoby, které komunikaci 
zahajují nebo se jí účastní, určují 
jejího/její příjemce, by pro účely tohoto 
nařízení měly být z působnosti nařízení 
vyňaty. Nařízení by se mělo také vztahovat 
na poskytovatele hostingových služeb s 
provozovnou mimo Unii, kteří ovšem 
nabízejí služby v rámci Unie, protože velká 
část poskytovatelů hostingových služeb 
vystavených v rámci svých služeb 
teroristickému obsahu online sídlí ve 
třetích zemích. To by mělo zajistit, že 
všechny společnosti působící na jednotném 
digitálním trhu splňují stejné požadavky, 
a to bez ohledu na zemi, kde mají 
provozovnu. K určení, zda poskytovatel 
služeb nabízí služby v Unii, je nutné 
posoudit, zda poskytovatel služeb 
umožňuje právnickým nebo fyzickým 
osobám v jednom či více členských státech 
využívat jeho služby. Avšak pouhá 
dostupnost webové stránky, e-mailové 
adresy a jiných kontaktních údajů 
poskytovatele služeb v jednom nebo více 
členských státech, posuzovaných odděleně, 
by neměla být dostatečnou podmínkou pro 
použití tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité objasnit, které poskytovatele hostingových služeb definice zahrnuje. Měla by 
zahrnovat pouze poskytovatele služeb určených k uchovávání materiálu, který je šířen mezi 
veřejnost.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Poskytovatelé hostingových služeb (12) Aniž by byl dotčen článek 15 
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musí plnit určité povinnosti náležité péče, 
aby zajistili prevenci šíření teroristického 
obsahu ve svých službách. Tyto povinnosti 
náležité péče by neměly představovat 
obecnou povinnost dohledu. Povinnosti 
náležité péče by měly při uplatňování 
tohoto nařízení zahrnovat požadavek, aby 
poskytovatelé hostingových služeb jednali 
ohledně uchovávaného obsahu s řádnou 
péčí a přiměřeně, a to zejména při 
uplatňování jejich vlastních podmínek 
s cílem zabránit odstranění obsahu, který
není teroristický. Odebrání či zamezení 
přístupu musí být provedeno s ohledem na 
zajištění svobody projevu a informací.

směrnice 2000/31/ES, poskytovatelé 
hostingových služeb musí plnit určité 
povinnosti náležité péče, aby zabránili
šíření teroristického obsahu ve svých 
službách. Povinnosti náležité péče by měly 
při uplatňování tohoto nařízení zahrnovat 
požadavek, aby poskytovatelé 
hostingových služeb jednali ohledně 
obsahu, který uchovávají a zpřístupňují 
veřejnosti, s řádnou péčí a přiměřeně, a to 
zejména při uplatňování jejich vlastních 
podmínek s cílem zabránit odstranění 
obsahu, který není obsahem teroristickým. 
Při odebrání či zamezení přístupu musí být 
řádně dodržena svoboda projevu 
a informací.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit právní soudržnost navrhovaného nařízení se směrnicí 2000/31/ES.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je nutné harmonizovat postup 
a povinnosti vyplývající ze zákonných 
příkazů, které po posouzení příslušnými 
orgány, vyžadují po poskytovatelích 
hostingových služeb odstranit teroristický 
obsah nebo zamezit přístupu k němu.
Členské státy budou mít volnost, co se týče 
výběru příslušných orgánů, a tento úkol 
budou moci uložit správním, donucovacím 
či justičním orgánům. S ohledem na 
rychlost šíření teroristického obsahu napříč 
online službami ukládá toto ustanovení 
poskytovatelům hostingových služeb 
povinnost zajistit, aby byl teroristický 
obsah uvedený v příkazu k odstranění 
obsahu odstraněn nebo přístup k němu 
zamezen od jedné hodiny od přijetí příkazu 

(13) Příslušné justiční orgány 
členských států by měly posoudit, zda je 
obsah obsahem teroristickým, a vydat 
zákonný příkaz, který po poskytovatelích 
hostingových služeb vyžaduje buď 
odstranění tohoto obsahu, nebo zamezení
přístupu k němu. S ohledem na rychlost 
šíření teroristického obsahu napříč online 
službami by poskytovatelé hostingových 
služeb měli zajistit, aby byl teroristický 
obsah uvedený v příkazu k odstranění 
obsahu odstraněn nebo přístup k němu 
zamezen bez zbytečného odkladu po přijetí 
příkazu k odstranění obsahu. Rozhodnutí, 
zda dotyčný obsah odstranit nebo k němu 
zamezit přístup uživatelům v Unii, je na 
poskytovateli hostingových služeb.
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k odstranění obsahu. Rozhodnutí, zda 
dotyčný obsah odstranit nebo k němu 
zamezit přístup uživatelům v Unii, je na 
poskytovateli hostingových služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Příslušný orgán by měl příkaz 
k odstranění obsahu předat přímo 
adresátovi a kontaktnímu místu 
elektronickými prostředky umožňujícími 
vyhotovení písemného záznamu za 
podmínek, jež poskytovateli služeb 
umožňují ověřit pravost, včetně přesnosti 
data a času odeslání a přijetí příkazu, např. 
zabezpečenou e-mailovou poštou 
a prostřednictvím platforem nebo jiných 
zabezpečených kanálů, včetně těch, které 
dá k dispozici poskytovatel služeb, a to 
v souladu s pravidly pro ochranu osobních 
údajů. Tento požadavek lze uspokojit 
zejména využitím kvalifikovaných služeb 
elektronického doporučeného doručování, 
jak stanoví nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 910/201412.

