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PŘEDMLUVA

1. Internet je dnes využíván miliardami lidí po celém světě a slouží jako virtuální tržiště 
pro výrobky, informace a myšlenky. Druhá generace internetu, někdy nazývaná „Web 2.0“, 
umožní větší vzájemné působení a propojení milionů uživatelů sítě, takže se internet stává 
společným virtuálním prostorem, ve kterém miliony lidí sdílejí nejrůznější druhy informací.

2. Díky globálnímu rozměru potenciálního publika se internet stává čím dál tím 
přitažlivějším fórem pro poskytovatele reklamy, kteří mohou své kampaně zaměřovat přesněji 
a účinněji, než je tomu u jiných médií. Trh internetové reklamy nyní dosahuje obratu 27 
miliard dolarů, přičemž by se tato suma měla během čtyř let zdvojnásobit, a snaha o 
ovládnutí části trhu vedla k četným fúzím mezi internetovými společnostmi, jako například 
nedávná, nikoli však ojedinělá fúze společností Google a DoubleClick (1). Důvodem pro tento 
výjimečný růst trhu je skutečnost, že množství služeb, informací a zábavy přístupných na 
internetu je spotřebitelům poskytováno zdarma, ovšem za předpokladu, že souhlasí s 
reklamou (ať už cílenou či nikoli) a dají svolení k tomu, aby jejich chování bylo více či méně 
sledováno. Rostoucí příjmy z prodeje reklamního prostoru zejména prostřednictvím 
vyhledávačů, jako jsou Google, Microsoft a Yahoo, jsou nyní silným hnacím motorem 
nabídky. Na jedné straně je stále více služeb zdarma a zvyšuje se rozmanitost a rozsah 
informací poskytovaných uživatelům internetu bezplatně, na druhé straně poskytovatelé 
obvykle zpětně sledují chování uživatelů, takže je možné reklamu lépe zaměřit na potenciální 
spotřebitele různých výrobků a služeb.

3. Výsledkem je vytvoření tzv. „behaviorálního marketingu“ založeného na počítačovém 
sběru dat a cíleném zaměřování reklamy, jež zasahují téměř do všech aspektů sociálních 
a obchodních operací, např. vyhledávání, prohlížení stránek, vytváření sítí, elektronické pošty 
a telefonování (2). Tato nová situace však přináší některé zásadní otázky týkající se 
dostatečného informování ze strany podniků, úrovně informovanosti spotřebitelů, kontroly 
nad jejich osobními informacemi i zabezpečení a důvěrnosti obrovského objemu citlivých 
osobních údajů. Behaviorální marketing zaměřený na snadno ovlivnitelné jednotlivce, např. 
mladé lidi a adolescenty, navíc jednoznačně nastoluje otázku míry ochrany soukromí.

4. V poslední době je věnována pozornost těmto otázkám ochrany osobních údajů:

– ve Spojených státech ze strany Kongresu(3), který již na toto téma uspořádal několik slyšení, 
a Federální komise pro obchod během posuzování případu fúze společností Google a 
DoubleClick (4). Federální komise pro obchod proto ve svém stanovisku ze dne 20. prosince 
2007 uvedla, že „... Federální komisi pro obchod nejen chybí pravomoci k tomu, aby v 
souvislosti s touto fúzí kladla požadavky, které nesouvisejí s protimonopolními opatřeními, 
avšak samotná regulace požadavků týkajících se ochrany soukromí u jediné společnosti by 
dokonce mohla v tomto rozsáhlém a rychle se rozvíjejícím odvětví vážně narušit 
hospodářskou soutěž“ a „že to považuje za otázku principu“. Pro překonání těchto obav 
(jako tomu bylo při dalších příležitostech, např. u případu „Safe Harbour“) bylo navrženo, 
aby si dotyčné odvětví vytvořilo samoregulační principy;

– v Evropě ze strany vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů, které se setkávají v pracovní 
skupině zřízené podle článku 29. V dopise zaslaném dne 23. října 2007 komisařce Kroesové 
(která momentálně prošetřuje případ fúze společností Google a DoubleClick) připomněl 
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předseda pracovní skupiny, že zpracování osobních údajů v Evropě podléhá vnitrostátním 
právním předpisům na ochranu údajů a že tyto činnosti související se zpracováním osobních 
údajů v EU nadále podléhají zásadám EU pro ochranu údajů a kontrole ze strany 
vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů dotyčných členských států v souladu se směrnicemi 
95/46/ES a 2002/58/ES.

