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Návrh Komisie a jeho ciele

V rámci realizácie stratégie jednotného digitálneho trhu prijala Európska komisia v decembri 
2015 dva návrhy o harmonizovaných pravidlách pre určité aspekty týkajúce sa zmlúv 
o dodávaní digitálneho obsahu (ďalej len „návrh o digitálnom obsahu“) a zmlúv o online 
a iných predajoch tovaru na diaľku (ďalej len „návrh o tovaroch“). Návrhy obsahujú spoločné 
ciele, a preto sú určené na koherentný a komplexný právny výklad.

Návrh o digitálnom obsahu vychádza zo skúseností nadobudnutých počas rokovaní 
o spoločnom európskom kúpnom práve. Namiesto zavedenia fakultatívneho režimu 
zmluvného práva má Komisia v úmysle harmonizovať určité aspekty pravidiel zmluvného 
práva pre zmluvy medzi podnikmi a spotrebiteľmi na dodávanie digitálneho obsahu.

Cieľom návrhu zmluvy o digitálnom obsahu je vyplniť medzeru v európskych 
a vnútroštátnych právnych predpisoch tým, že sa vytvorí štandardný súbor pravidiel 
spotrebiteľského a zmluvného práva a zabráni rastu odlišných vnútroštátnych právnych 
predpisov, ktoré by obmedzovali cezhraničný obchod, spotrebiteľskú dôveru a rast jednotného 
digitálneho trhu.

Prípravné práce výborov

Tento návrh bol postúpený výborom IMCO a JURI ako spoločným výborom podľa článku 55 
rokovacieho poriadku. Dňa 17. februára 2016 výbor JURI usporiadal seminár na tému „Nové 
pravidlá pre zmluvy v digitálnom prostredí“. Dňa 27. apríla 2016 výbory IMCO a JURI 
uskutočnili spoločnú schôdzu výborov, počas ktorej Európska komisia predstavila návrh. Dňa 
24. mája 2016 výbory IMCO a JURI zorganizovali spoločné verejné vypočutie s názvom 
„Zmluvné vzťahy a prostriedky nápravy pre spotrebiteľov v digitálnej oblasti“. Na paneloch 
sa zúčastnili zástupcovia akademickej obce, spotrebiteľských organizácií a rôznych odvetví 
podnikania.  

Hlavné zásady spoluspravodajcov 

Spoluspravodajcovia sa dohodli, že pri svojej práci budú vychádzať z týchto hlavných zásad: 

•� jasné, jednoduché a vyvážené pravidlá zmluvného práva pre dodávanie digitálneho 
obsahu. Mohlo by to priniesť trvalé riešenia, ktoré sú čo najotvorenejšie novému 
technickému vývoju,

•� súlad s existujúcimi právnymi predpismi Únie a zároveň objasnenie vzťahu s ďalšími 
príslušným právnymi predpismi,

•� čo najväčšie zosúladenie s návrhom o tovaroch a pravidlami Únie, ktoré sa vzťahujú 
na prostredie offline, s cieľom vyhnúť sa rôznym úrovniam ochrany spotrebiteľa 
v dôsledku rôznych distribučných kanálov,

•� vyvážený výsledok, ktorý by bol prospešný pre spotrebiteľov aj podniky.

Úvahy o návrhu

Vymedzenie digitálneho obsahu
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Spoluspravodajcovia vítajú rozšírenie vymedzenia „digitálneho obsahu“ v článku 2 oproti 
vymedzeniu „digitálneho obsahu“ v smernici o právach spotrebiteľov. Obidvaja však zvažujú 
možnosť objasnenia obidvoch právnych režimov zavedením kategórie digitálnych služieb tak, 
aby do rozsahu pôsobnosti výslovne zahrnuli video, audio, aplikácie, digitálne hry 
a akýkoľvek iný softvér (článok 2 ods. 1 písm. a)), ako aj cloudové služby (článok 2 ods. 1 
písm. b)) a sociálne siete (článok 2 ods. 1 písm. c)), a to bez zámeny existujúcej terminológie, 
ktorá bola transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov len nedávno. Tento prístup, 
podľa ktorého sa návrh o digitálnom obsahu vzťahuje na všetok digitálny obsah a služby, 
môže predstavovať trvalé riešenie na zahrnutie všetkých druhov digitálnych produktov 
a zmlúv v nadchádzajúcich rokoch. Keďže však právna kategória zmluvy (prenájom, predaj, 
servis) nie je špecifikovaná, je potrebné, aby transponujúce členské štáty buď vytvorili nový 
druh zmluvy sui generis, alebo alternatívne začlenili ustanovenia do existujúcich druhov 
zmlúv podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov.