(14) Příslušné justiční orgány by měly
příkaz k odstranění obsahu předat přímo 
adresátovi a kontaktnímu místu 
elektronickými prostředky umožňujícími 
vyhotovení písemného záznamu za 
podmínek, jež poskytovateli služeb 
umožňují ověřit pravost, včetně přesnosti 
data a času odeslání a přijetí příkazu, např. 
zabezpečenou e-mailovou poštou 
a prostřednictvím platforem nebo jiných 
zabezpečených kanálů, včetně těch, které 
dá k dispozici poskytovatel služeb, a to 
v souladu s pravidly pro ochranu osobních 
údajů. Tento požadavek lze uspokojit 
zejména využitím kvalifikovaných služeb 
elektronického doporučeného doručování, 
jak stanoví nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 910/201412.

__________________ __________________

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 
o elektronické identifikaci a službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce na vnitřním trhu a o zrušení 
směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 
28.8.2014, str. 73).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 
o elektronické identifikaci a službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce na vnitřním trhu a o zrušení 
směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 
28.8.2014, str. 73).

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S ohledem na rozsah a rychlost 
potřebné pro efektivní odhalování 
a odstraňování teroristického obsahu, 
jsou zásadním prvkem v boji proti 
teroristickému obsahu online přiměřená 
proaktivní opatření a v některých 
případech i využívání automatizovaných 
prostředků. Poskytovatelé hostingových 
služeb musí za účelem omezení 
dostupnosti teroristického obsahu 
posoudit, zda je vhodné přijmout 
proaktivní opatření v závislosti na rizicích 
a míře expozice teroristickému obsahu 
a také s ohledem na dopady na práva 
třetích stran a informace ve veřejném 
zájmu. V důsledku toho by měli 
poskytovatelé hostingových služeb určit, 
jaká vhodná, účinná a přiměřená 
proaktivní opatření přijmout. Z tohoto 
požadavku by neměla vyplývat obecná 
povinnost dohledu. V kontextu tohoto 
posouzení neexistence příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení 
adresovaných poskytovateli hostingových 
služeb indikuje nízkou úroveň expozice 
teroristickému obsahu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Při zavádění proaktivních opatření 
musí poskytovatelé hostingových služeb 
zajistit, aby bylo zachováno právo 
uživatelů na svobodu projevu 

vypouští se
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a informace, a to včetně svobodného 
přijímání a šíření informací. Kromě 
zákonem stanovených požadavků, včetně 
legislativy na ochranu osobních údajů, 
musí poskytovatelé hostingových služeb 
jednat s náležitou péčí a v příslušných 
případech přijmout ochranná opatření, 
včetně lidského dohledu a kontroly, za 
účelem prevence neúmyslných 
a chybných rozhodnutí vedoucích 
k odstranění obsahu, který není 
teroristický. To má zvláštní význam 
zejména tehdy, používají-li poskytovatelé 
hostingových služeb k odhalování 
teroristického obsahu automatizované 
prostředky. Rozhodnutí použít 
automatizované prostředky, ať už učiněné 
samotným poskytovatelem hostingových 
služeb či na základě žádosti příslušného 
orgánu, musí být posouzeno s ohledem na 
spolehlivost použité technologie 
a následné dopady na základní práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Abychom zajistili, že poskytovatelé 
hostingových služeb vystavení 
teroristickému obsahu uplatňují náležitá 
opatření za účelem prevence zneužívání 
jejich služeb, příslušné orgány musí 
poskytovatele hostingových služeb, kteří 
obdrželi pravomocný příkaz k odstranění 
obsahu, žádat, aby oznámili proaktivní 
opatření, která uplatnili. Ta mohou 
spočívat v opatřeních za účelem prevence 
opětovného nahrání teroristického 
obsahu, odstranění obsahu nebo zamezení 
přístupu k němu v důsledku přijatého 
příkazu k odstranění obsahu nebo 
hlášení, a to za využití veřejných či 

