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NÁVRHY 

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že unijní portál e-justice je klíčovým nástrojem přístupu k informacím 

a ke spravedlnosti a představuje důležitý krok na cestě k modernizaci veřejné správy EU; 

B. vzhledem k tomu, že lepší přístup k informacím a rozšířené využití zdokonalených 

digitálních nástrojů pro formální úkony spojené s právem obchodních společností 

v průběhu celého jejich životního cyklu by měly posílit právní jistotu a snížit náklady 

společností; 

C. vzhledem k tomu, že je v současnosti vyvíjena snaha propojit napříč Unií elektronické 

obchodní a insolvenční rejstříky, což je důležité pro transparentnost a právní jistotu na 

vnitřním trhu; 

D. vzhledem k tomu, že jednotný přístup do těchto rejstříků prostřednictvím portálu e-justice 

doposud není možný kvůli rozdílům v technických standardech uplatňovaných 

v jednotlivých členských státech; vzhledem k tomu, že je třeba vyvinout další úsilí 

k dosažení dostupných, interoperabilních a uživatelsky vstřícných elektronických nástrojů 

„eGovernmentu“, které by byly k dispozici veřejnosti v EU; vzhledem k tomu, že míra 

zabezpečení a ochrany dat při jejich zpracovávání je základním předpokladem pro využití 

e-justice s ohledem na povahu údajů, které jsou při práci v justici využívány; 

E. vzhledem k tomu, že je i nadále vyvíjeno úsilí o zlepšení spolupráce mezi správními 

orgány členských států prostřednictvím zjednodušení a digitalizace některých správních 

služeb; 

F. vzhledem k tomu, že používání otevřených standardů je velmi důležité proto, aby bylo 

občanům EU umožněno zapojit se do vládních platforem, čímž se dosáhne toho, aby 

občané nebyli při komunikaci s domácími státními orgány nuceni používat programy, 

které je třeba si zakoupit od určitého prodejce; 

G. vzhledem k tomu, že klíčové emancipační digitální technologie by měly tvořit základ pro 

veškeré úsilí o modernizaci a zefektivnění veřejných služeb tak, aby byly zajištěny rychlé 

a vysoce kvalitní služby s cílem posílit mobilitu občanů a vytvářet přeshraniční veřejné 

správní struktury pro podniky, a tím přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti, a vytvořit 

tak z EU atraktivnější místo pro investice a život; 

H. vzhledem k tomu, že je vynakládáno úsilí na podporu procesu transformace členských 

států směrem k plnému elektronickému zadávání veřejných zakázek a používání rejstříků 

zakázek a interoperabilních elektronických podpisů v jejich veřejném sektoru; 

1. vyzývá Komisi, aby zvýšila povědomí o významu portálu e-justice a o možnostech jeho 

využití a vytvořila z něj jednotné kontaktní místo poskytující veškeré relevantní právní 

informace a přístup ke spravedlnosti v jednotlivých členských státech; upozorňuje však na 

to, že ne všichni účastníci řízení mají stejný přístup a nezbytné dovednosti pro využívání 

informačních a komunikačních technologií, což by mohlo znamenat omezení jejich 
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přístupu ke spravedlnosti; zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby 

byl lidem se zdravotním postižením umožněn přístup k portálu e-justice; 

2. vyzývá Komisi, aby podporovala a dále rozvíjela portál e-justice a využívání digitálních 

technologií pro podnikatelské účely a pro celý veřejný sektor s cílem urychlit přeshraniční 

a meziodvětvové používání elektronické identifikace (eID), včetně mobilní identifikace 

a služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (elektronický 

podpis a jiné služby eIDAS1, autentizace internetových stránek a služby elektronického 

doporučeného doručování); 

3. zdůrazňuje, že je zapotřebí zachovat lidský rozměr tam, kde jsou služby modernizovány 

na elektronickou podobu, s cílem umožnit občanům využívat personalizované poradenství 

a řešení; 

4. vítá zavedení systému e-CODEX, který umožňuje přímou komunikaci mezi občany 

a soudy ve všech členských státech a je klíčovým krokem směřujícím k usnadnění 

přeshraničního přístupu k veřejným službám; vyzývá dále k zavedení vzájemně 

propojených databází na úrovni EU s cílem dále usnadnit součinnost mezi právními 

orgány v rámci EU; připomíná však, že zabezpečení dokumentů a totožnosti, jakož 

i zabezpečení sítí, jsou i nadále významným problémem; připomíná, že je důležité, aby 

byla při zavádění těchto digitálních služeb dodržována ochrana soukromých údajů 

a zásady, jež jsou zakotveny v Listině základních práv Evropské unie, jako je právo na 

ochranu soukromí; 

