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Ochrana dětí v digitálním prostředí  

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2012 o ochraně dětí v digitálním 

prostředí (2012/2068(INI)) 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na článek 165 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, 

– s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a na Úmluvu Rady Evropy 

o ochraně osob s ohledem na automatizované zpracování osobních údajů, 

– s ohledem na Úmluvu OSN ze dne 20. listopadu 1989 o právech dítěte, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 

2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské 

pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV1, 

– s ohledem na směrnici 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)2 , 

– s ohledem na směrnici 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)3, 

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES ze dne 

15. listopadu 2006 o provádění programu podpory evropského audiovizuálního odvětví 

(MEDIA 2007)4, 

– s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady 2006/952/ES ze dne 

20. prosince 2006 o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti a o právu na odpověď 

v souvislosti s konkurenceschopností evropského průmyslu audiovizuálních a on-line 

informačních služeb5, 

– s ohledem na závěry Rady o ochraně dětí v digitálním světě6, 

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 15. února 2011 nazvané 
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„Agenda EU v oblasti práv dítěte“ (COM(2011)0060), 

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálními výboru a Výboru regionů ze dne 26. srpna 2010 nazvané 

„Digitální agenda pro Evropu“ (COM(2010)0245/2), 

– s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 28. března 2012 

nazvané „Řešení trestné činnosti v digitálním věku: zřízení Evropského centra pro boj 

proti kyberkriminalitě“ (COM(2012)0140), 

– s ohledem na strategii Rady Evropy pro práva dětí na období 2012–2015 zveřejněnou dne 

15. února 2012, 

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 2. května 2012 pod názvem 

„Evropská strategie pro internet lépe uzpůsobený dětem“ (COM(2012)0196), 

– s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 13. září 2011 o uplatňování 

doporučení Rady ze dne 24. září 1998 o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti 

a doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. prosince 2006 o ochraně 

nezletilých osob a lidské důstojnosti a o právu na odpověď v souvislosti 

s konkurenceschopností evropského průmyslu audiovizuálních a on-line informačních 

služeb – Ochrana dětí v digitálním prostředí (COM(2011)0556), 

– s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí před pohlavním vykořisťováním 

a zneužíváním, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2011 o komplexním přístupu k ochraně 

osobních údajů v Evropské unii1, 

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a stanovisko Výboru pro občanské 

svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0353/2012), 

A. vzhledem k tomu, že k ochraně dětí v digitálním prostředí musí docházet na úrovni 

právních předpisů za použití účinnějších nástrojů i za použití samoregulace, přičemž by 

měl určitý díl odpovědnosti nést také průmysl, a na úrovni vzdělávání a školství 

prostřednictvím vzdělávání dětí, rodičů a pedagogických pracovníků s cílem zamezit 

dětem v přístupu k nedovolenému obsahu; 

B. vzhledem k tomu, že je nezbytné potírat všechny formy nedovoleného obsahu na 

internetu, a vzhledem k tomu, že musí být uznána zvláštní povaha sexuálního zneužívání 

dětí, a to nejen z důvodu nedovoleného obsahu, ale také proto, že se jedná o zvláště 

zavrženíhodný typ obsahu dostupného na internetu; 

C. vzhledem k tomu, že hlavní cíle účinné strategie pro ochranu dětí by měly zaručit, že 

všechny děti a mladé osoby a všichni rodiče/pečovatelé budou mít přístup k informacím 
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a dovednostem, které jim umožní, aby se na internetu dokázali sami ochránit; 

D. vzhledem k tomu, že rychlý rozvoj technologií vyžaduje včasnou reakci, kterou by měla 

umožnit samoregulace a společná regulace a také stálé orgány, které budou moci 

zaujmout ucelený přístup v různých oblastech; 

E. vzhledem k tomu, že digitální prostředí nabízí v oblasti vzdělávání a učení různé 

možnosti; vzhledem k tomu, že školství se přizpůsobuje digitálnímu prostředí, ale 

rychlost a formy přizpůsobování nedrží v současné době krok s tempem technologických 

změn v životě dětí, takže rodiče a pedagogové mohou děti jen obtížně učit kritickému 

přístupu k médiím a zůstávají spíše na okraji virtuálního světa dětí; 

F. vzhledem k tomu, že děti jsou zpravidla při používání internetu velmi obratné, přesto však 

je nezbytné poskytnout jim pomoc, aby se jej naučily používat rozumně, zodpovědně 

a bezpečně; 