vypouští se
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soukromých nástrojů obsahujících známý 
teroristický obsah. Využívat mohou také 
spolehlivé technické nástroje určené 
k odhalování nového teroristického 
obsahu, ať už pomocí nástrojů 
dostupných na trhu nebo vyvinutých 
samotným poskytovatelem hostingových 
služeb. Poskytovatel služeb musí hlásit 
konkrétní uplatňovaná proaktivní 
opatření, aby mohl příslušný orgán 
posoudit, zda jsou opatření účinná 
a přiměřená a zda, jsou-li využívány 
automatizované prostředky, má 
poskytovatel hostingových služeb 
k dispozici nezbytné schopnosti lidského 
dohledu a kontroly. Při posuzování 
účinnosti a proporcionality opatření musí 
příslušný orgán zohlednit relevantní 
parametry včetně počtu příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení vydaných 
poskytovatelem, jeho ekonomické 
možnosti a dopady jeho služeb na šíření 
teroristického obsahu (např. zohlednění 
počtu uživatelů v rámci Unie).

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V návaznosti na žádost musí 
příslušný orgán zahájit s poskytovatelem 
hostingových služeb dialog o nezbytných 
proaktivních opatřeních, která je třeba 
přijmout. V nezbytných případech by měl 
příslušný orgán uložit přijetí náležitých, 
účinných a přiměřených proaktivních 
opatření, považuje-li vzhledem k rizikům 
přijatá opatření za nedostatečná. 
Rozhodnutí uložit taková konkrétní 
proaktivní opatření nesmí v zásadě vést 
k uložení obecné povinnosti dohledu, jak 
je stanoveno v článku 15 odst. 1 směrnice 

vypouští se
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2000/31/ES. S ohledem na obzvláště 
závažná rizika související s šířením 
teroristického obsahu by se mohla 
rozhodnutí přijatá příslušnými úřady na 
základě tohoto nařízení odchýlit od 
přístupu stanoveného v článku 15 odst. 1 
směrnice 2000/31/ES, co se týče určitých 
konkrétních, cílených opatření, jejichž 
přijetí je nezbytné z důvodů nadřazených 
zájmů v oblasti veřejné bezpečnosti. Před 
přijetím takových rozhodnutí musí 
příslušný orgán dosáhnout přiměřené 
rovnováhy mezi cíli veřejného zájmu 
a dotčenými základními právy, a to 
zejména co se týče svobody projevu 
a informací a svobody podnikání, a uvést 
patřičné odůvodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Postupy řešení stížností představují 
nezbytné ochranné opatření proti 
chybnému odstranění obsahu chráněného 
právem svobody projevu a informací. 
Poskytovatelé hostingových služeb proto 
musí zřídit uživatelsky vstřícné 
mechanismy pro podání stížností a zajistit, 
aby byly stížnosti řešeny neprodleně 
a zcela transparentně ve vztahu 
k poskytovateli obsahu. Požadavkem, aby 
poskytovatelé hostingových služeb 
obnovili obsah, který byl chybně 
odstraněn, není dotčena možnost 
prosazování vlastních podmínek 
poskytovatelů hostingových služeb na 
základě jiných důvodů.

(25) Postupy řešení stížností představují 
nezbytné ochranné opatření proti 
chybnému odstranění obsahu chráněného 
právem svobody projevu a informací. 
Poskytovatelé hostingových služeb proto 
musí zřídit účinné a uživatelsky vstřícné 
mechanismy pro podání stížností
a nápravné mechanismy, které zajistí, aby 
byly stížnosti řešeny neprodleně a zcela 
transparentně ve vztahu k poskytovateli 
obsahu. Požadavkem, aby poskytovatelé 
hostingových služeb obnovili obsah, který 
byl chybně odstraněn, není dotčena 
možnost prosazování vlastních podmínek 
poskytovatelů hostingových služeb na 
základě jiných důvodů. Členské státy by 
rovněž měly zaručit, aby poskytovatelé 
hostingových služeb a poskytovatelé 
obsahu mohli účinně vykonávat své právo 
na soudní ochranu. Kromě toho by 
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poskytovatelé obsahu, jejichž obsah byl 
odstraněn v důsledku příkazu 
k odstranění, měli mít právo na účinnou 
soudní ochranu v souladu s článkem 19 
SEU a článkem 47 Listiny základních 
práv Evropské unie. Je třeba zřídit účinné 
nápravné mechanismy na vnitrostátní 
úrovni, které zajistí, aby každý subjekt, na 
který se vztahuje příkaz k odstranění 
vydaný příslušným justičním orgánem, 
měl právo odvolat se u justičního orgánu. 
Odvolacím řízením není dotčeno rozdělení 
pravomocí v rámci vnitrostátního 
soudního systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Účinná právní ochrana dle 
článku 19 Smlouvy o EU a článku 47 
Listiny základních práv Evropské unie 
vyžaduje, aby byly osoby schopny zjistit 
důvody, na základě kterých byl jimi 
nahraný obsah odstraněn nebo k němu byl 
zamezen přístup. Pro tento účel musí 
poskytovatel hostingových služeb 
poskytovateli obsahu zpřístupnit 
smysluplné informace, které poskytovateli 
obsahu umožní rozhodnutí zpochybnit. 
Toto ovšem nemusí nutně vyžadovat 
hlášení učiněné vůči poskytovateli 
obsahu. V závislosti na okolnostech 
mohou poskytovatelé hostingových služeb 
nahradit obsah, který je považován za 
teroristický obsah, sdělením, že byl obsah 
odstraněn nebo k němu zamezen přístup 
v souladu s tímto nařízením. Další 
informace o důvodech a možnostech 
zpochybnění rozhodnutí poskytovatelem
obsahu budou předány na vyžádání.
Rozhodnou-li se příslušné orgány, že 