Rozsah pôsobnosti

Pozornosť sa bude musieť venovať ustanoveniam článku 3 a odôvodneniam 11, 12, 13 a 17. 
Členovia výboru, zainteresované strany a akademická obec vo veľkej miere podporujú 
skutočnosť, že návrh o digitálnom obsahu zahŕňa dodávanie digitálneho obsahu bez ohľadu 
na to, či zmluvný vzťah vznikol online alebo offline, a bez ohľadu na spôsob dodania 
digitálneho obsahu (digitálny obsah dodaný na nosiči, prostredníctvom stiahnutia, streamingu 
alebo akýmkoľvek iným poskytnutím prístupu). Na Komisiu sa však zniesla značná vlna 
kritiky za rozhodnutie vylúčiť zo širokého rozsahu pôsobnosti zabudovaný softvér. To je 
obzvlášť problematické z hľadiska tovaru so zabudovaným digitálnym obsahom, ktorý patrí 
do kategórie inteligentných výrobkov, ako sú prepojené automobily, mobilné telefóny 
alebo inteligentné televízne prijímače atď. V odôvodnení 11 návrhu o digitálnom obsahu 
a v odôvodnení 13 návrhu o tovaroch sa uvádza, že smernica o predaji tovarov sa vzťahuje 
na digitálny obsah integrovaný do tovaru, ako sú domáce spotrebiče alebo hračky, pri ktorých 
tvorí digitálny obsah ich súčasť takým spôsobom, že jeho funkcie sú podriadené hlavným 
funkciám tovaru a tento digitálny obsah funguje ako neoddeliteľná súčasť tovaru. V praxi by 
mal tento rozdiel za následok napríklad to, že zabudovaný softvér hybridného výrobku, ako 
napr. prepojeného auta, by patril do režimu a prostriedkov nápravy návrhu o tovaroch, zatiaľ 
čo samostatne nadobudnutý softvér na prepojenie auta by patril do režimu návrhu 
o digitálnom obsahu. Z diskusií v rámci obidvoch výborov vyplynulo, že uvedená „skúška 
funkčnosti“ môže byť ťažko použiteľná pre spotrebiteľov aj obchodníkov a navyše môže mať 
subjektívnu zložku, ktorá by sa postupom času mohla vyvíjať (je hlavnou funkciou smartfónu 
telefonovanie alebo slúži ako nosič pre aplikácie, predinštalované alebo nie?). Subjektívna 
zložka skúšky funkčnosti zanecháva pochybnosti o výklade, najmä pokiaľ ide o produkty 
tzv. internetu vecí, ktoré môžu byť mimo rozsahu pôsobnosti návrhu o digitálnom obsahu 
(odôvodnenie 17). 

