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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Přístupnost internetových stránek je pro subjekty veřejného sektoru velmi důležitá, neboť jim 
umožňuje přiblížit se k občanům a plnit poslání, které tyto subjektů vůči veřejnosti mají. 
Neharmonizované vnitrostátní přístupy k přístupnosti internetových stránek naneštěstí vytváří 
překážky na vnitřním trhu. 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, který předložila Komise, o přístupnosti 
internetových stránek subjektů veřejného sektoru navrhuje harmonizovaný evropský přístup, 
který by stanovil požadavky pro určité typy subjektů veřejného sektoru. 

Navrhovatel vítá a plně podporuje záměr Komise prosazovat sbližování vnitrostátních 
opatření a zvýšit jistotu tvůrců internetových stránek. Domnívá se, že všichni uživatelé by 
měli mít prospěch z širšího přístupu k službám veřejného sektoru on-line – včetně 
audiovizuálního obsahu stránek. V této souvislosti považuje za nezbytné věnovat zvláštní 
pozornost stárnoucí obyvatelům Evropské unie, kteří tvoří neustále narůstající kategorií 
občanů, i lidem se zdravotním postižením. Podle jeho názoru by mělo být pečlivě zváženo, 
jak se vyhnout „digitálnímu vyloučení“ těchto skupin.

Vítá skutečnost, že stávající návrh ukazuje opravdovou politickou vůli prakticky provést 
závazky Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením. 
Vyjadřuje však politování nad tím, že návrh obsahuje pouze 12 typů internetových stránek 
subjektů veřejného sektoru a že vzdělávání a kulturní činnosti nejsou do návrhu Komise 
dostatečně zahrnuty, přestože tato odvětví mají v životě občanů velký význam. Navrhovatel je 
tudíž toho názoru, že je ne nutné přidat tyto typy internetových stránek do přílohy. 

Navrhovatel se domnívá, že k rozšíření pole působnosti návrhu a k zajištění dostupnosti všech 
internetových stránek a internetových služeb subjektů veřejného sektoru bude ještě zapotřebí 
dalších opatření.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Přístupnost internetových stránek se 
zakládá na zásadách a postupech, které 
mají být při tvorbě internetových stránek 
dodržovány, aby byl obsah těchto stránek 
přístupný pro všechny uživatele, zejména 

(2) Přístupnost internetových stránek se 
zakládá na zásadách a postupech, které 
mají být při tvorbě internetových stránek 
dodržovány, aby byl obsah těchto stránek 
přístupný pro všechny uživatele, včetně 
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osoby s funkčním omezením, včetně osob 
se zdravotním postižením. Obsah 
internetových stránek zahrnuje textové
i netextové informace a dále stahování 
formulářů a dvoustrannou interakci, např. 
zpracování digitálních formulářů, 
ověřování pravosti a transakce, jako je 
vyřizování záležitostí a plateb.

osob se zdravotním postižením a seniorů. 
Obsah internetových stránek zahrnuje 
textové i netextové informace a dále 
stahování formulářů a dvoustrannou 
interakci, např. zpracování digitálních 
formulářů, ověřování pravosti a transakce, 
jako je vyřizování záležitostí a plateb.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Seniorům hrozí digitální vyloučení 
kvůli faktorům, kterými jsou např. 
nedostatečné schopnosti v oblasti 
informačních a komunikačních 
technologií a přístup k internetu. Program 
EU pro začlenění do informační 
společnosti (e-Inclusion) se snaží zajistit, 
aby všechny skupiny uživatelů měly co 
nejlepší příležitosti používat internet
a seznámit se s informačními
a komunikačními technologiemi. 
Digitální agenda pro Evropu navrhuje 
sérii opatření za účelem podpory 
používání nových informačních
a komunikačních technologií 
znevýhodněnými skupinami, jako jsou 
senioři. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 25. října 20111 o mobilitě a začlenění 
osob se zdravotním postižením
a o Evropské strategii pro pomoc osobám 
se zdravotním postižením 2010–2020 
zdůrazňuje, že inovativní ekonomiky 
založené na znalostech se nemohou 
rozvíjet bez přístupných obsahů a forem 
pro osoby se zdravotním postižením, na 
něž se vztahují právně závazné předpisy, 
například přístupných internetových 
stránek pro zrakově postižené a titulků 
označeného obsahu pro sluchově 
postižené, včetně služeb hromadných 
sdělovacích prostředků, a služeb 
poskytovaných online pro osoby 
používající znakovou řeč, aplikací tzv. 
inteligentních telefonů a hmatových
a zvukových pomůcek ve veřejných 
médiích.
______________
1 Úř. věst. C 131 E, 8.5.2013, s. 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Občané by měli mít prospěch z širšího 
přístupu k službám veřejného sektoru on-
line a měli by obdržet služby a informace, 
které jim usnadní požívat jejich práv
v rámci Unie, zejména práva svobodně se 
pohybovat a pobývat na území Unie

(15) Občané by měli mít prospěch z širšího
přístupu k službám veřejného sektoru on-
line a měli by obdržet služby a informace, 
které jim usnadní jejich každodenní život
a požívání jejich práv v rámci Unie, 
zejména práva svobodně se pohybovat
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a svobody usazování a volného pohybu 
služeb.

a pobývat na území Unie a svobody 
usazování a volného pohybu služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Cílem této směrnice je sblížení právních
a správních předpisů členských států 
týkajících se přístupnosti obsahu 
internetových stránek subjektů veřejného 
sektoru pro všechny uživatele, zejména 
osoby s funkčním omezením včetně osob 
se zdravotním postižením.

1. Cílem této směrnice je sblížení právních
a správních předpisů členských států 
týkajících se přístupnosti obsahu 
internetových stránek subjektů veřejného 
sektoru, a to včetně audiovizuálního 
obsahu, pro všechny uživatele, včetně osob 
se zdravotním postižením a seniorů.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou rozšířit působnost 
této směrnice na jiné typy internetových 
stránek veřejného sektoru, než které jsou 
uvedeny v odstavci 2. 

3. Členské státy mohou rozšířit působnost 
této směrnice na jiné typy internetových 
stránek veřejného sektoru, než které jsou 
uvedeny v odstavci 2, jako např. 
internetové stránky s kulturním obsahem. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy by v oblasti 
informačních a komunikačních 
technologií měly vyvinout nová řešení, 
která budou uživatelsky vstřícná a určená 
pro osoby se zdravotním postižením
a seniory, a také budou podporovat 
odbornou přípravu a vzdělávání za účelem 
zlepšení jejich digitálních znalostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tato zpráva musí též pokrývat opatření 
prováděná podle článku 6. 

3. Tato zpráva musí být zveřejněna a musí 
též pokrývat opatření prováděná podle 
článku 6. 

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Příloha – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Veřejné vzdělávání

Or. en
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Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Kulturní činnosti

Or. en


