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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o internetu věcí
(2009/2224(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 18. června 2009 nazvané 
Internet věcí – akční plán pro Evropu (KOM(2009)0278),

– s ohledem na pracovní program, který dne 27. listopadu 2009 předložilo španělské 
předsednictví, a především na cíl rozvíjet internet budoucnosti,

– s ohledem na sdělení Komise s názvem Investujme dnes do Evropy zítřků 
(KOM(2009)0036),

– s ohledem na doporučení Komise o zavedení zásad ochrany soukromí a údajů v aplikacích 
podporovaných identifikací na základě rádiové frekvence (K(2009)3200),

– s ohledem na Plán evropské hospodářské obnovy vypracovaný za účelem rychlejšího 
návratu k hospodářskému růstu (KOM(2008)0800),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
mezinárodní obchod, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro právní 
záležitosti a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0000/2010),

A. vzhledem k rychlému rozvoji internetu v posledních dvaceti pěti letech a 
k předpokládanému budoucímu vývoji, jednak pokud jde o jeho šíření v souvislosti se 
zvětšováním širokého pásma, jednak pokud jde o nové aplikace,

B. vzhledem k tomu, jakou úlohu hrají informační a komunikační technologie (IKT) pro 
podporu hospodářského růstu, stimulaci výzkumu a inovace v evropských podnicích,

C. vzhledem k tomu, že je nutné, aby si Unie vypracovala společný referenční rámec, který 
by upravoval nebo posílil správu systému, ochranu, shromažďování a ukládání osobních 
údajů a informací týkajících se spotřebitelů,

D. vzhledem k vývoji, který se v souvislosti s internetem věcí očekává v příštích letech, 
a vzhledem k nutnosti formulovat bezpečný, transparentní a multilaterální systém správy 
internetu věcí,

E. vzhledem k výhodám a nespočetným způsobům využití technologie identifikace na 
základě radiové frekvence (RFID) ve srovnání s čárovými kódy a magnetickými proužky 
a vzhledem k výsledkům nejnovějšího vývoje po propojení této technologie se satelitním 
systémem Galileo; vzhledem k tomu, že velkoplošné rozšíření čipů by mělo vést 
k podstatnému snížení jejich jednotkové ceny,
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F. vzhledem k aplikacím, které již byly zavedeny do výroby a logistiky, k výhodám 
souvisejícím s identifikací a se sledovatelností výrobků a k zajímavému vývoji, k němuž 
vede uplatňování této technologie v mnohých oblastech, například ve zdravotnictví, 
v dopravě a obzvláště v souvislosti s energetickou účinností,

G. vzhledem k přínosům, jež technologie RFID může mít pro občany, pokud budou náležitě 
ošetřeny aspekty spojené s ochranou soukromí a osobních údajů z hlediska kvality života, 
bezpečnosti a dobré životní úrovně,

H. vzhledem k tomu, že internet věcí umožní propojit v síti miliony přístrojů, které budou 
díky technologii RFID v kombinaci s IP adresou schopny vzájemné komunikace 
a interakce,

I. vzhledem k náročnému technologickému úkolu, který spočívá v zabudování elektroniky, 
senzorů, napájecího a přenosového systému technologie RFID do jednoho čipu, jehož 
jedna strana měří několik milimetrů,

J. vzhledem k tomu, že je důležité vytvářet povědomí spotřebitelů o nových technologiích 
a způsobech jejich využití,

1. vítá sdělení Evropské komise a v hlavních rysech se ztotožňuje s pokyny uvedenými 
v akčním plánu, jehož cílem je podpora internetu věcí; 

2. sdílí názor Komise, podle níž je zapotřebí věnovat pozornost bezpečnosti, ochraně 
osobních údajů a soukromí občanů, jakož i řízení systému internetu věcí;

3. souhlasí s návrhem přijmout v krátkém časovém horizontu internetový protokol verze 6 
(IPv6) jako základ pro budoucí rozšiřování a zjednodušování sítě;

4. je toho názoru, že rozvoj inteligentní sítě a jejích způsobů využití v příštích letech 
podstatně ovlivní každodenní život evropských občanů a jejich zvyklostí;

5. poznamenává, že technologii RFID pro inteligentní označování produktů a spotřebního 
zboží lze využít kdekoliv a že takové označování je prakticky neviditelné a bezhlučné; 
žádá tedy, aby Evropská komise tuto technologii podrobila dalším a podrobnějším 
hodnocením, obzvláště se zaměřením na:

 vliv rádiových vln na zdraví;
 vliv čipů a jejich recyklace na životní prostředí;
 ochranu soukromí spotřebitelů;
 zabudování inteligentních čipů do konkrétních produktů;
 právo na umlčení čipů;
 záruky poskytované občanům v souvislosti se shromažďováním a ochranou osobních 

údajů,

a rovněž žádá, aby byla případně upravena konkrétními celoevropskými právními 
předpisy;

