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Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Poslanecké sněmovně za její stanovisko ke sdělení s názvem 
Boj proti nezákonnému obsahu on-line — Zvyšování odpovědnosti on-line 
platforem{COM(2017) 555 final}.

Cílem pokynů a zásad stanovených ve sdělení je zdokonalit proaktivní prevenci, 
odhalování a odstraňování nelegálního obsahu, který podněcuje k nenávisti, násilí 
a terorismu na internetu. Zvýšená dostupnost teroristického materiálu a projevů, které 
podněcují k násilí a nenávisti, a jejich šíření na internetu představují vážnou hrozbu pro 
bezpečnost a ochranu občanů Evropské unie. Podkopává rovněž důvěru občanů 
v digitální prostředí, které je klíčovým motorem pro inovace, růst a tvorbu pracovních 
míst.

Komise bere na vědomí obavy vyjádřené ve stanovisku ve vztahu k obnovení legálního 
obsahu, který byl neoprávněně odstraněn, a k využívání automatizovaných prostředků 
pro odhalování nelegálního obsahu. Komise mezitím v návaznosti na své předchozí 
sdělení1 přijala doporučení ohledně opatření, která by účinně bojovala proti nelegálnímu 
on-line obsahu. Toto doporučení zaujímá vyvážený přístup k oběma tématům:

- V bodech 11 až 13 doporučení se stanoví, že poskytovatelům obsahu by měla být dána 
možnost zpochybnit rozhodnutí poskytovatele hostingových služeb a že výsledkem tohoto 
protioznámení může být obnovení obsahu. Poskytovatelé hostingových služeb budou mít 
příležitost informovat o technických problémech souvisejících s implementací tohoto 
postupu při podávání zpráv podle bodu 42.

- V bodě 18 se uznává, že automatizované prostředky pro odhalování nelegálního 
obsahu by se měly používat pouze tehdy, pokud je to vhodné a přiměřené, a za účinných 
a vhodných záruk popsaných v bodě 20.

1 C(2018) 1177 final.



V bodě 41 tohoto doporučení se dále členské státy vyzývají, aby pravidelně, nejlépe každé 
tři měsíce, podávaly zprávy o úředních oznámeních, která podaly jejich příslušné orgány, 
a o rozhodnutích, která o nich učinili poskytovatelé hostingových služeb, a také o 
spolupráci s poskytovateli hostingových služeb při boji proti teroristickému obsahu. V 
bodě 43 se navíc členské státy vyzývají, aby Komisi předkládaly všechny relevantní 
informace, které by Komisi umožnily sledovat dopady doporučení, pokud jde o nelegální 
obsah, který není obsahem teroristickým.

Komise zveřejnila počáteční posouzení dopadů na plánované příští kroky a dne 30. 
dubna byla zahájena veřejná konzultace, aby se zjistily názory všech zúčastněných stran 
na další opatření, jež by mohla být prozkoumána.

Komise doufá, že tyto poznámky jsou dostatečnou odpovědí na témata vznesená 
Poslaneckou sněmovnou, a těší se na pokračování politického dialogu v budoucnu.

S úctou

Frans Timmermans 
první místopředseda

Mariya Gabriel 
členka Komise
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