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ŘÍZENÍ INTERNETU

Stanovisko Komise k řízení internetu, tak jak vyplývá z jejího sdělení z června 2009, 
zahrnuje:
a) jednoznačnou důvěru v to, co označuje jako „vedoucí postavení soukromého sektoru“;
b) obavy ohledně nereprezentativní struktury Internetového sdružení pro přidělování jmen 
a čísel (ICANN);
c) jasné znepokojení z toho, že mezinárodního společenství, včetně EU, nemá nad 
fungováním ICANN dostatečnou kontrolu.

Komise na jedné straně navrhuje vnitřní reformu sdružení ICANN, která by vedla k „plné 
odpovědnosti a transparentnosti“; na druhé straně říká, že „současná pravidla jednostranného 
dohledu nad ICANN [...] musí být nahrazena jiným mechanismem, který zajistí 
mnohostrannou odpovědnost ICANN“.

Je vhodné velice stručně připomenout, že Internetové sdružení pro přidělování jmen a čísel 
(ICANN) je neziskovou organizací podléhající kalifornskému právu, což představuje neustálé 
právní problémy. V tomto ohledu se internet definuje jako „mezinárodní síť sítí, která nepatří 
žádnému státu, fyzické osobě ani organizaci,“ a slouží tudíž celosvětovým zájmům, bez 
ohledu na hranice mezi jednotlivými vládami.

Tak jedinečná organizace, která se věnuje řízení nového a složitého odvětví, nevyhnutelně 
vzbuzuje protichůdné reakce zúčastněných subjektů, které se v tomto případě nacházejí po 
celém světě. Názory na sdružení ICANN a jeho roli se značně liší, lze najít přívržence, ale 
i odpůrce. Mezi oponenty se ozývají hlasy, že by úloha ICANN měla být převedena na 
mezinárodní organizaci, ať již vytvořenou nově, nebo v rámci Organizace spojených národů.
Tento názor má své opodstatnění, zejména pokud se vyjde z toho, že „systém doménových 
jmen“ je „veřejně prospěšným statkem“, což je pojem, který mezinárodní právo dobře zná: jde 
o prostředek, který nepodléhá vnitrostátní moci a který je využíván mezinárodním 
společenstvím, jež na něm má významný zájem.

Na světovém summitu o informační společnosti (World Summit on The Information Society, 
WSIS) v Ženevě (2003) a Tunisu (2005) byla zdůrazňována nutnost najít pro řízení domén 
mezinárodní organizaci, která by byla neutrálnější než sdružení ICANN, a také se zvažoval 
způsob úplné privatizace ICANN. V kontextu WSIS bylo rozhodnuto o založení pracovní 
skupiny pro řízení internetu, která ve své závěrečné zprávě, v níž předložila čtyři návrhy, 
zdůraznila, že stav, kdy je pravomoc nad kyberprostorem přiznána jedinému státu, není 
ideální. Mimo tato prohlášení však státy nedosáhly dostatečné shody ohledně toho, jak 
stávající situaci napravit. Aby bylo možno v úvahách pokračovat, bylo v rámci WSIS 
vytvořeno fórum pro správu internetu, které se ukázalo být úžasným prostorem k diskusím.
Na posledním setkání v egyptském městě Šarm aš- Šajch byl přijat závěr, že je zapotřebí 
prodloužit mandát fóra, a stejně jako na předešlých setkáních byla vyzdvihnuta potřeba najít 
řešení současné převahy USA v řízení ICANN. Z toho plyne, že vzhledem k současnému 
názorovému postoji mezinárodního společenství ohledně sdružení ICANN je rozumné tuto 
americkou organizaci zachovat – jak uvádí Komise –, a to zejména vzhledem k tomu, že po 
celou dobu své existence plnila svou funkci účinně a uspokojivě.
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Je ale zřejmé, že je zapotřebí, aby sdružení ICANN provedlo příslušné reformy a úpravy. Jde 
o to, že když tvrdíme, že kyberprostor je prostorem svobody, inovace, pružnosti a schopnosti 
přizpůsobovat se, nemůžeme zároveň dovolit, aby jeho ústřední organizační subjekt, tedy 
ICANN, byl zkostnatělý a neměnný. Dynamičnost světa internetu by se měla vztahovat i na 
ICANN.