6. za přednostní považuje nutnost zajistit na evropské úrovni globální regulační rámec 
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a stanovit lhůty, aby bylo možné stimulovat a usnadnit veřejné a soukromé investování do 
internetu věcí;

7. domnívá se, že vývoj nových způsobů využití a samotného fungování internetu věcí půjde 
kupředu stejnou rychlostí, jakou poroste důvěra evropských spotřebitelů k tomuto 
systému;

8. zdůrazňuje, že k oživení evropské ekonomiky je nutné investovat do nových informačních 
a komunikačních technologií coby nástroje pro zajištění ekonomického růstu a přístupu 
stále většího počtu občanů a evropských podniků k novým systémům a aplikacím;

9. žádá Komisi, aby pokračovala ve financování výzkumných projektů sedmého rámcového 
programu, které se týkají internetu věcí, a posílila tak evropské odvětví IKT, a schvaluje 
využívání rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace k prosazování šíření 
internetu věcí;

10. je toho názoru, že internet věcí v sobě skrývá značný potenciál, pokud jde o rozvoj 
ekonomiky a výrobní sféry, zlepšení kvality služeb a optimalizaci podnikových 
logistických a distribučních řetězců, systém řízení zásob a vytváření nových pracovních 
a podnikatelských příležitostí;

11. domnívá se, že po zavedení nových technologií do výrobních procesů budou spotřební 
produkty na trhu konkurenceschopnější;

12. je toho názoru, že rozšíření internetu věcí povede k lepší interakci mezi lidmi a věcmi 
a mezi věcmi navzájem;

13. souhlasí se záměrem Komise i nadále sledovat a posuzovat potřebu dalšího 
harmonizovaného spektra pro specifické účely internetu věcí;

14. zdůrazňuje zásadní úlohu, kterou budou při rozvoji internetu věcí sehrávat města, jelikož 
napomohou k tomu, aby tento druh internetu nebyl zaměřen pouze na soukromé účely; 
rovněž připomíná, že ve velké míře budou internet věcí moci využívat orgány místní 
správy, například při organizaci veřejné dopravy, odvozu komunálního odpadu, 
stanovování míry znečištění, řízení dopravního provozu atd.;

15. domnívá se, že používání internetu věcí v přírodě může přispívat k rozvoji technologií 
šetrných k životnímu prostředí, k účinnějšímu využívání energie, a tudíž k lepší ochraně 
životního prostředí, jakož i k posílení spojitosti mezi IKT a životním prostředím;

16. žádá Komisi, aby se zasadila o definování společných mezinárodních norem, které by 
normalizovaly technologii RFID a její aplikace;

17. vítá záměr Komise předložit v letošním roce sdělení týkající se úcty k soukromí a důvěry 
ve všudypřítomnou informační společnost; podtrhuje význam tohoto sdělení, jakož i 
opatření navržených za účelem posílení předpisů v souvislosti s takovými aspekty, jako je 
soukromí a ochrana osobních údajů;

18. žádá Komisi, aby bedlivě dohlížela na správné uplatňování předpisů, které byly na 
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evropské úrovni v této oblasti již přijaty, a aby do konce roku předložila harmonogram 
ohledně pokynů, jež má v úmyslu navrhnout na úrovni Společenství, a zvýšit tak 
bezpečnost internetu věcí a aplikací RFID;

19. rovněž Komisi žádá, aby jej pravidelně informovala o vývoji dialogu s provozovateli 
působícími v tomto odvětví a se zainteresovanými stranami, jakož i o zamýšlených 
iniciativách;

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Od prvních internetových aplikací již uběhlo více než čtyřicet let, jak připomenul vynálezce 
celosvětové internetové sítě (World Wide Web) Sir Tim Berners-Lee, který byl nedávno 
hostem Evropského parlamentu1. V průběhu tohoto období, především v posledních dvaceti 
pěti letech, se internet neustále a bez přerušení vyvíjel. Dnes spojuje přibližně 1,5 miliardy 
osob; veřejně přístupná struktura internetu založená na standardizované technologii umožnila 
jeho celosvětové rozšíření a propojení.

Internet věcí, projekt, jehož počátky sahají do Spojených států a do roku 1999, získává na 
popularitě a díky stoupajícímu využívání technologie RFID (identifikace na základě radiové 
frekvence) přinese v příštích 10–15 letech s velkou pravděpodobností revoluční obrat ve 
vzájemné interakci mezi lidmi a věcmi a mezi věcmi samotnými.

Charakteristickým prvkem technologie RFID je transpondér (neboli „tag“), jinými slovy 
elektronický komponent, který se skládá z čipu a antény. Čip, jehož jedna strana měří několik 
milimetrů, je schopen uchovávat, přijímat a bezdrátovým spojením přenášet informace o 
vlastnostech a složení produktu, na němž je umístěn.

