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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. je pevně přesvědčen, že stávající směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES1 
představuje významný úspěch v oblasti rozvoje elektronického obchodu, zároveň však 
navrhuje harmonizaci právních předpisů v oblasti digitálních služeb s cílem zahrnout 
širokou škálu poskytovatelů služeb informační společnosti a stanovit pro ně jasnější 
závazná pravidla a odpovídající odpovědnost;

2. domnívá se, že v zásadě je třeba přijmout jasnější a – v co největším rozsahu – jednotně 
uplatnitelná pravidla a konzistentní regulační postupy na úrovni celé Unie pro boj proti 
škodlivému obsahu, nenávistnému projevu a dezinformacím a na ochranu nezletilých, 
jakož i pravidla upravující internetovou reklamu, detailně cílenou reklamu a spravedlivý 
elektronický obchod, a zároveň požaduje přísné rozlišování mezi nezákonným obsahem, 
postižitelnými činy a nezákonně šířeným obsahem na jedné straně a škodlivým 
obsahem, nenávistným projevem a dezinformacemi na druhé straně, protože v 
jednotlivých případech jsou uplatňovány různé přístupy a pravidla; 

3. v této souvislosti chápe, že „nenávistný projev“ spočívá ve verbální nebo neverbální 
komunikace, která zahrnuje odpor vůči osobě nebo určité společenské skupině nebo 
členovi takové skupiny, nejčastěji na základě rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, 
původu nebo národnostního či etnického původu, sexuální orientace, a která se 
vyznačuje veřejným schvalováním, popíráním nebo hrubým zlehčováním nebo 
podněcováním lidí k násilí na základě pohlaví; zdůrazňuje, že toto chápání zahrnuje 
veřejné podněcování k násilí nebo nenávisti;

4. v této souvislosti je si vědom toho, že „dezinformace“ sestávají ze všech forem 
nepravdivých, nepřesných nebo zavádějících informací, které jsou navrženy, 
prezentovány a propagovány s úmyslem způsobit veřejnou újmu nebo za účelem zisku, 
a že „propaganda“ spočívá především ve strategické komunikaci, která je navržena a 
prováděna tak, aby uvedla obyvatelstvo v omyl, jakož i za účelem zasahování do práva 
veřejnosti na informace a práva jednotlivců vyhledávat a přijímat informace a myšlenky 
všeho druhu;

5. zdůrazňuje, že každé nové nařízení by mělo usilovat o zvýšení transparentnosti, rovného 
zacházení, bezpečnosti, sebeurčení a důvěry koncových uživatelů v kontrolu toho, co 
jim je poskytováno; požaduje vysokou míru interoperability služeb a přenositelnosti 
údajů při současném zachování vysokých standardů v oblasti autorského práva a 
ochrany údajů, jakož i svrchovanosti v oblasti údajů a sebeurčení;

6. připomíná, že by nařízení měla být navržena z hlediska ochrany základních práv, 
zejména svobody projevu, informací, názorů a sdělovacích prostředků, práva na duševní 
vlastnictví, z hlediska podpory plurality sdělovacích prostředků, kulturní rozmanitosti a 

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech 
služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém 
obchodu“) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).
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ochrany údajů, stejně jako z hlediska zajištění rozmanité a spravedlivé hospodářské 
soutěže a přístupu k evropským dílům;

7. považuje za zásadní, aby byl jasně definován pojem „třetí strany s oprávněným 
zájmem“, a aby tyto třetí strany měly přístup ke spolehlivým informacím o 
poskytovatelích služeb informační společnosti; vyjadřuje politování nad skutečností, že 
informační požadavky v článku 5 směrnice 2000/31/ES nejsou účinně prosazovány; 
aniž by byla narušována konkurenceschopnost malých podniků a mikropodniků, vyzývá 
k tomu, aby byli někteří online zprostředkovatelé, jako jsou registrátoři názvů domén, 
poskytovatelé hostingových služeb nebo poskytovatelé internetových reklamních služeb 
povinni ověřit totožnost svých obchodních zákazníků porovnáním identifikačních údajů 
prostřednictvím příslušných stávajících a dostupných databází v souladu s právními 
předpisy o ochraně údajů, podle protokolu „poznej svého zákazníka“ (Know Your 
Business Customer), a žádá aby zprostředkovatelé měli zároveň právo i povinnost 
odmítnout nebo přestat poskytovat své služby, pokud podle informací poskytnutých 
příslušnými orgány, je totožnost jejich obchodního zákazníka falešná nebo hrubě 
zavádějící; domnívá se, že tento protokol by se měl vztahovat na obchodní zákazníky a 
neměl by mít vliv na osobní údaje jednotlivých uživatelů;