G. vzhledem k tomu, že je důležité nejen aby děti lépe chápaly nebezpečí, která jim mohou 

na internetu hrozit, ale také aby rodiny, školy a občanská společnost sdílely odpovědnost 

za výchovu dětí a společně zaručily, že bude dětem při používání internetu a dalších 

nových médií poskytnuta náležitá ochrana; 

H. vzhledem k významu, který má výuka v souvislosti s mediální gramotností a novými 

informačními a komunikačními technologiemi pro rozvoj politik v oblasti ochrany dětí 

v digitálním prostředí a při zajišťování bezpečného, vhodného a kritického užívání těchto 

technologií; 

I. vzhledem k tomu, že rozvoj digitálních technologií je vhodnou příležitostí, jak poskytnout 

dětem a mládeži možnost účinného využívání nových médií a internetu způsobem, který 

jim umožní sdílet svůj názor s ostatními, a tedy aktivně se zapojit do společnosti na 

internetu i mimo něj a učit se plnit aktivní úlohu; 

J. vzhledem k tomu, že uplatňování občanství a souvisejících práv, včetně účasti na 

kulturním, sociálním a demokratickém životě, vyžaduje, aby i nezletilé osoby měly 

přístup k využívání bezpečných a pluralitních nástrojů, služeb a digitálního obsahu; 

K. vzhledem k tomu, že preventivní a intervenční opatření na ochranu dětí se musí zaměřit 

nejen na boj proti nedovolenému a nevhodnému obsahu, ale i na mnohé další hrozby, 

například na obtěžování, diskriminaci a omezování přístupu ke službám, sledování po 

internetu, porušování soukromí a svobody projevu a informací a nedostatečné 

zdůvodňování shromažďování osobních údajů; 

L. vzhledem k tomu, že nové informační a komunikační možnosti, které nabízí digitální 

prostředí, jako jsou počítače, televize na různých nosičích, mobilní telefony, videohry, 

tablety či aplikace, a možnosti šíření médií sbíhajících se do jediného digitálního systému 

poskytují dětem a mládeži nejenom nesčetné příležitosti a možnosti, současně však 

vyvolávají i nebezpečí snadného přístupu k obsahu, který je nedovolený, nevhodný či 

škodlivý pro vývoj dětí, ale i možného shromažďování údajů, na jejichž základě mohou 

být děti považovány za cílovou skupinu spotřebitelů, což může mít nedozírné negativní 

následky; 

M. vzhledem k tomu, že při volném pohybu audiovizuálních služeb na jednotném trhu 



představuje kvalita života nezletilých a lidská důstojnost zájmy, které by měly být 

předmětem zvláštní právní ochrany; 

N. vzhledem k tomu, že opatření členských států proti nepovolenému internetovému obsahu 

nejsou vždy účinná a nevyhnutelně zahrnují různé přístupy, co se týče preventivních 

opatření proti škodlivému obsahu, a vzhledem k tomu, že takový nepovolený internetový 

obsah by měl být bez odkladu odstraněn na základě řádného právního postupu; 

O. vzhledem k tomu, že přítomnost osobních informací a údajů týkajících se nezletilých osob 

na internetu může vést k jejich nedovolenému používání, například vykořisťování dětí 

nebo porušování jejich důstojnosti, a značně tak poškodit jejich identitu, duševní 

vlastnosti a společenské zařazení, a to zejména proto, že tyto údaje se mohou dostat do 

rukou osob, které je budou chtít zneužít; 

P. vzhledem k tomu, že rychlý rozvoj sociálních sítí s sebou nese i určitá rizika týkající se 

bezpečnosti soukromého života, osobních údajů a důstojnosti dětí; 

Q. vzhledem k tomu, že téměř 15 % dětí ve věku 10 až 17 let, které jsou uživateli internetu, 

dostává sexuálně zaměřené návrhy, a že 34 % těchto dětí se dostává k obsahu sexuální 

povahy, aniž by jej samy hledaly; 

R. vzhledem k tomu, že různé varianty kodexu chování, které používají poskytovatelé 

obsahu a digitálních služeb, nesplňují vždy požadavky evropských či vnitrostátních 

právních předpisů na transparentnost, nezávislost, důvěrnost a nakládání s osobními údaji 

a mohou představovat nebezpečí v souvislosti s vymezením pro obchodní účely a jinými 

formami zneužití, například sexuálním zneužíváním či dokonce obchodem s lidmi; 

S. vzhledem k tomu, že reklama, která je zaměřena na děti, musí být zodpovědná 

a umírněná; 

T. vzhledem k tomu, že děti je třeba chránit před nebezpečím digitálního prostředí 

s přihlédnutím k jejich věku a stupni zralosti; vzhledem k tomu, že členské státy 

upozorňují na potíže s koordinací aspektů týkajících se přijímání různých druhů 

klasifikace obsahu pro různé věkové kategorie a stupně nebezpečnosti obsahu; 

