Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2020
8. volební období

NÁVRH USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 59. schůze
ze dne 4. listopadu 2020
k návrhu nařízeni Evropského parlamentu a Rady o dočasné odchylce od některých ustanovení
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokud jde o používání technologií poskytovateli
interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech ke zpracování osobních a jiných údajů
pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu /kód Rady 10682/20,
KOM(2020) 568 v konečném znění/
Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí zástupce
Ministerstva průmyslu a obchodu, po vyslechnutí zástupce Ministerstva vnitra, po vyslechnutí zástupce
Úřadu pro ochranu osobních údajům, po vyslechnutí zástupce Českého telekomunikačního úřadu, po
vyslechnutí zpravodajské zprávy poslance Františka Kopřivy a po rozpravě
1. bere na vědomí předložený návrh nařízeni Evropského parlamentu a Rady o dočasné odchylce

od některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokud jde
o používání technologií poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých
na číslech ke zpracování osobních a jiných údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání
dětí na internetu /kód Rady 10682/20, KOM(2020) 568 v konečném znění/,
2. bere na vědomí rámcovou pozici vlády k tomuto dokumentu,
3. v souladu s § 109a odst. 6 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve
znění pozdějíšch předpisů, přijímá následující odůvodněné stanovisko: Výbor pro evropské
záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konstatuje, že předložený návrh nařízení
porušuje zásadu subsidiarity a proporcionality tím, že
1. problematika nespadá do výlučné kompetence Unie,
2. smysl ustanovení, tj. ochranu dětí, lze dostatečně dosáhnout na úrovni jednotlivých
členských států a
3. navrhované opatření na úrovni Unie nepřiměřeně zasahuje do dalších základních práv,
zejména zasahuje do základního práva dle článku 13 Listiny základních práv a svobod,

4. varuje, že návrh prolamuje šifrování mezi koncovými zařízeními (tzv. „end-to-end šifrování”),
5. konstatuje, že možnost „falešně pozitivních výstupů” (viz důvod 14 návrhu) v oblasti, která je
základním právem, je kategoricky nepřijatelná, bez ohledu na to, zda měly „falešně pozitivně”
chránit jiná základní práva či nikoliv,
6. konstatuje, že i „v maximální možné míře omezit chybovost” (viz článek 3 písm. b) při zásahu
do základních práv, resp. jakkoli chybovat při zásahu do základních práv, je kategoricky
nepřijatelné,
7. konstatuje, že zásah do soukromé komunikace třetí stranou bez příkazu soudu je kategoricky
nepřijatelný, stejně tak je nepřijatelné, že o odposlechu soukromé komunikace nebude
odposlouchávaný zpětně informován, tak jako se děje u oficiálních, soudem nařízených
odposlechů,
8. konstatuje, že pomocí obdobného mechanismu je v Čínské lidové republice sledována politická
komunikace na službách jako je WeChat a je přesvědčen, že tento přístup je v rozporu s
evropskými hodnotami,
9. upozorňuje, že návrh neřeší skutečnou ochranu dětí, například v oblastech prevence a detekce
zneužívání dětí např. orgány sociálně-právní ochrany dětí a nedostatečné dostupnosti terapie,
10. zdůrazňuje, že technicky šifrovaná komunikace naopak může ochránit citlivé osobní údaje
dětí, například v případě úniku dat ze serveru provozovatele,
11. se obává, že tento návrh bude v důsledku nutit zločince použít ještě sofistikovanější ochranu
komunikace, a zhorší tak vymahatelnost práva,
12. konstatuje, že ukrajování základních práv, jako je listovní tajemství, i pod bohulibými
záminkami a argumenty o dočasnosti těchto opatření je kategoricky nepřijatelné, neboť to
otevírá další cestu zásadnímu a trvalému omezení těchto práv,
13.
žádá předsedu sněmovny, aby usnesení neprodleně postoupil vládě, předsedovi Senátu,
předsedovi Evropského parlamentu, předsedovi Rady a předsedkyni Evropské komise v souladu
s § 109a odst. 6 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění
pozdějíšch předpisů.