8. znovu opakuje, že je důležité zaručit svobodu projevu, informací a tisku; s ohledem na 
význam ochrany nezávislé žurnalistiky podle aktu o digitálních službách je v tomto 
ohledu důrazně proti dalšímu hodnocení zákonného obsahu, pokud je legálně zveřejněn, 
pokud to není odůvodněno skutečností, že příslušný obsah, i když je zákonný, vyvolává 
vážné obavy, pokud jde o významnou újmu, kterou může způsobit; požaduje, aby v 
každém případě byla činnost poskytovatele služby informační společnosti založena na 
soudním příkazu; poukazuje na to, že rozšíření oblasti působnosti směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/18082 na poskytovatele platforem pro sdílení 
videonahrávek a na sociální sítě, pokud jde o distribuci audiovizuálního obsahu, může 
významně přispět k omezení škodlivého obsahu, dezinformací a nenávistných projevů, 
je-li bezodkladně provedeno ve vnitrostátním právu;

9. žádá, aby byla stanovena co nejkonkrétnější a pokud možno jednotně použitelná 
pravidla týkající se transparentnosti, neboť odstraňování, třídění a stanovování priorit 
obsahu na sociálních sítích omezuje rozsáhlejší šíření nezákonného obsahu na internetu, 
bojuje proti škodlivému obsahu, nenávistnému projevu a dezinformacím;

10. požaduje, aby komerční reklama založená na datech a detailně cílená reklama byly 
regulovány a aby se na ně vztahovala přísná pravidla pro transparentnost; žádá o 
povinné označování placené politické reklamy na internetu, která by zajistila její snadné 
rozpoznání konečným uživatelem; zdůrazňuje, že placená politická reklama na internetu 
by měla být transparentní, aby konečný uživatel mohl vidět, kdo za tento obsah zaplatil;

11. uznává, že kodex zásad boje proti dezinformacím přispěl ke strukturovanému dialogu s 
platformami a regulačními orgány; navrhuje, aby on-line platformy zavedly účinné a 
vhodné záruky, zejména aby se zajistilo, že budou jednat pečlivým, přiměřeným a 

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 
2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování 
audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se 
situaci na trhu (Úř. věst. L 303, 28.11.2018, s. 69).
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nediskriminačním způsobem, a zabránilo neúmyslnému odstranění obsahu, který není 
nezákonný; navrhuje, aby byl prostřednictvím akčního plánu pro demokracii 
vyhodnocen stávající právní rámec pro ochranu nezletilých osob a pro boj proti 
škodlivému obsahu, nenávistným výrokům a dezinformacím a jeho účinné prosazování; 
zdůrazňuje v této souvislosti účinné využívání společné regulace a samoregulace a 
výměnu osvědčených postupů na úrovni Unie, a že tento plán musí zahrnovat spolupráci 
s ověřovateli faktů a výzkumnými pracovníky; je toho názoru, že proti šíření škodlivého 
obsahu, nenávistných výroků a dezinformací lze nejlépe bojovat tak, že bude občanům 
napomáháno k tomu, aby rozvíjeli svou mediální a digitální gramotnost i kritické 
myšlení, jakož i posilováním nezávislé profesionální žurnalistiky a kvalitních 
sdělovacích prostředků; vyzývá k posílení spolupráce mezi vnitrostátními regulačními 
orgány nebo orgány v rámci členských států i mezi nimi, aby bylo možné účinněji řešit 
nežádoucí účinky a specifické problémy; domnívá se v této souvislosti, že je nezbytná 
koordinace na úrovni Unie;

12. uznává, že zásada, podle které čistě pasivní digitální služby, jako jsou poskytovatelé 
přístupu k internetu, neodpovídají za obsah přenášený prostřednictvím svých služeb, 
neboť nemají nad tímto přenosem žádnou kontrolu („prostý přenos“), nemají s ním 
žádnou aktivní interakci nebo ho neoptimalizují, musí být zachována, neboť je jedním 
ze základních kamenů svobodného internetu, přičemž aktivní služby by měly zůstat 
plně odpovědné za obsah svých služeb;