U. vzhledem k tomu, že je sice nutné uznat mnohá nebezpečí, jimž jsou děti v digitálním 

prostředí vystaveny, avšak současně bychom měli v rámci rozvoje společnosti založené 

na znalostech nadále využívat všech příležitostí, které toto prostředí nabízí; 

V. vzhledem k tomu, že zásadní úlohu v ochraně dětí před nebezpečím spojeným 

s digitálním prostředím hrají rodiče; 

Právní a správní rámec 

1. poukazuje na to, že vstup Lisabonské smlouvy v platnost spolu s nyní již právně závaznou 

Listinou základních práv Evropské unie, jejíž článek 24 vymezuje ochranu dětí jako 

základní právo, zahájil novou fázi ochrany práv dítěte v rámci EU, a uvádí, že ve všech 

krocích, bez ohledu na to, zda je podnikají veřejné orgány nebo soukromé instituce, musí 

být brán prvořadý ohled na zájmy dítěte; připomíná, že je zapotřebí, jak požadoval Soudní 

dvůr v rozsudku ve věci C-540/03, Evropský parlament v. Rada, aby EU plně 

respektovala normy stanovené těmi mezinárodními nástroji, jichž EU samotná není 



smluvní stranou; 

2. naléhavě žádá členské státy, aby plynule a včas provedly a uplatňovaly směrnici 

2011/92/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti 

dětské pornografii; vyzývá členské státy, aby zajistily maximální harmonizaci úsilí 

v oblasti ochrany dětí v digitálním prostředí; 

3. opakuje členským státům svoji výzvu, aby, pokud tak dosud neučinily, podepsaly 

a ratifikovaly mezinárodní nástroje na ochranu dětí, například Úmluvu Rady Evropy 

o ochraně dětí proti pohlavnímu vykořisťování a zneužívání, třetí Opční protokol 

k Úmluvě o právech dítěte a Evropskou úmluvu o výkonu práv dětí, a aby tyto nástroje 

provedly ve svých právních předpisech s nezbytnou právní jistotou a jasností, kterou 

vyžaduje právní řád EU; 

4. vyzývá Komisi, aby posílila stávající vnitřní mechanismy zajišťující soudržný 

a koordinovaný přístup v otázce ochrany práv dětí v digitálním prostředí; vítá evropskou 

strategii pro internet lépe uzpůsobený dětem, kterou předložila Komise, a vybízí Komisi, 

aby posílila stávající vnitřní mechanismy, jež mají zajistit soudržný a koordinovaný 

přístup v otázce bezpečnosti dětí na internetu; 

5. zdůrazňuje, že práva dětí je zapotřebí začlenit do všech oblastí politiky EU tím, že se 

provede analýza dopadu jednotlivých opatření na práva, bezpečnost a tělesnou a duševní 

integritu dětí, přičemž je nutno zahrnout jasně vypracované návrhy Komise týkající se 

digitálního prostředí; 

6. zdůrazňuje, že pouze celkovou kombinací právních, technických a vzdělávacích nástrojů, 

včetně preventivních opatření, je možné patřičně řešit nebezpečí, která mohou dětem na 

internetu hrozit, a zvýšit ochranu dětí v prostředí internetu; 

7. vítá vytvoření nové agentury v rámci Europolu, která je pověřena otázkami kybernetické 

bezpečnosti, a vyzývá Komisi, aby zajistila, že oddělení tohoto nového centra, které bude 

odpovědné za ochranu dětí, bude mít k dispozici dostatečné finanční prostředky a bude 

účinně spolupracovat s Interpolem; 

8. přeje si, aby program pro bezpečnější internet disponoval odpovídajícími prostředky 

v zájmu plného provádění jeho aktivit a ochrany jeho specifické povahy, a vyzývá 

Komisi, aby Parlamentu předložila zprávu, v níž zhodnotí úspěchy i neúspěchy tohoto 

programu, s cílem zaručit v budoucnu maximálně účinné provádění; 

9. naléhavě žádá členské státy a Komisi, aby přijaly vhodná opatření, mimo jiné s využitím 

internetu, jako jsou výzkumné a vzdělávací programy, případně v úzké spolupráci 

s příslušnými organizacemi občanské společnosti, rodinami, školami, audiovizuálními 

službami, průmyslem a s dalšími zúčastněnými stranami, a to opatření zaměřená na 

snižování rizika, že se děti stanou oběťmi internetu; 