(26) V obecnější rovině, účinná právní 
ochrana dle článku 19 Smlouvy o EU 
a článku 47 Listiny základních práv 
Evropské unie vyžaduje, aby byly osoby 
schopny zjistit důvody, na základě kterých 
byl jimi nahraný obsah odstraněn nebo 
k němu byl zamezen přístup. Pro tento účel 
musí poskytovatel hostingových služeb 
poskytovateli obsahu zpřístupnit 
smysluplné informace, které poskytovateli 
obsahu umožní rozhodnutí zpochybnit. 
Poskytovatelé hostingových služeb by měli 
pokud možno informovat poskytovatele 
obsahu všemi dostupnými prostředky o 
jakémkoli obsahu, který dotčený 
poskytovatel hostingových služeb 
odstranil. Rozhodnou-li se však příslušné 
justiční orgány, že z důvodu veřejné 
bezpečnosti, a to i v kontextu vyšetřování, 
je považováno za nevhodné či 
kontraproduktivní informovat o odstranění 
obsahu nebo zamezení přístupu k němu 
přímo poskytovatele služeb, pak musí 
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z důvodu veřejné bezpečnosti, a to 
i v kontextu vyšetřování, je považováno za 
nevhodné či kontraproduktivní informovat 
o odstranění obsahu nebo zamezení 
přístupu k němu přímo poskytovatele 
služeb, pak musí informovat poskytovatele 
hostingových služeb.

informovat poskytovatele hostingových 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Sankce jsou nezbytné k zajištění 
účinného provádění povinností dle tohoto 
nařízení poskytovateli hostingových 
služeb. Členské státy musí přijmout 
pravidla pro sankce, a to v příslušných 
případech včetně pokynů pro stanovení 
pokut. Obzvláště přísné sankce je třeba 
uplatňovat v případě, že poskytovatel 
hostingových služeb systematicky neplní 
povinnost odstraňovat teroristický obsah či 
zamezit přístupu k němu do jedné hodiny 
od přijetí příkazu k odstranění obsahu. 
Neplnění povinností v jednotlivých 
případech lze postihovat s ohledem na 
zásadu ne bis in idem a zásadu 
proporcionality a zajistit, že takové sankce 
zohledňují soustavné nedostatky. Za 
účelem zajištění právní jistoty musí 
nařízení stanovit, v jakém rozsahu mohou 
podléhat relevantní povinnosti sankcím. 
Sankce za neplnění článku 6 by měly být 
uplatněny ve vztahu k povinnostem 
vyplývajícím z žádosti o zprávu dle článku 
6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uložení 
dalších proaktivních opatření dle článku 6 
odst. 4. Při stanovení, zda uložit finanční 
postihy, je třeba náležitým způsobem zjistit 
finanční situaci poskytovatele. Členské 
státy musí zajistit, aby sankce 
nemotivovaly k odstraňování obsahu, 

(38) Členské státy by měly zavést sankce 
k zajištění účinného provádění povinností 
dle tohoto nařízení poskytovateli 
hostingových služeb. Členské státy musí 
přijmout pravidla pro tyto sankce, které by 
měly být přiměřené a proveditelné a měly 
by brát v potaz velikost a povahu 
dotčeného poskytovatele hostingových 
služeb. Při stanovení, zda uložit finanční 
postihy, by členské státy měly náležitě 
zohlednit finanční situaci dotčeného 
poskytovatele. Přísné sankce je třeba 
uplatňovat v případě, že poskytovatel 
hostingových služeb systematicky neplní 
povinnost odstraňovat teroristický obsah či 
zamezit přístupu k němu. Neplnění 
povinností v jednotlivých případech lze 
postihovat s ohledem na zásadu ne bis in 
idem a zásadu proporcionality a zajistit, že 
takové sankce zohledňují soustavné 
nedostatky, avšak nepodporují svévolné 
odstraňování obsahu, který není 
teroristickým obsahem. Za účelem 
zajištění právní jistoty musí nařízení 
stanovit, v jakém rozsahu mohou podléhat 
relevantní povinnosti sankcím.
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který není teroristickým obsahem.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly stanovit sankce na vnitrostátní úrovni, které budou ukládány 
poskytovatelům hostingových služeb, kteří nesplní příkaz k odstranění. Tyto sankce by měly 
být proveditelné a přiměřené a měly by brát v potaz velikost dotčeného poskytovatele. Na 
menší poskytovatele hostingových služeb mohou mít přísné finanční postihy dramatický 
dopad, který by je mohl nadměrně zatížit a ohrozit jejich udržitelnost.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví jednotná
pravidla pro prevenci zneužití 
hostingových služeb k šíření teroristického 
obsahu online. Stanoví zejména:

1. Aniž je dotčena povinnost 
dodržovat základní práva a základní 
právní zásady zakotvené v článku 6 SEU, 
toto nařízení stanoví pravidla pro prevenci 
zneužití hostingových služeb k šíření 
teroristického obsahu online. Stanoví 
zejména:

Or. en

Odůvodnění

V této souvislosti je nanejvýš důležité připomenout, že při provádění navrhovaného nařízení a 
jeho oblasti působnosti by měla být přísně dodržována základní práva, zejména svoboda 
projevu a informací a rovněž pluralita sdělovacích prostředků. Tato práva nesmí navrhované 
nařízení za žádných okolností porušovat, obcházet či ohrožovat.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) soubor opatření, která mají členské 
státy zavést s cílem identifikovat 
teroristický obsah, umožnit, aby tento 

b) soubor opatření, která mají členské 
státy zavést s cílem identifikovat 
teroristický obsah, umožnit, aby tento 
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obsah poskytovatelé hostingových služeb 
rychle odstranili, a usnadnit spolupráci s 
příslušnými orgány v jiných členských 
státech, s poskytovateli hostingových 
služeb a případně s příslušnými subjekty 
Unie.

obsah poskytovatelé hostingových služeb 
rychle odstranili, a usnadnit spolupráci s 
relevantními příslušnými justičními 
orgány v jiných členských státech, s 
poskytovateli hostingových služeb a 
případně s příslušnými subjekty Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „poskytovatelem hostingových 
služeb“ poskytovatel služeb informační 
společnosti spočívajících v uchovávání 
informací poskytovaných poskytovatelem 
obsahu a na jeho žádost a ve 
zpřístupňování informací třetím stranám;

1) „poskytovatelem hostingových 
služeb“ poskytovatel služeb informační 
společnosti spočívajících v uchovávání 
materiálu poskytovaného poskytovatelem 
obsahu a na jeho žádost a ve 
zpřístupňování informací veřejnosti;

Or. en

Odůvodnění

Definice „poskytovatelů hostingových služeb“ navržená Komisí je příliš široká. Je třeba ji 
upřesnit a zajistit, aby se zaměřovala pouze na „zpřístupnění materiálu veřejnosti“. Šíření 
obsahu mezi omezeným počtem uživatelů nebo v soukromé oblasti je třeba z působnosti 
vyjmout.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „teroristickými trestnými činy“ 
trestné činy ve smyslu čl. 3 odst. 1 
směrnice (EU) 2017/541;

4) „teroristickými trestnými činy“ 
některý z úmyslných činů vymezených v
čl. 3 odst. 1 směrnice (EU) 2017/541;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „teroristickým obsahem“ jedna 
nebo více z těchto informací:

5) „teroristickým obsahem“ jakýkoli 
materiál jiný než materiál používaný pro 
vzdělávací, žurnalistické a výzkumné 
účely, který může přispět ke spáchání 
úmyslných činů, jež jsou podle 
vnitrostátního práva trestnými činy a jsou 
uvedeny v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) 
směrnice 2017/741/EU. Patří sem:

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podněcování k teroristickým 
trestným činům, nebo jejich obhajování,
včetně jejich glorifikace představující 
riziko, že takové činy budou spáchány;

a) podněcování k teroristickým 
trestným činům, nebo jejich obhajování, 
představující riziko, že takové činy budou 
spáchány;

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora napomáhání teroristickým 
trestným činům;

b) vybízení osob nebo skupiny osob k 
přispívání k teroristickým trestným činům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) napomáhá činnostem teroristické 
skupiny, zejména podporou účasti v 
teroristické skupině či podporou
teroristické skupiny ve smyslu čl. 2 odst. 3 
směrnice (EU) 2017/541;

c) podpora činností teroristické 
skupiny, zejména vybízení osob nebo 
skupiny osob k účasti na trestné činnosti
teroristické skupiny či k její podpoře ve 
smyslu čl. 2 odst. 3 směrnice (EU) 
2017/541;

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „šířením teroristického obsahu“ 
zpřístupnění teroristického obsahu třetím 
stranám prostřednictvím poskytovatelů 
hostingových služeb;

6) „šířením teroristického obsahu“ 
zpřístupnění teroristického obsahu 
veřejnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) „hlavní provozovnou“ ústředí nebo 
sídlo, v němž jsou vykonávány hlavní 
finanční funkce a provozní kontrola.

