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VŠUDYPŘÍTOMNÝ JEDNOTNÝ DIGITÁLNÍ TRH

Jednotný digitální trh podporuje hospodářství, snižuje environmentální dopad
a zlepšuje kvalitu života prostřednictvím elektronického obchodu a elektronické
veřejné správy. Služby trhu a veřejné služby přecházejí z pevných na mobilní
platformy a jsou stále všudypřítomnější. Tento vývoj vyžaduje regulační rámec
EU pro rozvoj cloud computingu, přeshraničního přístupu k obsahu a hranicemi
neomezeného mobilního datového připojení, při současném zajištění soukromí,
osobních údajů a kybernetické bezpečnosti. Evropský jednotný digitální trh sehrává
zásadní úlohu při udržování hospodářství EU a při poskytování pomoci obyvatelům
EU během krize vyvolané onemocněním COVID-19. Akt o digitálních službách a akt
o digitálních trzích jsou dva dokumenty, které mají v následujících letech výrazně
změnit jednotný digitální trh.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Čl. 4 odst. 2 písm. a), články 26, 27, 114 a 115 Smlouvy o fungování Evropské unie
(SFEU).

CÍLE

Jednotný digitální trh znamená především odstraňování vnitrostátních překážek
transakcím, které probíhají on-line. Staví na myšlence společného trhu, jehož cílem
je odstraňovat obchodní překážky mezi členskými státy, a zvyšovat tak hospodářskou
prosperitu a přispívat k vytváření „stále užšího svazku evropských národů“. Tato
myšlenka byla dále rozvinuta v koncepci vnitřního trhu, jenž je definován jako „prostor
bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu“.
V návaznosti na Lisabonskou strategii[1] byla prostřednictvím strategie Evropa 2020
zavedena Digitální agenda pro Evropu[2] jako jedna ze sedmi stěžejních iniciativ, která
uznává klíčovou úlohu, již bude muset hrát používání informačních a komunikačních
technologií (IKT), pokud chce EU uspět ve svých cílech stanovených na rok 2020
(2.4.3). Komise uznala jednotný digitální trh jako prioritu ve své strategii pro jednotný
digitální trh (COM(2015)0192) a před nedávnem v agendě předsedkyně Komise pro
Evropu na roky 2019–2024[3].

[1]Cílem Lisabonské strategie bylo přeměnit EU na „nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější znalostní ekonomiku na světě
schopnou udržitelného hospodářského růstu, s více a lepšími pracovními místy a větší sociální soudržností“.
[2]Viz „Formování digitální budoucnosti Evropy“.
[3]Viz „Unie, která si klade vyšší cíle – Moje agenda pro Evropu: politické směry pro příští Evropskou komisi, 2019–2024“.
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Jednotný digitální trh může zlepšit přístup k informacím, přinést zvýšenou efektivitu,
pokud jde o snižování nákladů na operace, nemateriální spotřebu a omezení
environmentální stopy, a zavést zlepšené obchodní a správní modely[4]. Růst
elektronického obchodu přináší spotřebitelům hmatatelné výhody, jako je rychlý vývoj
nových produktů, nižší ceny, větší výběr a lepší kvalita zboží a služeb, neboť se zvyšuje
objem přeshraničního obchodování a usnadňuje porovnávání nabídek. Rozšiřování
služeb elektronické veřejné správy obyvatelům i podnikům v EU rovněž usnadňuje
plnění požadavků on-line, přístup k pracovním místům a obchodním příležitostem.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