5. blahopřeje Radě a Komisi k jejich práci na zavedení evropského identifikátoru judikatury 

ECLI, který je velice užitečný pro právní výzkum a soudní dialog, a vítá vytvoření 

vyhledávače ECLI, jenž by měl usnadnit přístup k právním informacím napříč Unií; 

6. vyzývá Komisi, aby zvážila, jak dále podporovat digitální řešení formalit v průběhu 

celého životního cyklu podniku, elektronické podávání podnikových dokumentů 

a zadávání přeshraničních a dalších informací do obchodních rejstříků; podotýká, že v této 

oblasti může být přijetí odpovídající legislativy jediným způsobem, jak vytvořit 

odpovídající právní rámec pro celounijní digitální řešení; 

7. zdůrazňuje, že elektronická veřejná správa je zvláště důležitá pro malé a střední podniky, 

které mají omezené možnosti, pokud jde o pracovní síly a dostupnost finančních 

prostředků; 

8. vyzývá ke koordinaci na úrovni EU, pokud se jedná o nákup a zavádění řešení v oblasti 

elektronické veřejné správy („eGovernmentu“), v zájmu dalšího usnadnění výměny údajů; 

9. domnívá se, že pro hladké provádění akčního plánu je nezbytné stanovit jednoznačné 

lhůty a jednoznačná opatření určená k omezení byrokracie; 

10. domnívá se, že pro účely umožnění včasného celoevropského provádění akčního plánu by 

členské státy měly pro úředníky a veřejné činitele s rozhodovacími pravomocemi zavést 

                                                 
1 Soubor standardů pro služby elektronické identifikace a služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce na 

evropském jednotném trhu. Byl zaveden nařízením 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. 
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specializované kurzy odborné přípravy týkající se služeb elektronické správy 

(„eGovernmentu“); 

11. domnívá se, že členské státy by měly podporovat komunikační a vzdělávací kampaně 

s cílem umožnit občanům EU plně využívat možnosti, jež skýtají nové portály 

elektronické správy a služeb; 

12. vyzývá Komisi, aby podporovala členské státy při zavádění automatizovaných 

centralizovaných mechanismů, které umožňují včasnou identifikaci fyzických nebo 

právnických osob, jež vlastní nebo kontrolují pozemky a stavby na jejich území, s cílem 

předcházet využívání finančního systému pro účely praní peněz nebo financování 

terorismu; domnívá se, že tyto informace by měly být na vnitrostátní úrovni přímo 

dostupné finančním zpravodajským jednotkám a příslušným orgánům a měly by být 

přístupné prostřednictvím centralizovaných mechanismů finančních zpravodajských 

jednotek ostatních členských států, a to s umožněním vyhledávání; 

13. domnívá se, že by se na elektronické propojenosti obchodních a insolvenčních rejstříků 

členských států mělo pracovat intenzivněji, a vyzdvihuje důležitost této propojenosti pro 

vnitřní trh; zdůrazňuje, že odpovídající informace by měly být poskytovány na základě 

společného evropského vzoru nebo rámce; 

14. vybízí ke zpřístupnění údajů a služeb veřejného sektoru s cílem podpořit nové příležitosti 

pro znalosti, hospodářský růst a vytváření pracovních míst; vyzývá Komisi a členské 

státy, aby při rozvoji veřejných digitálních řešení podporovaly otevřené standardy; 

15. vyzývá Komisi, aby připravila a zavedla soubor opatření, která poskytnou podnikům 

možnost elektronickou cestou se ucházet o veřejné zakázky v celé Evropské unii, a to 

s důrazem na vývoj vnitrostátních systémů elektronického zadávání veřejných zakázek, 

jednotné evropské osvědčení pro zakázky, e-Certis a elektronickou fakturaci; 

16. v této souvislosti považuje za klíčové, aby Komise a členské státy spolupracovaly na 

vytvoření prototypu evropského katalogu norem pro veřejné zakázky v oblasti IKT, jež 

usnadní interoperabilitu při osvojování digitálních řešení tím, že podpoří odkazování na 

společné soubory norem a profilů pro zadávání veřejných zakázek v oblasti IKT; 

17. vyzývá Komisi, aby při provádění svého programu pro účelnost a účinnost právních 

předpisů (REFIT) věnovala větší pozornost interoperabilitě a potenciálním přínosům 

účinného využívání digitálních technologií, pokud jde o přezkum stávajícího acquis 

v oblasti vnitřního trhu a vypracovávání nových návrhů. 
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