9) „hlavní provozovnou“ ústředí nebo 
sídlo, v němž jsou vykonávány hlavní 
finanční funkce a provozní kontrola
v rámci Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé hostingových služeb 
přijímají v souladu s tímto nařízením 
vhodná, rozumná a přiměřená opatření, 
jejichž cílem je bojovat proti šíření 
teroristického obsahu a chránit před tímto 
obsahem uživatele. Přitom jednají řádně, 
přiměřeným a nediskriminačním způsobem 
a s patřičným ohledem na základní práva 
uživatelů a berou v úvahu zásadní význam 
svobody projevu a informací v otevřené 
a demokratické společnosti.

1. Poskytovatelé hostingových služeb 
přijímají v souladu s tímto nařízením 
vhodná, rozumná a přiměřená opatření, 
jejichž cílem je bojovat proti šíření 
teroristického obsahu a chránit před tímto 
obsahem uživatele. Přitom jednají řádně, 
přiměřeným a nediskriminačním 
způsobem, s patřičným ohledem 
na základní práva uživatelů, zejména na 
svobodu projevu a informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatelé hostingových služeb 
zahrnou do svých podmínek ustanovení 
zamezující šíření teroristického obsahu a 
tato ustanovení uplatňují.

2. Aniž by byly dotčeny články 14 a 
15 směrnice 2000/31/ES, poskytovatelé 
hostingových služeb zahrnou do svých 
podmínek, že nebudou uchovávat 
teroristický obsah, a přijmou příslušná 
opatření k řešení šíření teroristického 
obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Poskytovatelé platforem pro sdílení 
videonahrávek, kteří splňují kritéria 
definice „poskytovatelů hostingových 
služeb“ uvedené v čl. 1 odst. 1, přijmou 
příslušná opatření k řešení šíření 
teroristického obsahu v souladu s č. 28b 
odst. 1 písm. c) a odst. 3 směrnice 
2018/1808/EU.

Or. en

Odůvodnění

Revidovaná směrnice o audiovizuálních mediálních službách řeší otázku šíření teroristického 
obsahu online na platformách pro sdílení videonahrávek. Po platformách pro sdílení 
videonahrávek se požaduje, aby přijaly náležitá opatření na ochranu veřejnosti před 
obsahem, který zahrnuje veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného činu. 
Směrnice o audiovizuálních mediálních službách výslovně vylučuje, aby se platformy pro 
sdílení videonahrávek při přijímání těchto opatření uchylovaly k jakýmkoli předběžným 
kontrolním opatřením nebo k filtrování nahrávaného obsahu, jež není v souladu s článkem 15 
směrnice 2000/31/ES.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán je oprávněn vydat 
rozhodnutí, kterým se od poskytovatele 
hostingových služeb požaduje, aby 
teroristický obsah odstranil nebo 
znemožnil k němu přístup.

1. Příslušné justiční orgány jsou 
oprávněny vydat rozhodnutí, kterým se od 
poskytovatele hostingových služeb 
požaduje, aby teroristický obsah odstranil 
nebo znemožnil k němu přístup.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatelé hostingových služeb 
do jedné hodiny od přijetí příkazu 
k odstranění odstraní teroristický obsah 
nebo k němu znemožní přístup.

2. Aniž by byly dotčeny články 14 a 
15 směrnice 2000/31/ES, poskytovatelé 
hostingových služeb bez zbytečného 
odkladu po přijetí příkazu k odstranění 
odstraní teroristický obsah nebo k němu 
znemožní přístup.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná lhůta v délce jedné hodiny k tomu, aby poskytovatelé hostingových služeb 
vyhověly příkazu k odstranění, není pro většinu poskytovatelů realistická ani v praxi 
proveditelná. Ačkoli navrhované nařízení stanovuje v článku 4 důvody pro nesplnění 
stanovené lhůty dotčeným poskytovatelem, je nezbytné zajistit, aby toto ustanovení bylo 
provedeno účinným způsobem.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud poskytovatel hostingových 
služeb nemůže příkazu k odstranění 
vyhovět z důvodu vyšší moci nebo faktické 
nemožnosti, za kterou nenese vinu 
poskytovatel hostingových služeb, 
informuje tento bez zbytečného odkladu 
příslušný orgán a uvede důvody, a to za 
použití vzoru uvedeného v příloze III. 
Lhůta stanovená v odstavci 2 se uplatní, 
jakmile pominou uvedené důvody.

7. Pokud poskytovatel hostingových 
služeb nemůže příkazu k odstranění 
vyhovět z důvodu vyšší moci, faktické 
nemožnosti, za kterou nenese vinu 
poskytovatel hostingových služeb, nebo 
z technických či provozních důvodů,
informuje tento bez zbytečného odkladu 
příslušný orgán a uvede důvody, a to za 
použití vzoru uvedeného v příloze III.