Vzhledem k tomu, že potenciál vnitřního trhu dosud není plně využit, usilují Parlament,
Rada a Komise o jeho oživení s cílem zaměřovat zájem politiky jednotného trhu na
veřejnost, spotřebitele a malé a střední podniky (MSP)[5]. Ústřední úlohu v tomto úsilí
musí hrát jednotný digitální trh.
Ve svém sdělení s názvem „Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst
podporující začlenění“ (COM(2010)2020) Komise představila sedm stěžejních iniciativ,
včetně digitální agendy, které mají z EU učinit „inteligentní a udržitelnou ekonomiku
podporující začlenění a vykazující vysokou úroveň zaměstnanosti, produktivity
a sociální soudržnosti“.
Tato sdělení Komise a usnesení Parlamentu ze dne 20. května 2010 o vytvoření
jednotného trhu pro spotřebitele a občany připravily půdu pro sdělení nazvané
„Na cestě k Aktu o jednotném trhu“ (COM(2010)0608), v němž Komise představila
řadu opatření k posílení hospodářství EU a k tvorbě pracovních míst. V říjnu 2012
předložila Komise druhý soubor návrhů – Akt o jednotném trhu II (COM(2012)0573),
který obsahuje 12 klíčových opatření zaměřených na čtyři hlavní faktory růstu,
zaměstnanosti a důvěry: integrované sítě, přeshraniční mobilitu občanů a podniků,
digitální hospodářství a opatření na posílení soudržnosti a přínosů pro spotřebitele.
Dne 6. května 2015 přijala Komise strategii pro jednotný digitální trh sestávající
ze tří pilířů: 1) lepší přístup spotřebitelů a podniků k digitálnímu zboží a službám
v celé EU, 2) vytvoření vhodných a rovných podmínek pro rozvoj digitálních sítí
a inovativních služeb a 3) maximalizace růstového potenciálu digitální ekonomiky. Od
zveřejnění této strategie předložila Komise několik legislativních návrhů zaměřených
na dosažení jednotného digitálního trhu. Tyto nové legislativní návrhy si kladou
za cíl řešení otázek, jako je neoprávněné zeměpisné blokování (COM(2016)0289),
přeshraniční doručování balíků (COM(2016)0285), přeshraniční přenositelnost on-
line služeb poskytujících obsah (COM(2015)0627), revize nařízení o spolupráci
v oblasti ochrany spotřebitele (COM(2016)0283), audiovizuální mediální služby
(COM(2016)0287), smlouvy o prodeji zboží on-line a jinými prostředky na dálku
(COM(2015)0635) a smlouvy o poskytování digitálního obsahu (COM(2015)0634).

