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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatelka vítá sdělení Komise, považuje však za vhodné Komisi vyzvat, aby některá 
ustanovení zpřísnila a problémem se zabývala v kontextu všech ostatních právních předpisů, 
jež mohou přispět k odstranění překážek a uvolnění celého potenciálu, aby tak zajistila 
účinnost budoucího právního předpisu.

Cloud computing má obrovský potenciál a měl by být přínosný pro podniky, občany i veřejný 
sektor1. Jako nový model síťově propojeného computingu je však spojen s určitými právními 
a smluvními riziky. Poskytovatelé služeb a uživatelé se obávají nejen o bezpečnost 
a závislosti na dodavateli, ale jsou především znepokojeni chybějící normalizací, již by 
vyžadoval jednotný trh v celé Evropě, různorodostí příslušných právních předpisů 
v evropských zemích, nejasnými smluvními ustanoveními a chybějícími jednoznačnými 
předpisy o právech duševního vlastnictví.

Nejnovější výzkum naznačuje, že 48 % vedoucích pracovníků v soukromém a veřejném 
sektoru si uvědomuje, že realizace cloud computingu jim může urychlit a usnadnit práci. Více 
jak polovina z nich však nezavedla žádné postupy zaměřené na minimalizaci obchodních 
rizik, např. krádeže totožnosti.

Největší hrozbu v oblasti cloud computingu představují „zasvěcené osoby“, tedy pracovníci 
podniků poskytujících služby cloud computingu, kteří mají přístup k údajům o zákaznících, 
a rovněž další klienti poskytovatelů služeb, zejména v případě selhání mechanismů izolace.

Jednotný digitální trh v EU je kvůli rozdílným právním režimům členských států i nadále 
roztříštěný, a pokud jde o práva duševního vlastnictví, přijetím směrnice o autorských právech 
bylo dosaženo pouze omezené harmonizace. Opatření proto musí být zaměřena na 
problematiku služeb cloud computingu, jejichž přeshraniční pohyb je závislý na jednotném 
režimu práv duševního vlastnictví. Návrhy týkající se kolektivní správy práv a poplatku za 
pořizování soukromých kopií musí zohledňovat vývoj nových technologií, především služeb 
cloud computingu, a vyjasnit pravidla pro zabezpečení práv duševního vlastnictví v digitálním 
prostředí.

Během veřejných konzultací o cloud computingu, které Komise nedávno uspořádala, vyšlo 
najevo, že právní režim je pro respondenty nejasný v 90 % případů. Mezi zúčastněnými 
stranami panuje v souvislosti s právy a povinnostmi v rámci přeshraničního poskytování 
cloud computingu všeobecný zmatek, zejména pokud jde o otázky odpovědnosti a soudní 
příslušnosti. Tato skutečnost spolu s roztříštěným vnitřním trhem vyžaduje další harmonizaci 
právních předpisů členských států, a to zejména odstraněním mezer a nedostatků v platných 
právních předpisech EU, konkrétně ve směrnici o nekalých obchodních praktikách a směrnici 
o nepřiměřených smluvních podmínkách v otázce ochrany spotřebitelů a ve směrnici 

                                               
1 Očekává se, že velikost celosvětového trhu prudce vzroste z 21,5 miliardy USD v roce 2010 na 73 miliard USD 
v roce 2015. Očekává se, že díky cloud computingu vzroste HDP v pěti největších evropských ekonomikách 
o 1 až 2 % a že v rámci celosvětové ekonomiky vytvoří do roku 2014 11,3 milionu pracovních míst (údaje 
z International Data Corporation (IDC), Worldwide and regional IT cloud services forecast for 2011–2015, a 
Federico Etro, The Economics of Cloud Computing, 2011).
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o elektronickém obchodu v souvislosti s výjimkami z poplatků za pořizování soukromých 
kopií.