Táto polemika prinútila spravodajcov zvážiť rôzne spôsoby, ako objasniť rozsah pôsobnosti 
návrhu, ktoré zahŕňajú:

a) zlepšenie vymedzenia tovarov so zabudovaným digitálnym obsahom, na ktoré sa bude 
vzťahovať návrh o tovaroch;

b) prístup „umiestnenie chyby“: režim uplatniteľných prostriedkov nápravy bude závisieť od 
toho, čo je pokazené. V prípade, že chyba je v softvéri, uplatní sa režim pre digitálny obsah; 
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pokiaľ sa chyba týka hardvéru (vrátane CD), potom sa uplatní režim pre tovary. Prístup 
„umiestnenie chyby“ všeobecne korešponduje s návrhom zamerať sa na zmluvy so 
zmiešaným účelom. Zdá sa, že v návrhu o digitálnom obsahu sa v skutočnosti v článku 3 ods. 
6 uznáva, že zmluva môže obsahovať prvky pre dodávanie digitálneho obsahu a prvky iných 
zmlúv, napríklad kúpnej zmluvy. Toto ustanovenie by sa mohlo ďalej rozvinúť s cieľom 
riadne zachytiť takéto zmiešané zmluvy. Zákon o právach spotrebiteľov z roku 2015, ktorý 
bol nedávno zavedený v Spojenom kráľovstve, zahŕňa v oddiele 1 ods. 4 zmiešané zmluvy 
s tým, že v oblasti práv aj prostriedkov nápravy je nutné pozrieť sa na príslušné prvky zmluvy 
so zmiešaným účelom; 

c) prístup „digitálny obsah“: mohlo by sa to považovať za postúpenie inteligentných tovarov 
do režimu digitálneho obsahu (spolu s ostatnými rozdielmi a dodatočnými digitálnymi 
právami) a model po prístupe Komisie v oblasti CD a DVD, ktoré už patria do režimu 
digitálneho obsahu;

d) prístup „hmotné versus nehmotné“: jeden súbor prostriedkov nápravy sa uplatňuje 
v závislosti od toho, či je možné dotknúť sa predmetu zmluvy, napríklad smartfóny, CD atď. 
(uplatňujú sa prostriedky nápravy pre tovary), alebo nie, napríklad sťahovanie aplikácií 
(uplatňujú sa prostriedky nápravy pre digitálny obsah). Tento prístup má výhodu väčšej 
jednoduchosti a bol by ľahko použiteľný pre spotrebiteľov: na jednu zmluvu sa vzťahuje iba 
jeden súbor prostriedkov nápravy. Nerozlišuje sa medzi rôznymi druhmi zabudovaného 
digitálneho obsahu, lebo všetok zabudovaný digitálny obsah patrí do návrhu o tovare, či už je 
podriadený hlavným funkciám tovaru, alebo nie. S CD a DVD nosičmi sa potom, na rozdiel 
od návrhu Komisie, bude zaobchádzať ako s tovarmi. 

Všetky štyri prístupy majú výhody aj nevýhody. Napríklad uplatňovanie jediného súboru 
prostriedkov nápravy v zmiešanej situácii, ako je zabudovaný digitálny obsah (ako 
v prístupoch a) a d) načrtnutých vyššie), môže mať za následok, že prostriedky nápravy, ktoré 
sú inak logické pre podriadený/neinštrumentálny prvok zmluvy, nebudú k dispozícii. Preto ak 
zabudovaný softvér spôsobuje hospodárske škody v digitálnom prostredí spotrebiteľa, 
osobitný prostriedok nápravy ustanovený v článku 14 ods. 1 návrhu o digitálnom obsahu 
nemusí byť k dispozícii, lebo sa uplatňuje režim online predaja.

Údaje ako protiplnenie a súlad návrhu s rámcom EÚ pre ochranu údajov 

Návrhom sa zavádza pojem nefinančného protiplnenia vo forme údajov. V súčasnosti sa údaje 
zbierajú veľmi rozmanitými spôsobmi, ako je dobrovoľné zverejnenie v nastaveniach 
sociálnych sietí alebo sledovanie, keď používatelia odhalia svoj zámer niečo kúpiť 
prostredníctvom opakovaného vyhľadávania na internete. Čoraz častejšie sa propagujú online 
služby označené „zadarmo“, hoci v skutočnosti spotrebitelia poskytujú svoje údaje ako 
protiplnenie a, navyše, súhlasia so spracovaním týchto údajov v rámci všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Tento trend urýchlila digitalizácia. 
Spoluspravodajcovia zabezpečia súlad s GDPR a privítali by zavedenie ustanovenia, 
napríklad v článku 3 ods. 8, v ktorom by sa uvádzalo, že táto smernica sa nedotýka 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) 2016/679.