[4]Viz Maciejewski, M. a kol., Streaming and Online Access to Content and Services (Streaming a on-line přístup k obsahu
a službám), publikace pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti
vědy a kvality života, Evropský parlament, Lucemburk, 2014.
[5]V minulosti bylo cílem zlepšit fungování vnitřního trhu a zajistit ochranu spotřebitelů např. prostřednictvím: směrnice
o ochraně údajů (95/46/ES), směrnice o elektronickém obchodu (2000/31/ES), telekomunikačního balíčku včetně směrnice
o ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (2002/58/ES), směrnice o platebních službách (2007/64/ES), směrnice
o právech spotřebitelů (2011/83/EU) a nařízení o roamingu (531/2012).
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Komise rovněž zveřejnila sdělení vysvětlující budoucí politický přístup, např. k on-line
platformám (COM(2016)0288).
V roce 2018 předložila Komise svou strategii pro umělou inteligenci pro Evropu
(COM(2018)0237) a dohodla se s členskými státy na koordinovaném plánu[6].
V dubnu 2019 představila odborná skupina na vysoké úrovni pro umělou inteligenci své
etické pokyny pro zajištění důvěryhodnosti umělé inteligence a Komise v únoru 2020
pak následně bílou knihu o umělé inteligenci – evropský přístup k excelenci
a důvěře (COM(2020)0065) a sdělení o formování digitální budoucnosti Evropy
(COM(2020)0067) a o evropské strategii pro data (COM(2020)0066).
Dne 8. dubna 2020 vydala Komise doporučení o společné sadě nástrojů EU pro využití
technologií a dat k boji proti krizi COVID-19 a ukončování souvisejících mimořádných
opatření.
V červnu 2020 vyhlásila Komise ve svém sdělení nazvaném „Chvíle pro Evropu:
náprava škod a příprava na příští generaci“ (COM(2020)0456), že pilířem plánu EU
na podporu oživení po pandemii COVID-19 bude jednotný digitální trh. Zaměří se na
1) investice do lepší konektivity, 2) silnější průmyslovou a technologickou přítomnost ve
strategických částech dodavatelského řetězce (např. umělá inteligence, kybernetická
bezpečnost, 5G, cloudová infrastruktura), 3) reálnou ekonomiku založenou na datech
a evropské datové prostory, a 4) spravedlivější a jednodušší podnikatelské prostředí.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Parlament hraje při oživování vnitřního trhu přední úlohu, přičemž intenzivně propaguje
jednotný digitální trh a určuje agendu v této oblasti.
V usnesení ze dne 20. dubna 2012 „o konkurenceschopném jednotném digitálním
trhu – elektronické správě jako průkopnickém činu“ je zdůrazněna nutnost disponovat
jasným a uceleným právním rámcem pro vzájemné uznávání elektronického ověřování,
elektronické identifikace a elektronických podpisů, které jsou nezbytné pro to, aby
mohly přeshraniční správní služby působit v celé EU. Dne 11. prosince 2012 přijal
Parlament dvě nelegislativní usnesení týkající se vnitřního trhu, jedno o „dotvoření
jednotného digitálního trhu“ a jedno o „strategii digitální svobody v zahraniční politice
EU“. Dne 4. července 2013 přijal Parlament další usnesení o dokončení jednotného
digitálního trhu, které je zaměřeno na využití plného potenciálu jednotného digitálního
trhu, řešení nedostatku dovedností, zvyšování bezpečnosti, budování důvěryhodnosti
a důvěry spotřebitelů, vytváření přitažlivého a zákonného digitálního obsahu, budování
služeb v oblasti mobility a na mezinárodní rozměr.
V reakci na strategii pro jednotný digitální trh přijal Parlament své usnesení ze dne
19. ledna 2016 o „směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu“, v němž vyzval Komisi,
aby ukončila neodůvodněné blokování obsahu na základě zeměpisné polohy, zlepšila
přístup spotřebitelů EU ke zboží a službám a zajistila jejich rovnocennou ochranu
schopnou reagovat na budoucí vývoj, bez ohledu na to, zda digitální obsah nakupují on-
line nebo off-line. Vyzval rovněž k nalezení inovativních řešení pro přeshraniční služby
doručování zásilek za účelem zlepšení služeb a snížení nákladů, k odstranění překážek

[6]Tisková zpráva Evropské komise ze dne 7. prosince 2018 s názvem „Země EU a Evropská komise budou spolupracovat na
vývoji evropské umělé inteligence“.
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pro malé a střední podniky, začínající startupy a rychle rostoucí podniky a k využívání
příležitostí nabízených novými technologiemi IKT, jako jsou data velkého objemu, cloud
computing, internet věcí a trojrozměrný tisk. Parlament v tomto usnesení uvedl, že
by v oblasti on-line platforem (např. vyhledávače a obchody s aplikacemi) měla být
zachována politika vstřícná vůči inovacím, která usnadňuje vstup na trh, a vyjádřil
se ve prospěch přezkumu směrnice o ochraně soukromí v odvětví elektronických
komunikací, aby byl zajištěn soulad jejích ustanovení s novými pravidly EU pro ochranu
údajů.
Parlament vytváří jednotný digitální trh prostřednictvím intenzivní legislativní činnosti.
Tyto právní předpisy zahrnují: zavedení záruk neutrality sítě; zrušení poplatků za
roaming dne 15. června 2017 (nařízení (EU) 2015/2120); zákaz neodůvodněného
blokování obsahu na základě zeměpisné polohy (nařízení (EU) 2018/302); zavedení
jednotné digitální brány (nařízení (EU) 2018/1724); přijetí směrnice o opatřeních
ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
(směrnice 2014/61/EU); nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (nařízení (EU) č. 910/2014),
směrnici o evropské kybernetické bezpečnosti (směrnice (EU) 2016/1148), směrnici
o smlouvách o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb (směrnice (EU)
2019/770) a směrnici o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném
digitálním trhu (směrnice (EU) 2019/790).
Přípravné práce pracovní skupiny pro jednotný digitální trh položily základ pro
úspěchy Parlamentu v digitální oblasti s podporou výzkumu[7] a vědeckých poznatků.
Výzkum provedený pro Parlament ukazuje, že jednotný digitální trh[8] má značný
potenciál, zejména pokud jde o snižování nákladů a odstraňování překážek[9] v EU pro
spotřebitele i podniky a o úsilí o zelenější[10] a sociálnější ekonomiku[11] EU. V EU může
být značná část tohoto potenciálu realizována prostřednictvím rozvoje elektronické
veřejné správy a souvisejících služeb[12], jako je elektronické zdravotnictví.
Pokud jde o balíček o ochraně údajů, nařízení (EU) 2016/679 a směrnice (EU)
2016/680 zaručují jednodušší přístup osob k vlastním údajům a k informacím
o tom, jakým způsobem jsou tyto údaje zpracovávány, dále právo na přenositelnost

