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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že svobodné a pluralitní sdělovací prostředky jsou páteří demokratických 
společností; připomíná, že tradiční mediální služby jsou silně regulované, aby se 
zajistila svoboda projevu a redakční svoboda, pokud jde o zveřejňovaný obsah; žádá, 
aby se zajistila zejména dostupnost a srozumitelnost právního obsahu, na nějž se 
vztahuje redakční odpovědnost a související závazky nebo který byl vytvořen novináři, 
i obsahu veškerých ostatních médií, která již podléhají všeobecně uznávané nezávislé 
kontrole na jiných platformách nebo v rámci jiných služeb tak, aby tento obsah nebyl 
podroben žádné další kontrole; dále žádá, aby se současně uplatňovala jasná a účinně 
vymahatelná pravidla na transparentnost a odpovědnost platforem za ochranu 
soukromých údajů, bezpečné internetové prostředí a prosazování základních práv; 
konstatuje proto, že pro on-line i off-line prostředí jsou zapotřebí kompatibilní rámce 
a že redakční rozhodnutí a algoritmické procesy platforem a odstraňování obsahu 
internetovými platformami může mít velký dopad na svobodu projevu a přístup 
k informacím;

2. domnívá se, že vzhledem k rychlému technologickému pokroku a vývoji nových 
produktů a služeb by měl každý nový legislativní návrh zákona o digitálních službách 
nabízet perspektivnější dlouhodobá řešení a zlepšit a vyjasnit odpovědnost a 
bezpečnostní pravidla pro digitální platformy, služby a produkty, aniž by vznikly 
neodůvodněné překážky, které brání růstu digitálních služeb; zdůrazňuje, že veškerá 
nová opatření by měla být přiměřená a jejich praktické provádění by mělo zohledňovat 
finanční kapacitu a podíl na trhu jednotlivých dotčených poskytovatelů v členských 
státech a v Unii, aby pomohla zajistit rovné podmínky a podnítit soutěž;

3. zdůrazňuje, že obsah, který je podle unijního nebo vnitrostátního práva zákonný a je 
zákonně sdílen, musí zůstat on-line a že odstranění takového obsahu nesmí vést k určení 
totožnosti jednotlivých uživatelů ani ke zpracování jejich osobních údajů;

4. připomíná, že povinná transparentnost vztahující se na mediální platformy a služby 
poskytované na internetu by se měla uplatňovat i na jejich vlastníky a zdroje 
financování;

5. domnívá se, že má-li být plně využit potenciál jednotného digitálního trhu, je naprosto 
nezbytné vytvořit vhodné prostředí; zdůrazňuje, že ideální rámec by měl pro prostředí 
online stanovit podobná pravidla jako pro prostředí offline, včetně pravidel pro reklamu 
a zdanění;

6. žádá, aby bylo vytvořeno bezpečné digitální prostředí uplatňující vyvážený přístup k 
základním právům, které bude podporovat rozmanité názory, neutralitu sítě, svobodu 
vyjadřování a informací a rovněž ochranu vlastnictví;  konstatuje, že komunikace 
probíhá vždy v daném kontextu a že jsou zároveň zapotřebí adekvátní opatření, která 
zajistí rychlé a trvalé odstranění nezákonného obsahu; žádá proto, aby se na 
automatizované postupy vztahovaly etické zásady, transparentnost a odpovědnost, 
stejně jako na lidský dohled a kontrolu; zdůrazňuje, že tyto postupy musí být doplněny 
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o účinné mechanismy pro stížnosti uživatelů a nápravu, které zajistí, aby stížnosti byly 
vyřizovány bez zbytečných průtahů, aby byly zaručeny základní komunikační svobody;

7. vyzývá Komisi, aby zajistila, 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;