V návrhu o digitálnom obsahu sa stanovuje, že dodávatelia a spotrebitelia vstupujú 
do synalagmatických zmluvných vzťahov, v rámci ktorých dodávateľ poskytuje digitálny 
obsah výmenou za peniaze, aktívne dodané osobné údaje alebo akékoľvek iné údaje (článok 3 
ods. 1). Zdá sa, že deklarovaným dôvodom použitia pojmov „osobné údaje“ a „akékoľvek iné 
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údaje“ je to, že v návrhu o digitálnom obsahu by sa nemal predpokladať výklad pojmu 
„osobné údaje“ tak, ako je použitý v GDPR. Pojem „akékoľvek iné údaje“ by sa však mohol 
viac spresniť.

Zainteresované strany a akademickí pracovníci vyjadrili vážne obavy, pokiaľ ide o presný 
rozsah pôsobnosti článkov 3 ods. 1 a 4, keďže iba zahŕňajú „aktívne“ poskytnuté údaje. 
Osobné údaje sa však často zbierajú pomocou nepriamych prostriedkov zbierania údajov 
(sledovanie), ktoré podľa odôvodnenia 14 nepatria do tohto návrhu. Vyvoláva to otázku, 
či toto ustanovenie nevyhnutne nezužuje rozsah pôsobnosti a či nepodporuje tvorbu medzier 
poskytovateľmi obsahu. Spoluspravodajcovia budú tiež musieť vypracovať vymedzenie 
pojmu „nevyhnutné“ v článku 3 ods. 4 v súvislosti s odôvodneným spracovaním údajov podľa 
GDPR.

Spoluspravodajcovia by okrem toho radi videli vysvetlenie následkov odvolania súhlasu 
so spracovaním osobných údajov v rámci GDPR pre zmluvný vzťah (zmluvy výmenou za 
osobné údaje). Mali by sa tiež ujasniť pravidlá pre ukončenie zmluvy a záväzkov a dôsledky 
pre dodávateľa, ako aj dotknutú osobu/spotrebiteľa, aby sa nenarušila rovnováha zmluvného 
vzťahu, ktorý je založený na údajoch ako protiplnení. 

Súlad digitálneho obsahu

Pravidlá o súlade sa v tomto návrhu delia na subjektívny test kritérií (článok 6 ods. 1) 
a objektívny test kritérií (článok 6 ods. 2). V článku 6 ods. 1 sa stanovuje, že digitálny obsah 
musí byť v súlade s opisom uvedeným dodávateľom. Len do tej miery, do ktorej sa v zmluve 
neurčujú tieto požiadavky, digitálny obsah musí byť vhodný na účely, na ktoré sa tovar 
rovnakého druhu bežne používa (článok 6 ods. 2). Stručne povedané, súlad sa posudzuje 
predovšetkým prostredníctvom jednotlivých ustanovení príslušnej zmluvy. Znamená to 
odklon od predtým všeobecne schváleného vzoru objektívneho testu súladu, ktorý obsahuje 
smernica o predaji spotrebného tovaru a zárukách na spotrebný tovar.1 Len vtedy, ak je 
zmluva „nedostatočná alebo netransparentná“ vzhľadom na požiadavky digitálneho obsahu 
(článok 6 ods. 2; odôvodnenie 25), môžu byť použité objektívne kritériá s cieľom zistiť, či je 
digitálny obsah v súlade alebo v rozpore. 