5. Cílem semináře Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci je s pomocí  
hlavních institucionálních aktérů, představitelů odvětví a zástupců spotřebitelů nalézt 
možnosti, jak lépe chránit svobodu projevu na internetu a pluralitu tohoto média a zároveň 
chránit osobní údaje jeho uživatelů. Tato diskuse se proto jeví velmi aktuální, neboť orgány 
EU nedávno opětovně vyhlásily Listinu základních práv a svobod a začaly se věnovat revizi 
směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví 
elektronických komunikací.

Organizační informace (viz též přílohu)

Z důvodu složitosti a množství otázek k projednání:
– žádáme všechny účastníky semináře, aby zaslali své příspěvky a komentáře písemně před 
začátkem semináře (uzávěrka je v pátek 18. ledna 2008 ve 12:00). Příspěvky budou 
zveřejněny na webové stránce semináře1, aby účastníci mohli během diskuse odkázat na 
písemný příspěvek a soustředit se pouze na zásadní body svého sdělení;

– namísto formálních projevů s následnou diskusí by měla být práce pojata ve formě tří kol 
„jednání u kulatého stolu“, což umožní zástupcům institucí, odvětví i spotřebitelů vyjádřit svá 
stanoviska nebo se vyslovit k názorům předneseným v písemných a ústních příspěvcích.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE
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Program

15:00 – 15:10
ÚVODNÍ SLOVO

Uvítací proslov přednese Jean-Marie CAVADA, předseda výboru LIBE

15:10 – 15:45
PANEL I

PRVNÍ KULATÝ STŮL:  
POJEM „OSOBNÍ ÚDAJE“ V RÁMCI INTERNETU

Pracovní skupina sestavená podle článku 29 nedávno například za „osobní“ údaj pokládala 
IP adresu, což by mohlo mít významné důsledky pro způsob sběru a uchovávání údajů:

Svá stanoviska představí zejména:
 Peter HUSTINX, evropský inspektor ochrany údajů, který představí rozsah 

stávajícího rámce ochrany soukromí a pojem osobních údajů na internetu
 Pamela HARBOUROVÁ, komisařka Federální komise pro obchod, která představí 

stav diskuse na toto téma ve Spojených státech
 zástupci Evropského úřadu pro spotřebitelské organizace (BEUC) a organizace 

EPIC (Electronic Privacy Information Center)
 zástupci Federation of European Direct & Interactive Marketing (FEDMA)
 zástupci Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe)
 zástupci společností Google, Yahoo a Microsoft

15:45 – 17:45
PANEL II

DRUHÝ KULATÝ STŮL:
JAK MŮŽE ODVĚTVÍ MINIMALIZOVAT OHROŽENÍ OCHRANY ÚDAJŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA 

INTERNETU (ZEJMÉNA PROSTŘEDNICTVÍM VYHLEDÁVAČŮ)

Vyhledávače přispívají k užitečnosti a použitelnosti internetu. Zároveň jsou jistě zásadním a 
rozhodujícím prvkem rozvoje evropské informační společnosti. Neměly by se však posuzovat 
samy o sobě, neboť jsou obvykle propojeny s dalšími službami online, např. elektronickou 
poštou, sociálními sítěmi atd., tedy službami, které pomáhají konečnému uživateli řídit jeho 
digitální společenský život. V této souvislosti je zejména důležité zjistit konkrétní problémy, 
které v souvislosti s vyhledávači vznikají, dále typ a objem uchovávaných údajů, interakci se 
spotřebitelem, způsoby získání souhlasu s použitím údajů a konkrétní politiky pro uchovávání 
údajů. Zároveň je třeba zohlednit potřeby odvětví a zájmy spotřebitelů v souvislosti se  
zveřejňováním reklamy na internetu a se zaměřováním reklamy na základě chování uživatelů.
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Svá stanoviska představí:
a) zástupci odvětví:

 Peter FLEISCHER, poradce pro ochranu osobních dat, Google,
 zástupci společnosti Microsoft (bude potvrzeno)
 zástupci společnosti Yahoo (bude potvrzeno)
 Dave MORGAN, ředitel pro globální reklamní strategii společnosti AOL a zakladatel 

společnosti Tacoda Inc.
 J. Trevor HUGHES, výkonný ředitel, Network Advertising Initiative (NAI)

b) zástupci spotřebitelů z Evropského úřadu pro spotřebitelské organizace (BEUC) a 
organizace EPIC (Electronic Privacy Information Center)
c) Sjoera NASOVÁ, zástupkyně nizozemského úřadu pro ochranu údajů, která vypracovává 

budoucí hlavní směry pro pracovní skupinu sestavenou podle článku 29 v této oblasti;
d) Pamela HARBOUROVÁ, komisařka Federální komise pro obchod, která představí 

možnou podobu samoregulačních zásad Spojených států

17:45 – 18:25
PANEL III

TŘETÍ KULATÝ STŮL:
JAK JE MOŽNÉ ZLEPŠIT PRÁVNÍ PŘEDPISY EU, ZABEZPEČENÍ SÍTÍ, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI 

A RŮST TRHU INTERNETOVÝCH SLUŽEB

Svá stanoviska představí:
 zástupce Evropské komise, který představí pozměňovací návrhy ke směrnici 

2002/58/ES
 Pamela HARBOUROVÁ, komisařka Federální komise pro obchod, která může 

představit zkušenosti a strategii USA v tomto oboru
 zástupce Evropské agentury pro sítě a informační bezpečnost (ENISA)
 následně stanoviska zástupců odvětví v EU a USA a stanoviska zástupců spotřebitelů.

18:25 – 18:30
ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

Účastníci:

zástupci institucí
 zástupci GŘ Evropské komise pro hospodářskou soutěž, GŘ pro informační společnost 

a GŘ pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost 
 evropský inspektor ochrany údajů Peter Hustinx (potvrzeno) 
 předseda pracovní skupiny sestavené podle článku 29 Peter Schaar (potvrzeno)
 zástupkyně nizozemského úřadu pro ochranu údajů Sjoera Nasová (potvrzeno)
 zástupce Evropské agentury pro sítě a informační bezpečnost (ENISA)
 zástupci Federální komise USA pro obchod

zástupci odvětví
 zástupci společností Google, Yahoo a Microsoft 
 IAB Europe (5)
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 Network Advertising Initiative (6)
 AOL/Tacoda (7)

zástupci spotřebitelů
 zástupci Evropského úřadu pro spotřebitelské organizace (BEUC) a organizace EPIC 

(Electronic Privacy Information Center)
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PŘÍLOHA

PRAKTICKÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY ROZPRAVY

Časový limit na příspěvky je 5–10 minut (podrobnosti – viz program).
V zájmu toho, aby se do diskuse mohl zapojit co největší počet poslanců, bude doba určená pro jednotlivé 
příspěvky během diskuse omezena na 2 minuty na jeden příspěvek či otázku. 
Slovo bude jednotlivým poslancům udělováno v pořadí, v jakém budou obdrženy žádosti.
Řečníci, kteří by chtěli dodat svůj příspěvek, tak mohou učinit písemně a dokumenty (pokud možno 
v angličtině nebo ve francouzštině) předem zaslat sekretariátu nejpozději do pátku 18. ledna 2008, 12:00  
na e-mailovou adresu  ip-libe@europarl.europa.eu. Dokumenty budou rozdány v průběhu semináře. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O ÚČAST NA SLYŠENÍ

Seminář je přístupný veřejnosti. Z bezpečnostních důvodů však musí účastníci, kteří nejsou držiteli průkazu 
povolujícího vstup do Evropského parlamentu, tento průkaz získat předem. Zájemci o toto povolení ke 
vstupu se obrátí do 17. ledna 2008 na sekretariát semináře (ip-libe@europarl.europa.eu). Je třeba 
poskytnout celé jméno, adresu a rovněž datum narození. Bez těchto údajů bezpečnostní služba průkaz 
nevystaví.