10. bere na vědomí, že za podnětu Komise došlo k vytvoření koalice generálních ředitelů pro 

zajištění bezpečnosti dětí na internetu; v tomto ohledu vyzývá k úzké spolupráci se 

sdruženími a organizacemi občanské společnosti působícími mimo jiné v oblasti ochrany 

dětí, ochrany údajů, vzdělávání, a také se zástupci rodičů a pedagogických pracovníků, 

zejména na evropské úrovni, a s jednotlivými generálními ředitelstvími Komise, 

pověřenými ochranou spotřebitelů a spravedlností; 



Média a nová média: přístup a výchova 

11. poukazuje na to, že internet poskytuje dětem a mladým lidem velice cenné nástroje, 

jejichž pomocí mohou vyjadřovat nebo prosazovat své názory, získávat informace, učit se 

a domáhat se svých práv, a představuje také skvělý komunikační prostředek, který otevírá 

svět a přináší osobní obohacení; 

12. zdůrazňuje však, že prostředí internetu a sociálních médií představuje značná potenciální 

rizika pro soukromí a důstojnost dětí, jež patří k nejvíce zranitelným uživatelům;  

13. připomíná, že internet rovněž děti vystavuje riziku v podobě takových jevů, jako je dětská 

pornografie, výměna materiálů o násilí, kyberkriminalita, zastrašování, šikana, 

navazování kontaktu s dětmi za účelem jejich pohlavního zneužití (tzv. grooming), 

potenciální přístup k zákonem omezenému nebo věku nepřiměřenému zboží a službám 

nebo možnost je získat, vystavení reklamě nepřiměřené věku, která je agresivní nebo 

klamavá, podvodné e-maily, krádež identity, podvody a podobné hrozby finanční povahy, 

které mohou být příčinou traumatických zkušeností; 

14. podporuje v této souvislosti snahy členských států prosazovat systematické vzdělávání 

a odbornou přípravu dětí, rodičů, vychovatelů, učitelů a sociálních pracovníků, aby byli 

schopni chápat digitální prostředí a rozpoznat nebezpečí, která by mohla poškodit 

tělesnou nebo duševní integritu dětí, a snižovat rizika spojená s digitálními médii, 

poskytovat informace týkající se kontaktních míst a jak jednat s dětmi, které se stanou 

jejich obětí; zdůrazňuje rovněž, že děti musí pochopit, že pokud ony samy používají 

digitální technologie, mohou zasahovat do práv jiných osob nebo se dokonce dopouštět 

trestného jednání; 

15. klade zvláště vysoký důraz na to, aby se dovednosti v mediální oblasti vyučovaly v co 

nejútlejším věku, což dětem a mládeži umožní, aby se naučily vědomě a kriticky 

rozhodovat o tom, kterých možností na internetu využijí a kterým se raději vyhnou, 

a klade důraz rovněž na předávání základních hodnot soužití a ohleduplného 

a tolerantního přístupu k ostatním lidem; 

16. v „mediálním vzdělávání“ spatřuje základní nástroj, jímž si mohou děti osvojit kritické 

využívání médií a možností digitálního světa, a vyzývá členské státy, aby jej zařadily do 

školních osnov; připomíná Komisi, že s ohledem na neustálý rozvoj digitálních 

marketingových služeb nabývá na významu také „vzdělávání spotřebitelů“; 

17. zdůrazňuje význam digitální a mediální gramotnosti a dovedností dětí, jakož i jejich 

rodičů; zdůrazňuje rovněž, že digitální gramotnost, digitální dovednosti a bezpečné 

používání internetu dětmi je třeba považovat za prioritu politiky Unie v sociální 

a vzdělávací oblasti, jakož i v oblasti mládeže, a za hlavní prvek strategie Evropa 2020; 

18. podporuje myšlenku celoživotního vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti pro 

pedagogické pracovníky, kteří trvale pracují se žáky ve školách; 

19. zdůrazňuje nezbytnost vzdělávacích vazeb mezi rodinou, školou, občanskou společností, 

zúčastněnými subjekty, včetně nejrůznějších subjektů působících v oblasti medií 

a audiovizuálních služeb v procesu vzdělávání, s cílem zabezpečit vyváženou a proaktivní 

dynamiku mezi digitálním prostředím a dětmi; vybízí Komisi, aby podporovala iniciativy 

zaměřené na zvyšování informovanosti rodičů, pedagogických pracovníků a učitelů, tak 



aby mohli co nejlépe pomáhat dětem při používání digitálních nástrojů a služeb; 

20. vybízí Komisi a členské státy, aby podporovaly rovný přístup dětí k bezpečnému 

a kvalitnímu pluralitnímu digitálnímu obsahu v rámci stávajících a nových programů 

a služeb, které jsou určeny pro mládež, pro vzdělávání, kulturu a umění; 