13. požaduje, aby byl poskytovatelům služeb informační společnosti uložen požadavek, aby 
byl nezákonný obsah nejen urychleně odstraněn poté, co se o něm poskytovatel dozví, 
nebo co o něm obdržel oznámení, ale aby byl tento obsah je rovněž oznámen dotčeným 
příslušným orgánům pro případné další vyšetřování a stíhání; provozovatelé by měli 
příslušná metadata uchovávat po omezenou dobu a po tuto dobu je na požádání předávat 
příslušným úřadům;

14. zdůrazňuje, že poskytovatelé služeb informační společnosti by měli poskytovat 
srozumitelné a snadno dostupné informace o tom, jak nakládají s nezákonným obsahem 
a informovat poskytovatele obsahu o smazání takového obsahu v každém případě, 
přičemž by měli uvádět právní základ a možnosti námitek a účinných mechanismů pro 
vyřizování stížností a zjednávání nápravy; připomíná, že presumpci neviny je třeba 
dodržovat v rámci veškerých dalších soudních řízení a že osobní údaje obětí je třeba 
chránit;

15. zdůrazňuje, že dobrovolná opatření, která poskytovatelé služeb přijímají za účelem boje 
proti nezákonnému nebo škodlivému obsahu, nenávistným výrokům a dezinformacích, 
by neměla vést k omezení jejich odpovědnosti;

16. požaduje, aby byly povinnosti rovněž odstupňovány tak, aby platformy, které mají 
dominantní postavení na trhu nebo na jeho podstatné části (tj. platformy působící jako 
„strážci“ (gatekeepers) nebo platformy potenciálně strukturující trh), byly výrazně 
regulovány, aby rozvíjející se společnosti nebo společnosti zastupující okrajový 
segment trhu, byly méně regulované, neboť větší a zavedené platformy mohou věnovat 
více zdrojů na koordinované odhalování zavádějícího jednání chování a na moderování 
obsahu; zdůrazňuje, že provozovatelé dominantních platforem musí nejen chránit, ale 
také aktivně podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost, neboť hrají zásadní úlohu v 
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přístupu ke zprávám, audiovizuálnímu obsahu i kulturním a tvůrčím dílům; zastává 
názor, že kvalitní mediální obsah přizpůsobený příslušným trhům a respektující zákony 
o státním jazyku by tyto platformy měly upřednostňovat a měly by zabezpečit, aby byl 
jednoduše přístupný; zdůrazňuje, že za účelem ochrany a podpory kulturní a jazykové 
rozmanitosti a podpory evropských děl, jakož i mediálního pluralismu by mělo být 
používání algoritmů těmito platformami transparentní a mělo by být nastavitelné 
koncovými uživateli, aby uživatelé chápali, jak je poskytován přístup k příslušnému 
obsahu, jak je klasifikuje nebo omezuje a aby měli možnost volby; domnívá se, že 
každý navrhovaný systém by měla doprovázet řádná opatření na ochranu základních 
práv, aniž by byla dotčena možnost nestranného soudního dohledu;

17. vyzývá k tomu, aby byla řešena otázka falešných účtů a aby byly zabaveny zisky těch, 
kteří šíří dezinformace;

18. vyzývá k posílenému a jasněji definovanému právnímu rámci s cílem zajistit, aby 
poskytovatelé služeb informační společnosti přijali účinná opatření, jako je větší 
využívání automatizovaných postupů detekce s lidským dohledem, a urychleně jednali s 
cílem odstranit nezákonný obsah ze svých služeb a zabránit opětovnému nahrávání 
takového obsahu;

19. domnívá se, že v případě živého obsahu, který porušuje pravidla, by poskytovatelé 
služeb informační společnosti měli reagovat okamžitě, jakmile obdrží oznámení od 
nositelů práv, a vyzývá v této souvislosti Komisi, aby vyjasnila pojem „neprodlené 
reakce“, který je již obsažen ve směrnici 2000/31/ES; zároveň odkazuje na nedávnou 
vnitrostátní judikaturu, která ukládá poskytovatelům služeb informační společnosti 
povinnost do 30 minut odstranit obsah, který porušuje předpisy;

20. navrhuje posílit zásadu země původu tím, že se zvýší spolupráce členských států při 
prosazování legitimních všeobecných a veřejných zájmů, což vyžaduje větší zapojení 
vnitrostátních regulačních orgánů a přezkum stávajících procesních pravidel a možností 
prosazování, s cílem dosáhnout trvalejšího a účinnějšího prosazování práva v 
přeshraničních případech;