Or. en

Odůvodnění

Kromě případů vyšší moci nebo důvodů nezávislých na vůli dotčeného poskytovatele se 
mohou objevit i další důvody, jako například technické či provozní problémy, které by 
dotčenému poskytovateli ve splnění příkazu k odstranění mohly zabránit.
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Pokud poskytovatel hostingových 
služeb nemůže příkazu k odstranění 
vyhovět, protože příkaz k odstranění 
obsahuje zjevné chyby nebo neobsahuje 
dostatečné informace pro jeho provedení, 
uvědomí o tom bez prodlení příslušný 
orgán a požádá o nezbytné vysvětlení za 
použití vzoru uvedeného v příloze III. 
Lhůta uvedená v odstavci 2 se uplatní, 
jakmile je vysvětlení poskytnuto.

8. Pokud poskytovatel hostingových 
služeb nemůže příkazu k odstranění 
vyhovět, protože příkaz k odstranění 
obsahuje zjevné chyby nebo neobsahuje 
dostatečné informace pro jeho provedení, 
uvědomí o tom bez prodlení příslušný 
orgán a požádá o nezbytné vysvětlení za 
použití vzoru uvedeného v příloze III.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh ke čl. 4 odst. 2.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Příslušný orgán, který vydal příkaz 
k odstranění, informuje příslušný orgán, 
který dohlíží na provádění proaktivních 
opatření uvedených v čl. 17 odst. 1 
písm. c), jakmile příkaz k odstranění 
nabude konečnou platnost. Příkaz 
k odstranění nabývá konečnou platnost, 
pokud proti němu nebylo podáno odvolání 
ve lhůtě podle platného vnitrostátního 
práva, nebo pokud byl po podání odvolání 
potvrzen.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh, kterým se vypouští článek 6.
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Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Pokud poskytovatel hostingových 
služeb nemůže splnit příkaz k odstranění 
z provozních nebo technických příčin, 
oznámí tuto skutečnost příslušnému 
justičnímu orgánu, přičemž vysvětlí její 
důvody a popíše kroky, které hodlá 
podniknout, aby příkazu k odstranění 
v plném rozsahu vyhověl, a to za použití 
vzoru uvedeného v příloze III.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu souladu s pozměňovacím návrhem ke čl. 4 odst. 7.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a

1. Příslušný justiční orgán uvedený 
v čl. 4 odst. 1, který poskytovateli 
hostingových služeb zasílá příkaz 
k odstranění podle čl. 4 odst. 5, současně 
předloží kopii tohoto příkazu příslušnému 
justičnímu orgánu podle čl. 17 odst. 1 
písm. a) v členském státě, ve kterém má 
dotčený poskytovatel hostingových služeb 
hlavní provozovnu.

2. Má-li příslušný justiční orgán 
členského státu, v němž má poskytovatel 
hostingových služeb hlavní provozovnu, 
přiměřené důvody se domnívat, že daný 
příkaz k odstranění může mít dopad na 
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základní zájmy uvedeného členského 
státu, informuje o tom vydávající 
příslušný orgán.

3. Příslušný justiční orgán tyto 
okolnosti zohlední a dle potřeby příkaz 
k odstranění stáhne nebo patřičně 
pozmění.

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Článek 6 navržený Komisí se jeví jako neslučitelný se směrnicí 2000/31/ES a směrnicí 
2018/1808/EU. Zpravodajka plně podporuje prevenci šíření teroristického obsahu online, 
nelze ji však podporovat ani provádět tímto způsobem, kdy jsou zcela opomenuty stávající 
platné právní předpisy.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé hostingových služeb 
vymezí ve svých podmínkách svou politiku 
týkající se prevence šíření teroristického 
obsahu, včetně případného smysluplného 
vysvětlení fungování aktivních opatření, 
včetně používání automatizovaných 
nástrojů.

1. Poskytovatelé hostingových služeb 
vymezí ve svých podmínkách svou politiku 
týkající se prevence šíření teroristického 
obsahu.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje právní soudržnost s navrhovaným vypuštěním článku 6.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace o opatřeních 
poskytovatele hostingových služeb v zájmu 
prevence opětovného nahrání obsahu, 
který byl již dříve odstraněn nebo k němuž 
byl znemožněn přístup, protože je 
považován za teroristický;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje právní soudržnost s navrhovaným vypuštěním článku 6.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) počet položek teroristického 
obsahu, který byl odstraněn nebo k němuž 
byl znemožněn přístup na základě příkazů
k odstranění, hlášení či případně 
proaktivních opatření;

c) počet položek teroristického 
obsahu, který byl odstraněn nebo k němuž 
byl znemožněn přístup na základě příkazu
k odstranění či hlášení;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje právní soudržnost s navrhovaným vypuštěním článku 6.
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Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se

Záruky týkající se používání a zavádění 
proaktivních opatření

1. Jestliže poskytovatelé hostingových 
služeb zpracovávají obsah, který 
uchovávají, automatizovanými nástroji 
podle tohoto nařízení, poskytnou efektivní 
a vhodné záruky, které zajistí, že 
rozhodnutí o daném obsahu, zejména 
rozhodnutí o odstranění obsahu nebo 
znemožnění přístupu k obsahu 
považovanému za teroristický, jsou přesná 
a odůvodněná.