Sekretariát semináře Telefon Adresa e-mail

Emilio De Capitani
Vedoucí oddělení +32.2.284.35.08

Evropský parlament
Rue Wiertz 60
RMD 04J034
B-1047 Brussels

Martina Sudova
Administrátorka +32.2.283.14.76

Evropský parlament
Rue Wiertz 60
RMD 04J010
B-1047 Brussels

Cristina Rodrigues
Asistentka +32.2.284.23.94

Evropský parlament
Rue Wiertz 60
RMD 04J042
B-1047 Brussels

Maria Lazarova
Tajemnice +32.2.283.23.89

Evropský parlament
Rue Wiertz 60
RMD 04J048
B-1047 Brussels

Vita Grifita 
Tajemnice +32.2.284.25.32

Evropský parlament
Rue Wiertz 60
RMD 04J002
B-1047 Brussels

ip-libe@europarl.europa.eu

                                               
1 13. dubna 2007 – Google získává DoubleClick, poskytovatele technologií na umísťování internetové reklamy 
pro společnosti zveřejňující reklamu a poskytovatele reklamy, za 3,1 miliardy USD;
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30. dubna 2007 – Yahoo získává Right Media, vlastníka předního systému pro výměnu internetové reklamy 
Direct Media Exchange, za 680 milionů USD;
16. května 2007 – AOL se rozhodl získat ADTECH AG, poskytovatele technologií na umísťování internetové 
reklamy pro společnosti zveřejňující reklamu a poskytovatele reklamy;
17. května 2007 – skupina WPP získává společnost 24/7 Real Media za 649 milionů USD;
18. května 2007 – Microsoft získává Quantive, přední firmu v oblasti digitálního marketingu, za 6 miliard USD;
22. května 2007 – Axel Springer (přední německý internetový zveřejňovatel reklamy a prodejce reklamního 
prostoru online i offline) a PubliGroupe (hlavní prodejce tištěné reklamy) získávají ZANOX.de, nejvýznamnější 
přidruženou síť, za 214,9 milionů EUR; 
24. července 2007 – AOL získává společnost TACODA, poskytovatele reklamní sítě založené na systému tzv. 
„behavioural targeting“ (zaměřování reklamy na základě chování uživatelů) (částka nezveřejněna) 
27. července 2007 – Microsoft získává AdECN, společnost působící v oblasti reklamní výměny (částka 
nezveřejněna)
4. září 2007 – Yahoo získává BlueLithium, společnost poskytující technologie v oblasti analýzy a zaměřování 
reklamy na základě chování uživatelů, za 300 milionů USD;
7. listopadu 2007 – AOL získává Quigo, společnost poskytující technologie v oblasti internetové reklamy.

2 Například vyhledávací hesla zadaná do vyhledávače stačí k odhalení velkého množství osobních informací, např. 
zdravotního stavu, osobních kontaktů, náboženského přesvědčení, politických názorů, sexuální orientace a sledovaných 
investic.

3 „Slyšení Výboru pro právní záležitosti Senátu o fúzi společností Google a DoubleClick. Posouzení fúze společností 
Google a DoubleClick a odvětví internetové reklamy: Jaká jsou rizika pro hospodářskou soutěž a soukromí?“ konané 
dne 27. září podvýborem pro protimonopolní politiku, politiku hospodářské soutěže a práva spotřebitelů.
http://judiciary.senate.gov/hearing.cfm?id=2955

4 Viz stanovisko Federální komise pro obchod na adrese  http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220statement.pdf, 
shodné stanovisko komisaře Leibowitze: http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220leib.pdf a odchylné stanovisko 
paní Harbourové: http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220harbour.pdf
5 Organizace zatupuje odvětví internetového marketingu. Vytvořila vynikající webovou stránku 
www.allaboutcookies.org, která je zdrojem pro uživatele internetu, vlastníky webových stránek a ochodníky a 
vysvětluje jim podstatu technologie „cookies“; www.ibaeurope.ws
6 www.networkadvertising.org. Tato organizace vytvořila řadu samoregulačních principů za plné kontroly a podpory 
Federální komise pro obchod (FTC). Tyto principy mj. vyžadují, aby společnosti, které jsou členy Network Advertising 
Initiative (NAI), poskytly spotřebitelům upozornění o používání funkce „cookies“ třetími stranami a umožnily deaktivaci 
programů cílené reklamy, jež poskytují.

7 AOL nedávno koupila společnost Tacoda, www.tacoda.com, společnost věnující se zaměřování reklamy na základě chování 
uživatelů.
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