8. žádá, aby všechny technicky dostupné prostředky byly na jedné straně používány 
k potírání nezákonného obsahu a na druhé straně rovněž k boji proti škodlivému 
obsahu, dezinformacím, propagandě a nenávistným projevům;  zdůrazňuje, že použití 
takových prostředků by mělo být založeno na regulačním a soudním dohledu; 
zdůrazňuje, že tato opatření nemohou vést k žádným kontrolním opatřením ex ante nebo 
filtrování, které nejsou v souladu s článkem 15 směrniceEvropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES1;

9. poukazuje na skutečnost, že kromě povinností týkajících se transparentnosti a 
základních práv, mohou k podpoře šíření zákonného obsahu, plurality informací a 
sdělovacích prostředků, kulturní a jazykové rozmanitosti a přístupu ke kvalitnímu 
veřejnoprávnímu obsahu významně přispět účinná opatření týkající se objevitelnosti 
a dohledatelnosti obsahu, a případně i omezení explicitních odkazů na vlastní obsah; 
poukazuje na osvědčené postupy společné regulace a samoregulace, které posilují 
spolupráci mezi platformami, držiteli práv, ověřovateli údajů, úřady a uživateli a 
umožňují uživatelům kontrolu tím, že jim umožní označit sporný obsah; poukazuje 
na to, že služby sociálních médií by měly stále více upozorňovat na zavádějící obsah;

10. žádá, aby odvětvové předpisy, které slouží k naplňování celospolečenských cílů a dávají 
jim v jednotlivých odvětvích konkrétní náplň, např. směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2010/13/EU2 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/7903, měly 
přednost před obecnými předpisy, aby se v digitálním prostředí zajistila práva autorů a 
umělců;

11. žádá Komisi, aby posoudila nedávnou vnitrostátní judikaturu, která poskytovatelům 
služeb stanovila 30minutovou lhůtu pro odstranění protiprávního obsahu, a aby 
vyjasnila pojem „rychlý” v souvislosti s živě přenášeným obsahem;

12. znovu připomíná, že systémy přístupu k údajům, které podporují soutěž a doplňují 
prosazování práva v oblasti hospodářské soutěže, by měly usilovat o decentralizaci 
údajů náležících držitelům údajů a současně zachovat pobídky k inovacím ve prospěch 

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).
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních 
a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice 
o audiovizuálních mediálních službách) (Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1):
3 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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spotřebitelů;

13. upozorňuje na skutečnost, že nové předpisy by se měly soustředit především na základní 
svobody, jako je svoboda slova, možnost volby pro spotřebitele a právo na soukromí, 
a usilovat o nastavení rovných podmínek v celém odvětví;

14. zdůrazňuje, že v rámci poskytování digitálních služeb je důležité odstranit stávající 
a potenciální nové překážky, omezení a břemena, zejména pokud svazují MSP 
a začínající podniky, a současně zajistit zodpovědné a nediskriminační chování 
platforem a přiměřené povinnosti v prostředí online i offline;

15. je pevně přesvědčen o tom, že je třeba posílit odpovědnost platforem za nezákonné 
a nebezpečné produkty, a posílit tak jednotný digitální trh; připomíná, že v těchto 
případech by odpovědnost platforem měla odpovídat účelu s ohledem na stanovené 
záruky pro spotřebitele, které by měly být vždy dodržovány, a měly by zavést 
doprovodná nápravná opatření pro maloobchodníky a spotřebitele; domnívá se, že 
systém může fungovat jedině tehdy, mají-li donucovací orgány dostatečné pravomoci, 
nástroje a zdroje na to, aby mohly vymáhat dodržování ustanovení a účinně 
spolupracovat v případech nadnárodního charakteru;

16. zdůrazňuje, že je třeba aktualizovat, upravovat, zlepšovat srozumitelnost a zvyšovat 
transparentnost unijních a vnitrostátních právních předpisů a současně rušit zbytečná 
a zastaralá regulační opatření namísto toho, aby byla přidávána další opatření k 
zohlednění aktuálního technologického vývoje;
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