21. výslovně upozorňuje na to, že ochrana a podpora svobody a plurality názorů, informací, 
tisku a uměleckých a kulturních projevů, vlastnických práv a ochrana soukromí 
komunikace mezi jednotlivci musí být ve vzájemné rovnováze a musí být základem 
liberální demokracie v internetovém prostředí i mimo ně; požaduje proto, aby použití 
veškerých technicky dostupných prostředků pro boj proti škodlivému nebo 
nezákonnému obsahu, nenávistnému projevu a dezinformacím na internetu v tomto 
smyslu bylo založené na soudním a regulačním dohledu; zdůrazňuje, že tato opatření 
nesmějí vést k žádným předběžným kontrolním opatřením ani k „filtrování nahrávaného 
obsahu“, jež není v souladu s článkem 15 směrnice 2000/31/ES. zdůrazňuje také, že tato 
opatření nemohou vést k uložení obecné povinnosti sledovat veškerý obsah; je toho 
názoru, že pokud jsou technologické prostředky a konkrétní opatření využívány v 
souladu se stávajícími zákonnými ustanoveními, je nutné, aby existovaly řádné záruky v 
oblasti transparentnosti a odpovědnosti, jakož i vysoce kvalifikovaný nezávislý a 
nestranný lidský dohled; vyzývá Komisi, aby přijala co možná nejvíce jednotně 
použitelná a účinná pravidla týkající se postupu oznamování a přijímání opatření s 
cílem urychlit odhalování a odstraňování nezákonného nebo nezákonně sdíleného 
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obsahu a zároveň zajistit, aby legální a zákonný obsah zůstal online a aby veškeré 
odstranění zákonného obsahu, který mohl být neoprávněně odstraněn, nevedlo k 
identifikaci jednotlivých uživatelů ani ke zpracování osobních údajů; žádá, aby 
poskytovatelům služeb informační společnosti zpřístupnili uživatelům mechanismy pro 
podávání stížností a zjednávání nápravy a aby tyto stížnosti vyřizovali bez zbytečného 
odkladu;

22. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby sběr a zpracování všech osobních údajů, které 
nespadají do oblasti působnosti směrnice (EU) 2016/680 Evropského parlamentu a 
Rady3 nebo do rozsahu působnosti nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a 
Rady4, probíhaly v souladu se zásadami zákonnosti, nezbytnosti a proporcionality, jak 
stanoví článek 9 Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované 
zpracování osobních dat (úmluva č. 108);

23. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit přístup na trh pro jiné než soukromé subjekty, jako jsou 
nevládní organizace, knihovny, kulturní instituce, výzkumná střediska, kulturní sítě a 
univerzity;

24. žádá, aby byl poskytovatelům mediálních služeb poskytnut přístup k datům, která 
generují jimi poskytované služby nebo jimi vytvářené obsahy nebo která s nimi 
bezprostředně souvisejí, pokud jsou služby a obsah nabízeny na globálních digitálních 
platformách, přičemž je vždy třeba dodržovat předpisy o ochraně osobních údajů a 
soukromí, aby se zabránilo nekalé hospodářské soutěži; žádá spolehlivé záruky, aby se 
zabránilo zneužití údajů o uživatelích, a to i zajištěním algoritmické transparentnosti a 
odpovědnosti i přístupu vědců a orgánů veřejného dohledu k relevantním údajům;

25. žádá Komisi o zajištění toho, aby provozovatelé platforem zpřístupnili uživatelům 
mechanismy pro podávání stížností a zjednávání nápravy a aby tyto stížnosti vyřizovali 
bez zbytečného odkladu;

26. žádá, aby byla nalezena řešení, která by sportovním akcím a sportovním službám ze 
všech členských států umožnila spravedlivou soutěž a rovný přístup na jednotný trh;

27. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby provozovatelé platforem zpřístupnili zprávy o 
transparentnosti, které obsahují informace o počtu případů, kdy byl obsah nesprávně 
označen jako nezákonný či jako nezákonně sdílený, a aby příslušné orgány zpřístupnily 
informace o počtu případů, kdy odstranění obsahu vedlo k vyšetřování a stíhání trestné 
činnosti;