[7]Migliaccio, A. a kol., Digital Single Market:boosting ecommerce and combatting consumer discrimination in the EU – 8th
Meeting of the IMCO Working Group on the Digital Single Market (Jednotný digitální trh: posílení elektronického obchodu a boj
proti diskriminaci spotřebitelů v EU – 8. schůze pracovní skupiny výboru IMCO pro jednotný digitální trh), publikace pro Výbor
pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života, Evropský
parlament, Lucemburk, 2016.
[8]Maciejewski, M. a kol., Streaming and online access to content and services (Streaming a on-line přístup k obsahu
a službám), publikace pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti
vědy a kvality života, Evropský parlament, Lucemburk, 2014.
[9]Godel, M. I. a kol., Reducing Costs and Barriers for Businesses in the Single Market (Snižování nákladů a odstraňování
překážek pro podniky na jednotném trhu), publikace pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, tematická sekce
Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života, Evropský parlament, Lucemburk, 2016.
[10]Keirsbilck, B. a kol., Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation – How can sustainable consumption
and longer lifetime of products be promoted through consumer protection legislation? (Udržitelná spotřeba a právní předpisy
na ochranu spotřebitele – jak podpořit udržitelnou spotřebu a delší životnost výrobků pomocí právních předpisů na ochranu
spotřebitele?), studie pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti
vědy a kvality života, Evropský parlament, Lucemburk, 2020.
[11]Liger, Q. a kol., Social Economy (Sociální ekonomika), publikace pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, tematická
sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života, Evropský parlament, Lucemburk, 2016.
[12]van Veenstra, A. F. a kol., Ubiquitous Developments of the Digital Single Market (Všudypřítomný rozvoj jednotného
digitálního trhu), publikace pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, tematická sekce Hospodářská politika a politika
v oblasti vědy a kvality života, Evropský parlament, Lucemburk, 2013.
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údajů, jasně definované „právo být zapomenut“ a právo dozvědět se, že byly
vlastní údaje napadeny hackery. Nařízení vstoupilo v platnost dne 25. května 2018.
Členské státy byly povinny provést tuto směrnici ve svém vnitrostátním právu do
6. května 2018. Dne 20. června 2019 přijaly Parlament a Rada nařízení (EU)
2019/1150 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele
online zprostředkovatelských služeb. Dne 18. prosince 2019 přijal Parlament usnesení
o usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče na jednotném
digitálním trhu; posílení postavení občanů a budování zdravější společnosti.
Úspěchy Parlamentu na poli legislativy týkající se jednotného digitálního trhu
každoročně přispívají 177 miliardami EUR k hospodářskému růstu v EU. Ze studie[13]