21. vyzývá členské státy, orgány veřejné správy a poskytovatele internetových služeb, aby 

posílily své komunikační kampaně s cílem informovat děti, dospívající mládež, rodiče 

i pedagogické pracovníky o nekontrolovaných nebezpečích digitálního prostředí; 

22. uznává úlohu veřejnoprávních sdělovacích prostředků při podpoře bezpečného 

a důvěryhodného prostředí pro děti; 

23. naléhavě žádá Komisi, aby mezi své hlavní priority zařadila ochranu dětí před agresivní 

a klamavou reklamou v televizi a na internetu; 

24. zdůrazňuje zejména úlohu soukromého sektoru, odvětví průmyslu i jiných zúčastněných 

subjektů, pokud jde o jejich odpovědnost v souvislosti s těmito otázkami, jakož i 

s označováním internetových stránek bezpečných pro děti a propagací „netiket“ pro děti; 

zdůrazňuje, že jakákoli taková opatření by měla být plně slučitelná se zásadami právního 

státu a právní jistotou a měla by brát ohled na práva koncových uživatelů, dodržovat 

stávající právní a soudní postupy a být v souladu s Evropskou úmluvou o ochraně 

lidských práv základních svobod, Listinou základních práv Evropské unie a judikaturou 

Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva; vyzývá příslušný 

průmysl, aby dodržoval a plně zavedl stávající kodexy chování a podobné iniciativy, jako 

je závazek EU a Barcelonské prohlášení z fóra o spotřebním zboží; 

25. zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní pozornost internetovému prodeji škodlivých 

látek, jako je alkohol, který se tak může dostat k mladým lidem; zdůrazňuje, že vzhledem 

k povaze a rozsahu internetových marketingových postupů, např. prostřednictvím 

sociálních sítí, je velmi obtížné sledovat prodej alkoholu po internetu v jednotlivých 

členských státech, a proto by opatření Komise přinesla v tomto ohledu přidanou hodnotu; 

26. poukazuje na účelnost formálního, informálního a neformálního vzdělávání a vzájemného 

vzdělávání v souvislosti s šířením bezpečných postupů a případných hrozeb (s uvedením 

konkrétních příkladů) mezi dětmi při používání internetu, sociálních sítí, videoher 

a mobilní telefonie a nabádá k tomu, aby program „Evropská síť škol“ podpořil osobní 

vedení mezi studenty v této oblasti; zdůrazňuje, že i rodiče by měli být informováni 

o bezpečných postupech a o hrozbách; 

27. vyzývá Komisi a členské státy, aby rozvíjely systémy, jejichž prostřednictvím získají děti 

a mladé osoby příslušné dovednosti a které zabezpečí, že budou používat internet a nová 

média s plným vědomím následků; v tomto ohledu zdůrazňuje, že je důležité, aby se 

vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti co nejdříve stalo plnohodnotnou součástí 

výuky na všech úrovních formálního i neformálního vzdělávání včetně celoživotního 

učení; 

Právo na ochranu 

Boj proti nedovolenému obsahu 



28. poukazuje na problémy, se kterými se trestní právo při svém uplatňování v prostředí 

internetu potýká, pokud jde o zásady právní jistoty a zákonnosti, o presumpci neviny, 

práva obětí a práva podezřelých; upozorňuje v této souvislosti na problémy se stanovením 

jasné definice, které v minulosti vyvstaly například u on-line groomingu a dětské 

pornografie, pro něž je lepší užívat termín „materiál týkající se sexuálního zneužívání 

dětí“; 

29. vyzývá proto Komisi, aby v rámci své povinnosti předkládat zprávy o provádění směrnice 

2011/92/EU shromažďovala přesné a jasné údaje o trestném činu on-line groomingu 

včetně přesného uvedení vnitrostátních předpisů, podle nichž je toto chování trestné; 

vyzývá členské státy a Komisi, aby u tohoto trestného činu shromažďovaly údaje o počtu 

zahájených trestních řízení, počtu odsouzení a o důležité vnitrostátní judikatuře a aby si 

vyměňovaly osvědčené postupy, pokud jde o jeho stíhání a tresty; vyzývá rovněž Komisi, 

aby podstatně zlepšila přípravu a zveřejňování statistických informací s cílem umožnit 

zlepšení tvorby a přezkumu politiky; 