Členovia výborov, zainteresované strany a akademici však vyjadrili pochybnosti o tom, či je 
tento prístup vhodný. Pri niekoľkých príležitostiach aj počas spoločných schôdzí výborov 
zástupcovia Európskej komisie tvrdili, že bežné pravidlá súladu sú nedostatočné vo vzťahu 
k digitálnemu obsahu, keďže dodávateľa môžu obmedzovať práva duševného vlastníctva, 
ktoré musia byť prenesené na spotrebiteľa. Na druhej strane možno polemizovať o tom, 
či posudzovanie zhody podľa článku 2 smernice o predaji spotrebného tovaru a zárukách na 
spotrebný tovar2 poskytuje požadovanú otvorenosť, ktorá je potrebná vzhľadom na neistotu, 
čo môže spotrebiteľ logicky očakávať od digitálneho obsahu. Spoluspravodajcovia takisto 
vidia potrebu ďalej kriticky posúdiť, či toto subjektívne/objektívne posudzovanie zhody 

                                               
1 Smernica 1999/44/ES. Pozri Martin Schmidt-Kessel et al., „Die Richtlinienvorschläge der Kommission zu 
Digitalen Inhalten und Onlinehandel-Teil I“ GPR/1 (2016), s. 65.
2  Súlad sa dosahuje vtedy, ak tovar spĺňa opis predávajúceho, je vhodný na akýkoľvek účel, na ktorý sa 
vyžaduje, je vhodný na účel, na ktorý sa výrobok bežne používa, alebo má kvalitu a výkon, ktoré sú bežné 
pre tovar rovnakého druhu a ktoré môže spotrebiteľ logicky očakávať. 
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uspokojuje potreby spotrebiteľov a podnikov, ako aj transponujúcich členských štátov.

Dôkazné bremeno

Spoluspravodajcovia berú na vedomie, že článok 9 návrhu o digitálnom obsahu neobmedzuje 
presun dôkazného bremena na šesť mesiacov, ako sa stanovuje v smernici o predaji 
spotrebného tovaru a zárukách na spotrebný tovar, alebo dva roky, ako je uvedené v návrhu 
o tovaroch. Dôkazné bremeno zhody digitálneho obsahu so zmluvou spočíva na dodávateľovi 
vzhľadom na nesúlad existujúci v čase dodania. Prenesenie dôkazného bremena zhody 
(v prospech spotrebiteľa) môžu zrušiť dodávatelia v prípade, že preukážu, že „digitálne 
prostredie spotrebiteľa nezodpovedá požiadavkám interoperability a ďalším technickým 
požiadavkám digitálneho obsahu, a ak dodávateľ informoval spotrebiteľa o takýchto 
požiadavkách“ ešte pred uzavretím zmluvy. Okrem toho dôkazné bremeno chyby znáša 
spotrebiteľ, pokiaľ nespolupracuje s dodávateľom „v rozsahu možnom a potrebnom 
na určenie digitálneho prostredia spotrebiteľa“, ktoré spotrebiteľ využíva. 

V súvislosti s neexistenciou záručnej lehoty v návrhu o digitálnom obsahu 
spoluspravodajcovia musia zvážiť nasledovné: v odôvodnení 36 Komisia tvrdí, že „digitálny 
obsah nepodlieha opotrebovaniu“, a teda nie je potrebný nijaký časový limit na uplatnenie 
nároku v prípade nesúladu. Porovnaním hmotného tovaru a digitálneho obsahu môže táto 
úvaha presvedčiť na povrchu, lebo predpokladá dlhú životnosť digitálneho obsahu. Táto 
hypotéza však v každom prípade nebola dokázaná. Spoluspravodajcovia musia zvážiť, či 
prístup použitý Komisiou na určenie odlišných záručných lehôt na digitálny obsah a hmotné 
statky je rozumný. Problém sa stáva ešte zrejmejším, ak zoberieme do úvahy rozdielne 
premlčacie lehoty v členských štátoch, ktoré bránia spotrebiteľom v tom, aby si uplatnili 
nároky po uplynutí premlčacej lehoty.

Zostávajú teda otázniky o rozsahu informácií, ktoré by dodávatelia mali požadovať pred 
uzavretím zmluvy, ako aj trvalom charaktere prenesenia dôkazného bremena. Najmä 
vzhľadom na posledné uvedené by sa mohlo zvážiť zosúladenie s návrhom o tovare. 