Aby tedy mohlo sdružení ICANN i nadále řídit internet, pro všechny tyto důvody potřebuje 
intenzivní reformu, která by – v souladu s tím, co již několik let navrhují evropské instituce –
zaručila, že v jeho strukturách bude mít rozhodující a vlivné zastoupení celé mezinárodní 
společenství. Tak by se dosáhlo posílení mezinárodní spolupráce a legitimnosti řízení oblasti, 
která má pro celé lidstvo velký význam.

Výzev v oblasti řízení internetu je totiž mnoho a jednou z nich je nebezpečí fragmentace 
celosvětové sítě – vytvoření národních sítí, což již nyní patrně hrozí v Číně a Íránu – pokud 
nedojde ke změně stávajícího systému řízení.

II

Zpravodaj v tomto smyslu navrhuje, aby Evropský parlament zdůraznil tato hlediska:

1. Internet je „celosvětovým veřejně prospěšným statkem“, jehož řízení a jednostranná 
kontrola jediným státem vyvolává četné a opodstatněné námitky.

2. Evropská unie musí vypracovat strategii, která by odrážela odsouhlasenou vizi týkající se 
základních hledisek řízení internetu a kterou by bylo možno obhájit na mezinárodních fórech 
a v rámci dvoustranných vztahů se Spojenými státy americkými.

3. Parlament by měl podpořit souhlasný postoj Evropské komise vůči stávajícímu modelu 
řízení založenému na vedoucím postavení soukromého sektoru. Tato podpora musí být 
podmíněna tím, že budou napraveny kritizované prvky fungování a složení sdružení ICANN.

4. Co se týče ICANN:

a) Kontrola a odpovědnost: přijetí potvrzení závazků („Affirmation of Commitments“) 
mezi ICANN a vládou Spojených států amerických v listopadu 2009 je krokem vpřed pro 
internacionalizaci a pro uznání „veřejného zájmu“ týkajícího se internetu, což jsou pro EU 
dvě základní zásady. Touto novou dohodou se zavádí kontrolní mechanismus (kontrolní 
komise, „review panels“) v oblastech, které jsou pro řízení sítě zásadní, jako je 
transparentnost a odpovědnost, stabilita a bezpečnost sítě, hospodářská soutěž a ochrana 
spotřebitele. Jde sice o ambiciózní a slibnou dohodu, ale způsob jejího provedení se teprve 
ukáže. Evropské instituce se musí na provádění a rozvoji této nové dohody aktivně podílet 
a dohlížet na to, aby kontrolní komise dodržovaly zeměpisnou rozmanitost a nezávislost 
členů, a aby se předešlo jakýmkoli střetům zájmů. Toto hledisko je zásadní pro zajištění 
legitimity, nezávislosti a objektivity tohoto nového orgánu vůči mezinárodnímu společenství.
Také je třeba vyřešit evropské zastoupení v této kontrolní komisi: počítá se s jedním 
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zastoupením prostřednictvím Evropské komise. Zároveň je nutno dohlížet na dostatečné 
zastoupení vládního poradního výboru (GAC) v těchto kontrolních komisích. Pokud jde 
o doporučení, která kontrolní komise vydá, měla by je uplatňovat správní rada ICANN; pokud 
tak neučiní, musí předložit důvody, proč doporučení neprovedla. Pro tyto případy je třeba 
poskytnout opravný prostředek, kterým by například mohlo být mezinárodní rozhodčí řízení.

b) Co se týče demokratické účasti na činnostech ICANN, je třeba zajistit zastoupení 
zájmů všech skupin v oblasti internetu (vlády, sdružení, podniky, uživatelé...). V tomto 
smyslu nabývá zvláštního významu vládní poradní výbor (Consejo Asesor Gubernamental, 
GAC), protože vládám slouží jako prostředek pro „kontrolu“ nad přijímáním vnitřních 
předpisů ICANN. Proto je nutné určit, kdo má být členem tohoto výboru, což je nanejvýš 
sporná otázka, neboť účast nedemokratických států, které vyznávají hodnoty, jež se ve značné 
míře liší od hodnot evropských, může představovat riziko pro ochranu acquis communautaire.
Zároveň je třeba zvážit rozhodovací postup GAC, pouze konzultativní povahu jeho 
doporučení a způsoby řešení sporů v případě neshody mezi GAC a správní radou.