2. Záruky sestávají zejména z 
lidského dohledu a kontroly v případě 
potřeby a v každém případě tehdy, pokud 
je podrobné posouzení příslušného 
kontextu nutné k tomu, aby se stanovilo, 
má-li se obsah považovat za teroristický.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje právní soudržnost s navrhovaným vypuštěním článku 6.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé hostingových služeb 
zavedou účinné a přístupné mechanismy, 
které poskytovatelům obsahu, jejichž obsah 
byl odstraněn nebo k němuž byl 
znemožněn přístup na základě hlášení 
podle článku 5 nebo proaktivních opatření 

1. Poskytovatelé hostingových služeb 
zavedou mechanismy, které 
poskytovatelům obsahu, jejichž obsah byl 
odstraněn nebo k němuž byl znemožněn 
přístup, umožňují podat stížnost proti 
zásahu poskytovatele hostingových služeb 
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podle článku 6, umožňují podat stížnost 
proti zásahu poskytovatele hostingových 
služeb s žádostí o obnovení obsahu.

s žádostí o obnovení obsahu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje právní soudržnost s navrhovaným vypuštěním článku 6.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby jejich příslušné 
orgány měly nezbytnou kapacitu 
a dostatečné zdroje k dosažení cílů a plnění 
svých povinností vyplývajících z tohoto 
nařízení.

Členské státy zajistí, aby jejich příslušné 
justiční orgány měly nezbytnou kapacitu 
a dostatečné zdroje k dosažení cílů a plnění 
svých povinností vyplývajících z tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dohledu na provádění proaktivních 
opatření podle článku 6;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje právní soudržnost s navrhovaným vypuštěním článku 6.
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Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví pravidla pro
sankce za porušení povinností ze strany 
poskytovatelů hostingových služeb podle 
tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření 
nezbytná pro jejich provedení. Tyto sankce 
se omezují na porušení povinností 
vyplývajících z:

1. Členské státy zavedou sankce za 
porušení povinností ze strany 
poskytovatelů hostingových služeb podle 
tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření 
nezbytná pro jejich provedení. Tyto sankce 
se omezují na porušení povinností 
vyplývajících z:

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) čl. 6 odst. 2 a 4 (zprávy 
o proaktivních opatřeních a přijetí 
opatření na základě rozhodnutí o uložení 
zvláštních proaktivních opatření);

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje právní soudržnost s navrhovaným vypuštěním článku 6.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) článku 9 (záruky týkající se 
proaktivních opatření);

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje právní soudržnost s navrhovaným vypuštěním článku 6.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby 
systematické nedodržování povinností 
podle čl. 4 odst. 2 podléhalo finančním 
sankcím ve výši až 4 % celosvětového 
obratu poskytovatele hostingových služeb 
v posledním hospodářském roce.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tyto finanční sankce se jeví jako nepřiměřené a mohou nadměrně zatížit menší poskytovatele. 
Je nezbytné, aby sankce stanovené členskými státy byly přiměřené a proveditelné.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19 vypouští se

Technické požadavky a změny šablon 
příkazů k odstranění

1. Komisi se svěřuje pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 20 za účelem 
doplnění tohoto nařízení o technické 
požadavky na elektronické prostředky, 
které mají příslušné orgány používat při 
předávání příkazů k odstranění.
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2. Komise se zmocňuje k přijímání 
takových aktů v přenesené pravomoci za 
účelem změn přílohy I, II a III, aby 
účinně řešila případnou potřebu zlepšení 
obsahu formulářů příkazu k odstranění a 
formulářů používaných k poskytnutí 
informací o nemožnosti provést příkaz k 
odstranění.

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20 vypouští se

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci je svěřena Komisi za 
podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci uvedená v článku 19 
je svěřena Komisi na dobu neurčitou 
počínaje [datum vstupu tohoto nařízení v 
platnost].

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené 
v článku 19 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění v 
Úředním věstníku Evropské unie, nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů v 
přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky určenými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
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tvorby právních předpisů.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 19 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace o zvláštních 
proaktivních opatřeních přijatých podle 
článku 6, včetně množství teroristického 
obsahu, který byl odstraněn nebo k němuž 
byl znemožněn přístup a příslušných 
časových lhůt;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje právní soudržnost s navrhovaným vypuštěním článku 6.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Příloha III – oddíl B – bod i – odst. 3 – odrážka 1 (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- technické nebo provozní problémy

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje právní soudržnost s pozměňovacím návrhem ke čl. 4 
odst. 7.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Příloha III – oddíl B – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) Uveďte popis kroků, které hodláte 
podniknout, abyste vyřešili výše zmíněné 
technické či provozní problémy za účelem 
dodržení příkazu k odstranění:

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje právní soudržnost s pozměňovacím návrhem ke čl. 4 
odst. 7.
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