Prostriedky nápravy

Vo vzťahu k prostriedkom nápravy sa v návrhu o digitálnom obsahu zachováva rovnaký 
systém hierarchie prostriedkov nápravy ako v smernici o predaji spotrebného tovaru 
a zárukách na spotrebný tovar, v ktorej sa naopak sledoval prístup minimálnej harmonizácie, 
a v návrhu o tovaroch. V prípade nesúladu musia spotrebitelia najskôr hľadať spôsob riešenia 
a až na druhom stupni majú nárok na ukončenie zmluvy a následne vrátenie peňazí. Právo 
spotrebiteľa na ukončenie zmluvy je však vylúčené, ak nesúlad nezhoršuje funkčnosť, 
interoperabilitu alebo „ostatné hlavné výkonnostné“ charakteristiky digitálneho obsahu 
v súlade s článkom 12 ods. 5, pričom dôkazné bremeno znáša dodávateľ. V prípadoch, keď si 
spotrebiteľ zakúpi digitálny obsah výmenou za peniaze a má nárok na ukončenie z dôvodu 
nesúladu, si namiesto toho môže zvoliť čiastočné zníženie platenej ceny (článok 12 ods. 3 až 
4). Takéto zníženie ceny je úmerné zníženej hodnote skutočne dodaného digitálneho obsahu 
v porovnaní s digitálnym obsahom, ktorý by bol v súlade so zmluvou. 

Niekoľko členov výboru a zainteresovaných strán kritizuje návrh na zachovanie systému 
hierarchie podľa prístupu úplnej harmonizácie, lebo by to vyvolalo zmeny v už zavedených 
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vnútroštátnych predpisoch na ochranu spotrebiteľa. V niektorých štátoch EÚ môže spotrebiteľ 
ukončiť zmluvu v prípade, že porušenie zmluvy je dostatočne závažné. Spoluspravodajcovia 
budú musieť ďalej posúdiť systém úplne harmonizovanej hierarchie prostriedkov nápravy.  

V každom prípade, aby sa zabránilo vzniku dvoch úplne odlišných súborov pravidiel, 
prostriedky nápravy v návrhu o digitálnom obsahu a prostriedky nápravy v návrhu 
o hmotných tovaroch by mali byť čo najjednotnejšie. Východiskovým bodom pre tieto úpravy 
by boli existujúce pravidlá, teda smernica o predaji spotrebného tovaru a zárukách 
na spotrebný tovar a návrh o tovaroch. Iba tam, kde to vyplýva zo špecifík digitálneho 
obsahu, by existovali doplnkové prostriedky nápravy pre spotrebiteľa osobitne pre digitálny 
obsah (hospodárske škody na digitálnom prostredí, získanie údajov po skončení zmluvy atď.). 

Tento prístup „zosúladenia prostriedkov nápravy“ by mohol vyvolať ďalšiu diskusiu 
o možnom zosúladení niekoľkých aspektov návrhov, ako sú napríklad:

•� vzťah medzi objektívnymi a subjektívnymi kritériami súladu,

•� dĺžka záručných lehôt a dôkazné bremeno,

•� ukončenie zmlúv (drobné chyby atď.),

•� právo na náhradu hospodárskych škôd na digitálnom prostredí (aj pre zabudovaný 
digitálny obsah),

•� ustanovenia o obchodných zárukách (aj pre digitálny obsah),

•� ustanovenia o dodávaní,

 …

V kombinácii s prístupom „zosúladenia prostriedkov nápravy“ by demarkačné kritériá
uvedené v rozsahu pôsobnosti mohli byť použité na určenie toho, do akej miery by sa museli 
uplatňovať ostatné osobitné pravidlá pre digitálny obsah. 