Je také nutné dále dbát na zachování národnostní rozmanitosti vysoce postavených členů 
ICANN.

c) Dalším hlediskem je financování, neboť dnes tvoří největší podíl prostředků 
příspěvky ze Spojených států amerických, k nimž je třeba přičíst poplatky za registraci 
doménových jmen a generických domén nejvyšší úrovně (gTLD). Bylo by dobré tyto zdroje 
financování otevřít, aby se mohly diverzifikovat a aby se zabránilo nežádoucí dominanci.

5. Fórum pro správu internetu se ukázalo být velkým úspěchem. Díky jeho otevřené povaze, 
flexibilitě, velkému zapojení různých zúčastněných odvětví, rozvoji „rodiny“ řízení (Eurodig, 
národní fóra, regionální fóra) se jedná o jedinečný (diskutuje se bez omezení) a relevantní 
model, který je pro novou oblast, jakou je internet, velmi vhodný. Evropský parlament je 
velice nakloněn tomu, aby jeho existence pokračovala i nadále.

Je však zapotřebí, aby došlo ke zlepšení určitých aspektů, mimo jiné jde o:
- zapojení rozvojových zemí, a především financování tohoto zapojení;
- viditelnost ve sdělovacích prostředcích;
- samotný průběh výročních zasedání fóra pro správu internetu (snížení počtu zasedání 
probíhajících ve stejný čas, zřízení stabilní platformy, aby se umožnilo celosvětové zapojení, 
posílení vícejazyčnosti);
- koordinace s národními a regionálními fóry, která již tvoří diskusní „rodinu“ související
s řízením internetu;
- prohloubení parlamentní spolupráce mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními 
parlamenty.

Co se týče zasedání ve Vilniusu na konci roku 2010,  Evropský parlament by měl podpořit 
práci Evropské komise a španělského a belgického předsednictví.

6. Vzhledem k tomu, že problémy, které ve světě internet má, budou i v následujících letech 
velmi aktuální, je velice důležité, aby evropské instituce dál na různých frontách pokračovaly 
ve své práci na všem, co ohrožuje evropské hodnoty a odkaz základních práv, aby byly tyto 
hodnoty a práva staly součástí světového řízení sítě. V tomto smyslu je třeba dále pokročit 
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zejména v těchto oblastech:
- zaručit vyvážený a nediskriminační přístup k síti;
- bránit evropskou vizi neutrálnosti sítě;
- zohlednit hlediska související s bezpečím před hrozbami nebo útoky;
- chránit právo občanů na soukromí a vyřešit otázky týkající se soudní příslušnosti 
a příslušného právního řádu při soudním sporu (vzhledem k tomu, že Římská úmluva II 
výslovně vylučuje mimosmluvní spory související s právem na soukromí);
- chránit práva duševního vlastnictví a zaručit přístup uživatelů ke kultuře;
- zaručit volnou hospodářskou soutěž;
- bojovat proti trestným činům, konkrétně hájit práva nezletilých osob.

V tomto smyslu se má podpořit iniciativa španělského předsednictví týkající se  vypracování 
„Evropské charty práv uživatelů internetu“, a návrh uznat „pátou základní svobodu EU“, to 
jest svobodu přístupu k síti.

7. Z hlediska organizace a vnitřního fungování EU by se mělo pokročit v koordinování 
evropských institucí, pokud jde o jejich vztahy s ICANN, které nejsou vždy zcela racionální.
V tomto smyslu by mělo být vyvinuto úsilí o vyjasnění role Rady, Komise a samozřejmě 
úlohy, kterou má sehrát Parlament. Totéž lze říci ohledně vztahů, které by měly panovat mezi 
evropskými institucemi a členskými státy, jak na úrovni GAC, tak na vnitřní úrovni Evropské 
unie v rámci skupiny na vysoké úrovni pro správu internetu.

8. Závěrem je třeba zdůraznit, že řízení internetu je další příležitostí k tomu, aby EU svojí 
přítomností na mezinárodní scéně jednohlasně hájila svou vizi a své hodnoty.