30. uznává v tomto ohledu, že spolupráce mezi policejními a soudními orgány členských 

států a mezi těmito orgány a úřady Europol a Eurojust v oblasti trestných činů páchaných 

vůči dětem pomocí digitálních médií má vysokou úroveň, příkladem takové spolupráce je 

zásah proti internetovým sítím pro sdílení souborů zachycujících sexuální zneužívání dětí, 

jenž byl proveden pod názvem Ikarus v roce 2011; 

31. zdůrazňuje však, že vzhledem ke stávajícím překážkám bránícím plné spolupráci 

a vzájemné důvěře by se dalšího zlepšení mohlo dosáhnout v souvislosti s větší 

harmonizací trestního práva a trestních řízení členských států, včetně procesního práva 

a práva na ochranu údajů podezřelých osob, a dodržováním základních práv opírajících se 

o Listinu základních práv EU; 

32. vítá záměr Komise zvýšit možnost zavádění legislativních opatření v případě, že selže 

samoregulace na straně průmyslu; 

33. zdůrazňuje však, že návrhy ustanovení hmotného trestního práva EU musí plně 

respektovat zásady subsidiarity, proporcionality a obecné zásady, jimiž se řídí trestní 

právo, a musí být jasně průkazné, že jejich cílem je přinést přidanou hodnotu do 

společného přístupu EU k boji proti závažné přeshraniční trestné činnosti, jak je uvedeno 

v usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. května 2012 o přístupu EU k trestnímu 

právu1; 

34. vyzývá Komisi a členské státy, aby vynaložily veškeré úsilí k posílení spolupráce 

s třetími zeměmi, pokud jde o rychlé odstraňování internetových stránek obsahujících 

nebo šířících nepovolený obsah nebo chování, které jsou umístěny na jejich území, a 

o boj proti kyberkriminalitě; podporuje v této souvislosti mezinárodní sdílení odborných 

znalostí a osvědčených postupů mezi vládami, donucovacími orgány, policejními útvary 

zaměřenými na kyberkriminalitu, horkými linkami, organizacemi na ochranu dětí 

a internetovým průmyslem a shromažďování jejich podnětů; 

35. vyzývá v této souvislosti k úplnému přijetí všech opatření, které Rada uvádí ve své 

cestovní mapě z roku 2009 pro posílení procesních práv podezřelých nebo obviněných 

osob v trestním řízení, a ke společnému přístupu k přípustnosti a k hodnocení s cílem 

                                                 
1  Přijaté texty, P7_TA(2012)0208. 



odstranit překážky bránící volnému pohybu důkazních prostředků nashromážděných 

v jiném členském státě; 

36. podporuje zavedení a posílení systémů horkých linek pro oznamování trestných 

činů, nedovoleného obsahu a chování, přičemž se mimo jiné přihlíží ke zkušenosti 

s evropskou horkou linkou pro případy pohřešovaných dětí a také s vnitrostátními 

systémy včasného varování a se systémem European Child Alert Automated System; 

zdůrazňuje však, že jakékoli bezprostředně navazující trestní řízení založené na oznámení 

musí zachovat rovnováhu na jedné straně mezi právy potenciálních obětí a pozitivní 

povinností členských států reagovat, jež vyplývá z článků 2 a 8 EÚLP, jak to ve své 

judikatuře již zdůraznil Evropský soud pro lidská práva, a mezi právy podezřelého na 

straně druhé; vyzývá v této souvislosti členské státy a Komisi k výměně osvědčených 

postupů v oblasti vyšetřování a stíhání trestných činů vůči dětem spáchaných v digitálním 

prostředí; připomíná, že článek 8 návrhu Komise týkajícího se obecného nařízení 

o ochraně údajů (COM(2012)0011) obsahuje zvláštní záruky týkající se zpracování 

osobních údajů dětí, jako je povinný souhlas rodičů se zpracováním údajů dětí ve věku do 

13 let; 

37. konstatuje, že v některých členských státech probíhá zjišťování a odstraňování 

nedovoleného obsahu („notice and take down“) příliš pomalu; vítá iniciativu Komise, 

která chce zveřejnit posouzení dopadu v této oblasti, a doporučuje zvýšit účinnost těchto 

postupů a rozvíjet je v členských státech v duchu osvědčených postupů; 

38. vyzývá Komisi a členské státy, aby zhodnotily účinnost spolupráce s policií při akcích na 

ochranu nezletilých před trestnou činností na internetu a rovněž účinnost horkých linek 

a platných dohod uzavřených s poskytovateli internetových služeb; vyzývá k rozvoji 

součinnosti s jinými souvisejícími službami, včetně policie a soudnictví pro nezletilé, při 

akcích na ochranu nezletilých před trestnou činností na internetu, zejména při koordinaci 

a vzájemném propojování horkých linek a jiných asistenčních služeb; 