zveřejněné v roce 2019 vyplývá, že nejdůležitější přínosy plynoucí z právních předpisů
EU jsou v takových oblastech, jako jsou elektronické komunikace a služby EU
(86,1 miliardy EUR), toky údajů a umělá inteligence (51,6 miliardy EUR), jednotná
digitální brána (20 miliard EUR) a nařízení o zeměpisném blokování a ustanovení
týkající se on-line platforem (14 miliard EUR). Ve svém usnesení ze dne 17. dubna 2020
o koordinovaných opatřeních EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům
Parlament uvedl, že ústředním bodem balíčku opatření pro obnovu a rekonstrukci
po skončení pandemie COVID-19 bude digitální transformace, která umožní oživit
hospodářství.
Před zveřejněním návrhu Komise o umělé inteligenci v dubnu 2021 (COM(2021)0206)
zřídil Parlament zvláštní výbor pro umělou inteligenci v digitálním věku, který má
analyzovat dopad umělé inteligence na hospodářství EU. Dne 20. října 2020 přijal
tři usnesení, v nichž nastínil, jak může EU umělou inteligenci nejlépe regulovat
při současném zachování duševního vlastnictví, etických norem a občanskoprávní
odpovědnosti. Činnost Parlamentu v oblasti umělé inteligence se opírá rovněž
o vědecký výzkum[14].
Dne 21. dubna 2022 uspořádaly parlamentní Výbor pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitelů (IMCO) a Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE)
společné veřejné slyšení o návrhu aktu o umělé inteligenci, jehož cílem bylo řešit
hlavní otázky související s návrhem Komise. Za tímto účelem byl již zveřejněn návrh
zprávy a byly předloženy pozměňovací návrhy: konečné hlasování výborů IMCO/LIBE
se očekává v říjnu 2022 a hlasování na plenárním zasedání se má uskutečnit na prvním
listopadovém zasedání ve Štrasburku.
Přístup k informacím o právních a správních předpisech v členských státech
má zásadní význam pro hladké fungování jednotného digitálního trhu. Na žádost
výboru IMCO zveřejnila v listopadu 2020 tematická sekce Evropského parlamentu

[13]Scott Marcus, J. a kol., Contribution to growth:The European Digital Single Market – Delivering economic benefits for
citizens and businesses (Přínos pro růst: evropský jednotný digitální trh – poskytování hospodářských přínosů pro občany
a podniky), publikace pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti
vědy a kvality života, Evropský parlament, Lucemburk, 2019.
[14]Maciejewski, M. a kol., Artificial Intelligence:Opportunities and Challenges for the Internal Market and Consumer Protection
(Umělá inteligence: příležitosti a výzvy pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů), sbírka studií pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitelů, tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života, Evropský parlament, Lucemburk,
2020.
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Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života studii[15] s názvem „Právní
překážky bránící uplatňování pravidel jednotného trhu v členských státech“. Z výzkumu
vyplynulo, že mnohé překážky, které brání tomu, aby jednotný digitální trh plně rozvinul
svůj potenciál, se netýkají pouze digitálních služeb. V rámci strategie pro jednotný
digitální trh však byly přijaty desítky legislativních opatření s cílem řešit překážky
bránící přeshraničnímu on-line prodeji. Problémem je také nedostatek spolehlivých
informací o právních a správních předpisech v členských státech, ale tuto situaci
pomůže napravit jednotná digitální brána (nařízení (EU) 2018/1724), jakmile bude do
konce roku 2023 k dispozici. Kromě toho se studie[16] pro výbor IMCO zveřejněná
v říjnu 2020 zabývala jednotnými kontaktními místy a dalšími informačními službami.
Výzkum dospěl k závěru, že vedle ustanovení připravovaného nařízení o jednotné
digitální bráně je třeba zlepšit monitorování a prosazování předpisů.
Aby se se ještě více zrychlilo úspěšné zavádění jednotného digitálního trhu, přijal
Parlament dne 20. října 2020 zprávu z vlastního podnětu o aktu o digitálních
službách, v níž doporučil, aby navrhovaný balíček posílil vnitřní trh a zároveň zaručil
ochranu spotřebitele, zajistil rovné podmínky pro off-line a on-line činnosti, zajistil
transparentnost, dodržoval základní práva a svobody a vztahoval se na činnosti
subjektů usazených v zemích mimo EU, pokud jejich činnost souvisí se spotřebiteli
v EU. Usnesení vycházelo z vědeckého výzkumu provedeného v rámci pracovního
setkání[17] a řady studií, které nechal vypracovat výbor IMCO.
Dne 15. prosince 2020 předložila Komise Parlamentu a Radě v rámci postupu
spolurozhodování svůj návrh balíčku opatření aktu o digitálních službách. Balíček
zahrnuje dvě legislativní iniciativy, a to akt o digitálních službách a akt o digitálních
trzích. Jejich hlavním cílem je vytvořit bezpečnější digitální prostor, v němž budou
chráněna základní práva uživatelů digitálních služeb, a zřídit rovné podmínky
na podporu inovací, růstu a konkurenceschopnosti na jednotném evropském trhu
i globálně. Dne 16. května 2022 výbor IMCO o aktu o digitálních trzích hlasoval
a přijal předběžnou politickou dohodu. Dne 16. června 2022 výbor IMCO potvrdil
předběžnou politickou dohodu o aktu o digitálních službách. Konečné hlasování na
plenárním zasedání o obou aktech proběhlo v červenci 2022. Po formálním přijetí
spolunormotvůrci EU budou nařízení zveřejněna v Úředním věstníku EU a vstoupí
v platnost 20 dní po svém zveřejnění, přičemž pravidla se začnou uplatňovat o 15
měsíců později.
Pro akt o digitálních službách i pro akt o digitálních trzích je relevantní studie[18],
která se konkrétně zabývala dopady cílené reklamy na spotřebitele a reklamní trh.