28. domnívá se, že řádnou správu technologií je nutné zavádět tak, aby nedocházelo k 
narušování inovací či omezování svobody projevu; zdůrazňuje, že otevřený, síťově a 
technologicky neutrální přístup k internetu musí být zákonem zvláště chráněn, protože 
je základem nezbytné interoperability služeb a systémů, zaručuje rozmanitost, posiluje 

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či 
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí 
Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).
4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1);
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tvorbu digitálního obsahu a umožňuje spravedlivou hospodářskou soutěž a vznik 
infrastruktury digitálních služeb, k níž patří přístup každého jednotlivého občana Unie 
ke kvalitní nabídce informací, sdělovacích prostředků, vzdělávání, vědy a kultury; 
vyzývá proto Komisi, aby intenzivněji usilovala o rovný a nediskriminační přístup k 
veškerému datovému provozu v Unii a ještě jednou kriticky zhodnotila, jaký mají 
nabídky internetu za nulový tarif (zero-rating) vliv na hospodářskou soutěž v Unii; 
upozorňuje, že k zajištění interoperability, spravedlivé hospodářské soutěže a 
přístupnosti je nejvhodnější software s otevřeným zdrojovým kódem, otevřené 
standardy a otevřené technologie;

29. vyzývá Komisi k zavedení opatření, na základě kterých by platformy a poskytovatelé 
hostingových služeb byli povinni bránit nezletilým v přístupu k pornografickému 
obsahu a k obsahu s dětskou pornografií; připomíná, že takovýto obsah, který je velmi 
často otevřeně přístupný, může mít hluboce destabilizující dopady na mladší generaci v 
období, kdy objevují své pocity a sexualitu; zdůrazňuje, že významná část 
pornografického obsahu on-line obsahuje sexistické stereotypy, které často závažným 
způsobem poškozují důstojnost žen, či dokonce přispívají ke zlehčování scén 
zneužívání nebo násilí; zdůrazňuje proto, že za účelem hájení práv žen a boje proti 
genderově podmíněnému a sexuálnímu násilí jsou nutná rozhodná opatření s cílem 
zabránit prostřednictvím účinných technologických prostředků tomu, aby byli nezletilí 
takovémuto obsahu vystavováni; připomíná, že je nutné, aby byla za tímto účelem 
zavedena ambiciózní pravidla, a že je důležité, aby s cílem chránit nezletilé na evropské 
úrovni probíhala větší spolupráce;

30. zdůrazňuje, že odvětvové předpisy by měly mít v zásadě přednost před horizontálními 
předpisy; v této souvislosti zejména zdůrazňuje, že budoucí akt o digitálních službách 
plně uznává jako lex specialis ustanovení stávající směrnice (EU) 2018/1808 a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/7905;

31. zdůrazňuje důležitost nových digitálních kulturních a tvůrčích odvětví a skutečnost, že 
digitální technologie přinášejí různým kulturním, vzdělávacím, mediálním a sportovním 
odvětvím a odvětvím souvisejícím s mládeží přidanou hodnotu; vyzývá Komisi, aby 
navrhla právní předpisy, které umožní tento nový trend rozvíjet, ochrání kulturní práci 
autorů a tvůrců a zajistí spravedlivé a rovné podmínky na vnitřním trhu pro všechny bez 
ohledu na to, z jakého regionu nebo členského státu pocházejí;

32. zdůrazňuje, že rostoucí využívání internetu pro uvádění knih na trh musí být 
doprovázeno opatřeními zajišťujícími kulturní rozmanitost, aby bylo možné zaručit 
rovný přístup všech ke čtení, ochranu zásady poctivé a spravedlivé odměny pro držitele 
práv a rozmanitost vydávaných materiálů; opakuje, že je nutné zachovávat na 
jednotném digitálním trhu spravedlivou hospodářskou soutěž uplatňováním zásady 
interoperability;

33. naléhavě žádá, aby se řešila rovněž problematika neutrality zařízení, neboť pouze její 
interakcí s neutralitou sítě lze zajistit, že spotřebitelé budou v průběhu celého procesu 

5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech s 
ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES (Úř. věst. L 130, 
17.5.2019, s. 92).
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přijímat informovaná rozhodnutí;

34. vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s provozovateli internetu a agenturami Europol 
a Eurojust zefektivnily postupy pro oznamování a odstraňování obsahu za účelem 
mazání násilného obsahu a obsahu s dětskou pornografií;
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