Škody

Podľa spoluspravodajcov je novozavedené pravidlo o hospodárskej škode na digitálnom 
prostredí spotrebiteľa v článku 14 návrhu hodné dôkladnej diskusie. V článku 14 sa stanovuje, 
že dodávateľ digitálneho obsahu je zodpovedný za hospodárske škody na digitálnom prostredí 
spôsobené chybným digitálnym obsahom alebo nedodaním digitálneho obsahu. Je však 
potrebné odpovedať na niekoľko otvorených otázok. Napríklad, v dôsledku toho, že návrh 
o digitálnom obsahu sa orientoval na plnú harmonizáciu, nie je jasné, či všetky ostatné 
dôvody škôd sú vylúčené alebo nie. V skutočnosti sa zdá pravdepodobné, že všetky iné 
mysliteľné prípady škôd, predovšetkým na nedigitálnom prostredí, sa ďalej upravujú 
na úrovni členských štátov a harmonizácia práva občianskoprávnych deliktov vo všeobecnosti 
nebola zámerom. Z tohto dôvodu musia spoluspravodajcovia zvážiť, či vidia potrebu doplniť 
jazyk, ktorým sa objasňuje, že článkom 14 sa nevylučuje zodpovednosť za škody 
na nedigitálnom prostredí, a ktorým sa objasňuje konkrétny význam pojmu „digitálne 
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prostredie“.

Ďalšie otázky

Úroveň harmonizácie

Jednou z ďalších kľúčových otázok, ktorú bude treba riešiť, je úroveň harmonizácie. V článku 
4 návrhu o digitálnom obsahu sa uvádza, že členské štáty neponechajú v platnosti ani 
nezavedú ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od ustanovení tejto smernice. V dôsledku toho by 
sa členským štátom mohlo znemožniť uchovávanie alebo zavádzanie pravidiel, ktoré by boli 
spotrebiteľsky viac či menej priaznivé než tie, ktoré sú určené v návrhu o digitálnom obsahu. 
Spoluspravodajcovia sa však musia dohodnúť na trvalom a technologicky neutrálnom 
prístupe, a preto musia brať do úvahy, že dnes je ťažké predvídať, aký druh problémov, ktoré 
si vyžadujú legislatívny zásah v prospech spotrebiteľov a podnikov, sa môže vyskytnúť 
v blízkej budúcnosti. Kým maximálna harmonizácia je určite vhodná na vytvorenie 
rovnakých podmienok pre podniky v celej Európe, nesmie sa zabúdať na to, že príslušné 
vykonávacie predpisy k tejto smernici budú rozptýlené v 28 právnych systémoch, a čo je ešte 
dôležitejšie, budú úzko spojené so zvyšnou časťou súkromného práva každého členského 
štátu. Návrh sa zaoberá len vybratými problémami a väčšina pravidiel, ktoré majú vplyv 
na platnosť, obsah a interpretáciu zmluvy o digitálnom obsahu, zostane na vnútroštátnej 
úrovni. Preto výhody pre podniky budú aspoň čiastočne vyvážené odlišnosťami vo 
všeobecnom zmluvnom práve. Treba sa preto politicky rozhodnúť medzi dosiahnutím 
maximálnej ochrany spotrebiteľov na jednej strane a relatívnou výhodou v podobe existencie 
(údajne) rovnakých podmienok pre podniky.

Záver

Odborníci zistili ďalšie problémy, ktoré neboli, ale potenciálne by mohli byť, predmetom tejto 
smernice. Mohli by zahŕňať napríklad práva spotrebiteľov na viac stiahnutí, zhotovovanie 
kópií, ďalší predaj digitálneho obsahu a získanie dôležitých aktualizácií a údržby, ako aj 
otázky voliteľných záruk, okamžitého dodávania, spoločnej zodpovednosti a osobitných 
nekalých podmienok v zmluvách o dodávaní digitálneho obsahu. Spoluspravodajcovia majú 
v úmysle spolupracovať s tieňovými spravodajcami na vyváženom a spravodlivom konečnom 
znení, ktoré bude v súlade s už existujúcimi právnymi predpismi EÚ a ktoré bude vychádzať 
v ústrety potrebám podnikov aj spotrebiteľov.
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