Odborníci z tohoto odvětví se domnívají, že čipy v budoucnosti nahradí dnes využívané 
čárové kódy. Výhoda technologie RFID ve srovnání s technologiemi současnými souvisí 
s faktem, že na rozdíl od magnetických proužků není k přečtení informací na čipu nutný jeho 
kontakt s čtecím zařízením a na rozdíl od čárových kódů nemusí být čip viditelný. Mimoto je 
zapotřebí uvědomit si další přínos této technologie: specifický charakter a množství 
informací, ohledně předmětů, k nimž se pojí, které čipy mohou uchovávat.  

Využívání internetu věcí v současnosti a budoucí vývoj 

Konkrétní příklady je již nyní možné najít v různých odvětvích:

• v automobilovém průmyslu, kde jsou čipy schopny poskytovat řidiči informace o tlaku 
v pneumatikách v reálném čase;

• v potravinářském průmyslu a v zemědělství, kde technologie RFID umožňuje zaručit 
vysokou kvalitu dodávaných produktů, pokud jde o hygienu a bezpečnost a chemické, 
fyzikální a organoleptické vlastnosti. Navíc čipy poskytují možnost lepší a rychlejší 
sledovatelnosti produktů.

Řada aplikací již byla vyvinuta a zavedena do praxe v logistice a dopravě a přinesla velmi 
uspokojivé výsledky. Některé země (Velká Británie a Spojené státy americké) začaly 
aplikovat čipy do cestovních pasů svých občanů.  

V budoucnosti bude díky technologii RFID v kombinaci s adresou IP (internetového 
protokolu) možné vytvořit obrovskou bezdrátovou síť spojující předměty. Nejčastěji 
                                               
1 8. výroční konference výboru STOA: 1. prosince 2009
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uváděným konkrétním příkladem jsou chladničky, které budou po správném naprogramování 
schopny rozpoznat případné produkty, u nichž uplynula nebo brzy uplyne doba trvanlivosti, 
a informovat o tom spotřebitele. Další pokrok se očekává poté, co se podaří propojit internet 
věcí se satelitním systémem Galileo.

Podle sdělení Evropské komise ze dne 18. června 20091 se na základě zprávy z vlastního 
podnětu předpokládá vypracování akčního plánu (pro který bylo předloženo 14 iniciativ), 
mezi jehož cíle by patřil rozvoj internetu věcí a podpora jeho šíření.

Postoj zpravodajky

Zpravodajka souhlasí s hlavními myšlenkami sdělení, které předložila Komise. Za zásadní 
nicméně pokládá nutnost pečlivě zjistit, zda platné právní předpisy jsou pro budoucí vývoj 
tohoto odvětví dostačující, nebo zda je nezbytné provést další a podrobnější hodnocení 
některých podstatných hledisek, zejména těch, která přímo ovlivňují život a soukromí občanů, 
jejich osobní údaje a zdraví spotřebitelů, a přijmout v této oblasti nové právní předpisy 
Společenství.

Zpravodajka se obává, že některé kroky vytyčené v plánu navrženém Komisí by mohly být 
pro současný rychlý rozvoj technologií RFID nedostatečné. Domnívá se tedy, že je důležité 
zaměřit se zejména na některé otázky, obzvláště otázky týkající se:

 vlivu rádiových vln na zdraví;

 elektromagnetických vlivů čipů;

 recyklace čipů;

 ochrany soukromí spotřebitelů;

 umisťování inteligentních čipů do konkrétních produktů;

 práva na umlčení čipů;

 záruk poskytovaných občanům v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Podle názoru zpravodajky se budou nové způsoby využití internetu věcí, samotné jeho 
fungování a silný vliv na každodenní život a zvyklosti evropských občanů vyvíjet takovou 
rychlostí, jakou poroste důvěra evropských spotřebitelů k tomuto systému.  

Za přednostní tedy zpravodajka považuje nutnost zajistit na evropské úrovni globální 
regulační a právní rámec, který by jednak chránil evropské spotřebitele, jednak stimuloval 
veřejné a soukromé investice do oblasti internetu věcí.

Internet věcí přináší velké příležitosti pro ekonomiku, jelikož umožní optimalizaci výrobních 
procesů a spotřeby energie, vytváření nových pracovních míst a nových služeb pro stále větší 
                                               
1 KOM(2009)0278.
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počet evropských občanů a podniků.

Má-li Evropská unie skutečně v úmyslu zaujmout na tomto trhu vedoucí pozici, bude se v této 
oblasti muset chovat aktivně a stimulovat výzkum a pilotní projekty.

Závěrem se zpravodajka domnívá, že k zajištění širokého rozšíření těchto nových technologií 
bude nutné věnovat maximální pozornost správě a standardizaci internetu věcí a pečlivě 
sledovat a hodnotit potřebu dalších harmonizovaných frekvencí, které by sloužily specifickým 
účelům internetu věcí.