39. vybízí členské státy, aby nadále provozovaly vnitrostátní horké linky a jiné asistenční 

služby, například „bezpečnostní tlačítka“, splňující normu INHOPE, aby zlepšily jejich 

vzájemné propojení a aby pozorně analyzovaly dosažené výsledky; 

40. zdůrazňuje význam rozšíření spolehlivých nástrojů, například varovných stránek či 

zvukových a optických signálů, které mohou omezit přímý přístup nezletilých k obsahu, 

který je pro ně škodlivý; 

41. vyzývá Komisi a členské státy, aby zkvalitnily informovanost o horkých linkách a jiných 

asistenčních službách, například „bezpečnostních tlačítkách“ pro nezletilé a jejich rodiny 

a podpořily přitom opatření, která umožňují upozornit na jakýkoli nedovolený obsah, 

a vyzývá členské státy, aby zvýšily informovanost o existenci telefonických horkých 

linek, které slouží jako kontaktní místa, na nichž lze nahlásit zachycení materiálu 

zobrazujícího pohlavní zneužívání dětí; 

42. podporuje snahu poskytovatelů digitálního obsahu a služeb uplatňovat kodexy chování 

v souladu s platnými právními předpisy s cílem odhalovat a odstraňovat nedovolený 

obsah na základě rozhodnutí soudů a výskytu takového obsahu předcházet; vybízí Komisi 

a členské státy, aby v této oblasti provedly vyhodnocení; 

43. vybízí Komisi a členské státy, aby zahájily novou kampaň, která bude zaměřena na rodiče 



a pomůže jim chápat digitální obsah, k němuž mají jejich děti přístup, a zejména možnosti 

ochrany dětí před nedovoleným, nevhodným nebo nebezpečným digitálním obsahem; 

44. lituje, že není dodržován pakt, který dne 9. února 2009 podepsala Komise a 17 

internetových sociálních sítí, včetně sítí Facebook a MySpace, a jehož cílem je podpořit 

ochranu a bezpečnost nezletilých na internetu; 

45. upozorňuje na to, že protiprávní činnost, která je páchána na internetu, má často 

nadnárodní povahu, tudíž je v rámci boje proti této činnosti značný význam přikládán 

mezinárodní soudní spolupráci stávajících orgánů pro prosazování právních předpisů; 

46. naléhavě žádá členské státy a Komisi, aby podporovaly a organizovaly informační 

kampaně zaměřené na děti, rodiče a pedagogické pracovníky s cílem poskytnout jim 

informace nezbytné k ochraně proti kyberkriminalitě a povzbudit je k nahlašování 

podezřelých internetových stránek a praktik; 

47. žádá členské státy, aby náležitým způsobem uplatňovaly stávající procesní předpisy pro 

odstraňování internetových stránek, jejichž obsah má zneužívající, ohrožující, 

diskriminační či jiným způsobem škodlivou povahu; 

Boj proti škodlivému obsahu 

48. vybízí Komisi, aby analyzovala účinnost jednotlivých systémů dobrovolné klasifikace 

obsahů škodlivých pro nezletilé, které jsou používány v členských státech, a vyzývá 

Komisi, členské státy a zástupce internetového průmyslu, aby posílily spolupráci při 

rozvoji strategií a vypracovaly normy, které by obeznámily nezletilé se zodpovědným 

používáním internetu a informovaly a chránily je před obsahem nevhodným pro jejich 

věk, a to na internetu i mimo něj, včetně násilí, reklamy vybízející k přílišným výdajům 

a nákupům virtuálního zboží či kreditů prostřednictvím jejich mobilních telefonů; 

49. vítá technické inovace, které podnikům umožňují nabízet zvláštní internetové nástroje, 

díky nimž mohou děti používat internet bezpečně; 

50. vyzývá sdružení poskytovatelů audiovizuálních a digitálních služeb, aby ve spolupráci 

s dalšími příslušnými sdruženími začlenila ochranu dětí do příslušných prováděcích 

předpisů a aby uváděla vhodné věkové skupiny; 

51. podněcuje členské státy, aby pokračovaly v dialogu s cílem harmonizovat ve spolupráci 

s příslušnými provozovateli, sdruženími a třetími zeměmi klasifikaci digitálního obsahu 

pro děti; 

52. vybízí Komisi a členské státy, aby digitální hry klasifikovaly na základě jasných znaků, 

a to podle věkových kategorií uživatelů, jimž jsou hry určeny, a zejména podle jejich 

obsahu; 

53. vyzývá Komisi, aby nadále pracovala na evropském rámci pro bezpečnější používání 

mobilů mladistvými a dětmi a zkoumala řešení, která usnadní rodičovskou kontrolu; 