Spotřebitelé a malé a střední podniky, kteří mají zájem využívat veřejný cloud, se také často 
setkávají se smlouvami s předem přesně stanovenými podmínkami, nejčastěji se jedná 
o dokumenty se zaškrtávacími políčky. Komise by proto společně s členskými státy měla 
zvážit, zda stanoví přesnější pravidla nebo zavede vzorové smlouvy. Je zapotřebí vypracovat 
pokyny a standardní vzorové smluvní systémy, jež vymezí klíčové podmínky důležité pro 
uživatele a současně zajistí větší transparentnost.

Uživatelé cloudu by také měli mít možnost posoudit každou nabídku služby cloud 
computingu na základě standardních postupů týkajících se bezpečnosti a záruk poskytovaných 
službou, tzv. dohod o poskytování služeb cloud computingu. Na evropské úrovni je proto 
třeba zavést dobrovolný systém certifikace, jenž uživatelům umožní jednoduchým způsobem 
posoudit a porovnat úroveň souladu s normami, interoperabilitu a bezpečnostní systémy 
služeb cloud computingu, přičemž je třeba zohlednit jejich rozdíly na třech odlišných 
úrovních služby: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) a Software as 
a Service (SaaS). V prvním případě se jedná o bezpečnostní zařízení, napájecí vedení, údaje 
atd. V druhém případě nese velkou část odpovědnosti za bezpečnost klient, jenž by měl 
náležitě ochránit své údaje. Ve třetím případě nese odpovědnost dodavatel.

Je nezbytné zajistit uživatelům v jejich vztahu k poskytovatelům služeb cloud computingu 
vhodné prostředky pro zjednání nápravy, zejména pak v oblasti služeb pro spotřebitele. 
Vzhledem k problémům se soudní příslušností je nepravděpodobné, že by evropští 
spotřebitelé mohli v současnosti od poskytovatelů služeb požadovat v praxi nápravu. Komise 
by proto měla rychleji zavádět alternativní a online řešení sporů a formy kolektivní právní 
ochrany, aby uživatelům usnadnila řešení sporů v této oblasti, aniž by to však vnitrostátním 
soudům způsobilo příliš velkou dodatečnou zátěž.
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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala opatření k další harmonizaci právních předpisů 
členských států s cílem zamezit zmatku kolem soudní příslušnosti a její roztříštěnosti 
a zajistit transparentnost na jednotném digitálním trhu;

2. bere na vědomí naléhavou potřebu jasné a jednotné evropské legislativy v oblasti cloud 
computingu v zájmu zajištění konkurenceschopného evropského prostředí, zvýšení 
inovací a posílení růstu;

3. vyzývá Komisi, aby přezkoumala další právní předpisy EU za účelem odstranění 
nedostatků v oblasti cloud computingu; vyzývá zejména k vyjasnění režimu práv 
duševního vlastnictví a k přezkumu směrnice o nekalých obchodních praktikách, směrnice 
o nepřiměřených smluvních podmínkách a směrnice o elektronickém obchodu, které jsou 
pro oblast cloud computingu nejdůležitějšími právními předpisy EU;

4. poukazuje na to, že je důležité při aktuálním přezkumu pravidel EU pro ochranu údajů 
zvážit právní rámec pro cloud computing, který zajistí jasná pravidla pro zpracování 
osobních údajů; konstatuje, že volný pohyb těchto údajů v rámci bezpečného právního
rámce je důležitý, neboť přináší větší interoperabilitu údajů a – což je ještě důležitější –
větší důvěru spotřebitelů;

5. poukazuje na to, že právo na soukromí je jedním ze základních práv, a proto že je třeba 
rozvíjet nové služby cloud computingu způsobem, který v souladu se základními právy 
a svobodami Unie zajistí vysokou úroveň ochrany osobních údajů;

6. vyzývá k vytvoření evropské záruky, která v případě předávání osobních údajů 
evropských občanů třetím zemím osvědčí, že zúčastněné podniky a třetí země postupují 
v souladu s právními předpisy EU a dodržují základní právo na soukromí;