[15]Dahlberg, E. a kol., Legal obstacles in Member States to Single Market rules (Právní překážky bránící uplatňování pravidel
jednotného trhu v členských státech), publikace pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, tematická sekce Hospodářská
politika a politika v oblasti vědy a kvality života, Evropský parlament, Lucemburk, 2020.
[16]Salsas-Forn, P. a kol., The role of Points of Single Contact and other information services in the Single Market (Úloha
jednotných kontaktních míst a jiných informačních služeb na jednotném trhu), publikace pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitelů, tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života, Evropský parlament, Lucemburk,
2020.
[17]Blandin, L., E-commerce rules, fit for the digital age (Pravidla elektronického obchodování vhodná pro digitální věk),
publikace pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy
a kvality života, Evropský parlament, Lucemburk, 2020.
[18]Fourgberg, N. a kol., Online advertising:the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer
choice (On-line reklama: dopad cílené reklamy na zadavatele reklamy, přístup na trh a volby spotřebitelů), publikace pro Výbor
pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života, Evropský
parlament, Lucemburk, 2021.
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Další poznatky akademické obce i účastníků trhu zazněly na semináři[19], který byl
věnován důsledkům a nedostatkům návrhů v současné podobě, a též na slyšení
s oznamovatelkou ze společnosti Facebook Frances Haugenovou, která objasnila
některé nekalé praktiky velké technologické společnosti. Skutečnost, že jak návrh aktu
o digitálních službách, tak návrh aktu o digitálních trzích obsahují z velké části znění
zprávy z vlastního podnětu, kterou v říjnu 2020 vypracoval výbor IMCO, dokazuje, že
i když Parlament nemá přímé právo podnětu, může přispívat ke stanovení legislativního
programu.
V současné době se připravuje studie[20] o dopadu influencerů na reklamu a ochranu
spotřebitelů na jednotném trhu, která prozkoumá, do jaké míry jsou tito uživatelé
odpovědní za šíření zavádějících informací a propagaci nebezpečných výrobků.
Poznatky z této studie pravděpodobně ovlivní budoucí právní předpisy v této oblasti,
kterými se Parlament bude zabývat ve druhé polovině volebního období. Influencer
marketing, který v posledních letech výrazně roste, často využívá zavádějící sdělení
k oslovování zranitelných spotřebitelů. Akt o digitálních službách a akt o digitálních
trzích se zaměří na zvýšení transparentnosti a regulaci on-line platforem působících
jako strážci přístupu – dvou citlivých oblastí ve sféře činnosti influencerů.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[19]Wiewiorra, L. a Godlovitch, I., The Digital Services Act and the Digital Markets Act –aforward-looking and consumer-centred
perspective (Akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích – progresivní perspektiva zaměřená na spotřebitele), publikace
pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života,
Evropský parlament, Lucemburk, 2021.
[20]Michaelsen, F., Collini, L. et al., The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market
(Dopad influencerů na reklamu a ochranu spotřebitelů na jednotném trhu), publikace pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitelů, tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života, Evropský parlament, Lucemburk,
2022.
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