54. zdůrazňuje práci, kterou odvedly organizace občanské společnosti, a vybízí je 

k přeshraniční spolupráci a partnerské součinnosti s organizacemi pověřenými 

prosazováním právní úpravy, vládami, poskytovateli internetových služeb a veřejností; 



Ochrana soukromí 

55. připomíná, že vzhledem k rostoucímu toku a dostupnosti osobních údajů v prostředí 

digitálních médií je důležitá ochrana údajů dětí, a to zejména, pokud jde o rychlý nárůst 

prostředků v oblasti sociálních sítí a chatroomů; 

56. vítá nový návrh nařízení o ochraně údajů (COM(2012)0011) a jeho zvláštní ustanovení 

o souhlasu dětí a o právu na výmaz, které zakazuje uchovávat on-line informace 

o osobních údajích nezletilých, které mohou ohrožovat jejich osobní a profesní život, 

přičemž připomíná, že trvalý charakter informací a údajů na internetu souvisejících 

s dětmi může být použit na úkor jejich důstojnosti a sociálního začlenění; 

57. zdůrazňuje, že tato ustanovení je třeba upřesnit a rozvést tak, aby bylo zajištěno, že po 

přijetí nových právních předpisů budou jasná a plně uplatnitelná a nebudou oslabovat 

svobodu na internetu; 

58. vítá rovněž záměr zavést elektronický systém ověřování věku; 

59. věří, že vlastníci a správci internetových stránek by měli jasným a viditelným způsobem 

vyhlásit svou politiku v oblasti ochrany údajů a měli by zavést systémy povinného 

rodičovského souhlasu se zpracováním údajů dětí ve věku do 13 let; vyzývá rovněž 

k většímu úsilí o co největší automatické posílení soukromí, aby nedocházelo k druhotné 

viktimizaci dětí; 

60. zdůrazňuje, že je důležité, aby byli uživatelé informováni o tom, jakým způsobem 

nakládají poskytovatelé internetových služeb či provozovatelé sociálních sítí s jejich 

osobními údaji a s údaji zúčastněných třetích osob, a také o možnostech nápravy, které 

mohou uplatnit v případě, že jsou jejich osobní údaje využity k jiným než legitimním 

účelům, pro které je poskytovatelé a jejich partneři shromáždili, a aby byli uživatelé 

informováni v takovém jazyce a takové formě, které odpovídají profilu daného uživatele, 

se zvláštním přihlédnutím k nezletilým uživatelům; domnívá se, že poskytovatelé mají 

v této oblasti zvláštní odpovědnost, a žádá, aby poskytovali uživatelům jasné 

a srozumitelné informace o své redakční politice; 

61. pevně doufá v podporu takových technologických řešení ve všech oblastech digitálního 

prostředí, která v případě, že jsou zvolena, omezují navigaci dětí v rámci 

vysledovatelných hranic a umožňují podmíněný přístup, tudíž současně představují 

i účinný nástroj kontroly ze strany rodičů; konstatuje, že tato opatření však nemohou 

nahradit důkladná školení nezletilých ohledně využívání médií; 

62. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby byly děti i dospívající osoby v rané fázi informovány 

o svých právech na soukromí na internetu a aby se naučily rozeznat často velmi 

nenápadné metody, které jsou používány k tomu, aby od nich byly získány informace; 

Právo na odpověď v digitálních médiích 

63. vyzývá členské státy, aby vytvořily a harmonizovaly systémy týkající se práva na 

odpověď v digitálních médiích a zlepšily i jejich účinnost; 

Právo na digitální občanství 



64. zdůrazňuje, že digitální technologie jsou významným výukovým nástrojem, pokud jde 

o otázky občanství, jelikož usnadňují zapojení ve společnosti mnohým občanům žijícím 

v odlehlejších oblastech, zejména mladým osobám, a umožňují jim plně těžit ze svobody 

projevu a komunikace na internetu; 

65. vyzývá členské státy, aby uvažovaly o digitálních platformách jako o nástrojích pro 

nácvik demokratické účasti všech dětí, se zvláštním přihlédnutím k nejzranitelnějším 

skupinám; 

66. zdůrazňuje, že nová média představují příležitost k prosazování podpory porozumění 

a dialogu mezi generacemi, pohlavími, různými kulturními a etnickými skupinami 

v rámci digitálních služeb a obsahu; 

67. připomíná, že informace a občanství jsou na internetu úzce provázány a občanská 

angažovanost mladých osob je v současnosti nejvíce ohrožena právě jejich nezájmem 

o informace; 

 

o 

o     o 

68. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 

členských států. 