7. vyzývá Komisi, aby podnikla nezbytné kroky k rozvoji evropského cloud computingu, 
který bude respektovat zásady a hodnoty EU, a aby v této věci podporovala spolupráci 
mezi soukromými subjekty;

8. vyzývá Komisi, aby v souvislosti s obsahem chráněným autorským právem v cloud 
computingu vytvořila jednoznačný právní rámec, zejména pokud jde o právní úpravu 
udělování licencí;

9. uznává, že nástup ukládání děl chráněných autorským právem službami cloud computingu 
by neměl ohrozit právo evropských držitelů práv na spravedlivou odměnu za užití jejich 
díla, klade si však otázku, zda lze tyto služby považovat za identické se službami 
tradičními a s digitálními záznamy a paměťovými médii a zařízeními; 

10. vyzývá Komisi, aby se zabývala různými typy služeb cloud computingu a prozkoumala, 
jak ukládání děl chráněných autorským právem v rámci cloud computingu ovlivňuje 
systémy vybírání autorských poplatků, obzvláště způsoby ukládání poplatků za soukromé 
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kopírování, které jsou důležité pro jisté typy služeb cloud computingu;

11. zdůrazňuje, že v důsledku nejasností ohledně platných právních předpisů a soudní 
příslušnosti jsou smlouvy hlavním nástrojem pro zakládání vztahů mezi poskytovateli 
cloud computingu a jejich zákazníky, a proto je zjevně zapotřebí vypracovat společné 
evropské pokyny pro tuto oblast;

12. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy vypracovala pro smlouvy evropské 
modely osvědčených postupů neboli „vzorové smlouvy“, které budou obsahovat veškeré 
podmínky ve velmi srozumitelném formátu, čímž zajistí maximální transparentnost;

13. zdůrazňuje význam služeb cloud computingu pro malé a střední podniky, zejména ty, 
které sídlí v odlehlých či nejvzdálenějších oblastech nebo čelí hospodářským problémům, 
a vyzývá Komisi, aby zvážila vypracování vhodného rámce, který malým a středním 
podnikům umožní zvýšit růst a produktivitu, neboť malé a střední podniky mohou využít 
snížených počátečních nákladů a lepšího přístupu k analytickým nástrojům;

14. vyzývá Komisi, aby společně se zúčastněnými stranami vypracovala dobrovolné systémy 
certifikace bezpečnostních systémů poskytovatelů, což by přispělo ke sjednocení postupů 
poskytovatelů cloud computingu a rozšířilo povědomí klientů o tom, co by měli od 
poskytovatelů služeb cloud computingu očekávat;

15. vyzývá Komisi, aby společně se zúčastněnými stranami podporovala rozvoj 
decentralizovaných služeb využívajících svobodný software s otevřeným zdrojovým 
kódem (FOSS), který by usnadnil harmonizaci postupů týkajících se poskytovatelů služeb 
cloud computingu a umožnil by evropským občanům získat kontrolu nad svými osobními 
údaji a komunikací, například pomocí šifrování PPE (point-to-point encryption);

16. zdůrazňuje, že vzhledem k problémům se soudní příslušností je nepravděpodobné, že by 
evropští spotřebitelé skutečně mohli od poskytovatelů služeb cloud computingu z jiných 
jurisdikcí požadovat nápravu; vyzývá proto Komisi, aby zajistila vhodné prostředky pro 
zjednání nápravy v oblasti služeb pro spotřebitele, neboť práva spotřebitelů 
a poskytovatelů cloud computingu jsou značně nevyvážená;

17. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby byl rychle zaveden systém alternativního řešení sporů 
a online řešení sporů a spotřebitelé měli pro případ narušení bezpečnosti a soukromí a za 
účelem ochrany před nezákonnými smluvními ustanoveními o službách cloud computingu 
k dispozici vhodné prostředky kolektivní právní ochrany.
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