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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Účel a oblast působnosti 

 

Cílem návrhu Komise je zlepšit přístup k přeshraničním nákupům zboží a službám tím, že 

zabrání přímé i nepřímé diskriminaci ze strany obchodníků na základě státní příslušnosti, místa 

bydliště či usazení zákazníků. Tímto se v návrhu dále upřesňuje spíše volně vymezená zásada 

zákazu diskriminace podle čl. 20 odst. 2 směrnice o službách (2006/123/ES). 

Konkrétně se v návrhu stanoví zákaz neodůvodněných forem zeměpisného blokování, kdy 

obchodníci buď zablokují přístup ke konkrétnímu internetovému rozhraní, nebo 

přesměrovávají zákazníky na jiné internetové rozhraní bez předchozího souhlasu (článek 3). 

Rovněž vyžaduje, aby obchodníci vůči zákazníkům uplatňovali jednotné všeobecné podmínky 

přístupu bez ohledu na jejich státní příslušnost, místo bydliště či usazení zákazníků, a to 

s výjimkou omezení rozsahu uvedeného níže (článek 4). A konečně, zakazuje diskriminaci 

z důvodů týkajících se platby (článek 5). Je třeba zdůraznit, že návrh Komise nezavádí 

„povinnost doručit“, což znamená, že obchodníci, kteří neusilují o oslovení přeshraničních trhů, 

nejsou povinni dodat zboží nebo poskytnout služby, ale pouze umožnit zákazníkům, aby si je 

mohli koupit za týchž podmínek jako „cíloví zákazníci“ (například tak, že si je vyzvednou z 

prostoru obchodníka). 

Pokud jde o oblast působnosti, je třeba zdůraznit dvě důležitá hlediska. Za prvé se navrhovaný 

právní předpis vztahuje na „zákazníky“ – jež lze chápat jako „spotřebitele“ (tj. fyzické osoby), 

a podniky v případě, že působí jako koncoví uživatelé, nikoli v případě, že nakupují pro další 

prodej. Za druhé se navrhované nařízení nevztahuje na „elektronicky poskytované služby 

kromě služeb, jejichž hlavní vlastností je poskytování přístupu k dílům chráněným autorskými 

právy nebo jinému chráněnému předmětu a jejich využívání“ (čl. 4 odst. 1b), což znamená, že 

elektronické knihy nebo hudební streamingové služby nepatří do jeho působnosti. Nicméně 

Komise vložila ustanovení o přezkumu (článek 9), v němž uvádí, že první přezkum dva roky 

po vstupu tohoto nařízení v platnost bude zaměřen zejména na to, zda by tato výjimka měla být 

zrušena. 

Všeobecný postoj navrhovatelky 

Navrhovatelka podporuje všeobecné zaměření a vyváženost návrhu Komise a domnívá se, 

že představuje důležitý krok pro další rozvoj vnitřního trhu. Plně fungující jednotný trh má 

zásadní význam pro kulturní odvětví a měl by z dlouhodobého hlediska podporovat kulturní 

rozmanitost a společné kulturní dědictví v rámci Evropské unie.  

Kromě řady pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je vyjasnit některá ustanovení nebo zlepšit 

jejich srozumitelnost, se pozměňovací návrhy předložené navrhovatelkou zaměřují na dvě 

hlavní hlediska: 

Ustanovení o přezkumu 

Navrhovatelka podporuje jak rozhodnutí Komise ponechat „elektronicky poskytované služby 

kromě služeb, jejichž hlavní vlastností je poskytování přístupu k dílům chráněným autorskými 

právy nebo jinému chráněnému předmětu a jejich využívání“ mimo oblast působnosti 

stávajícího nařízení a posoudit tuto výjimku v rámci prvního přezkumu po dvou letech. 

Kulturní statky a služby – například elektronické knihy, hudební streamingové služby – mají 
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odlišné obchodní modely a specifické rysy, které vyžadují další a pečlivé zvážení. 

Navrhovatelka se domnívá, že je třeba přezkoumat jejich začlenění po dvou letech, ale trvá 

na tom, aby tento přezkum věnoval zvláštní pozornost zvláštní povaze kulturních statků 

a služeb. 

Pojem zákazník a pomoc v případě sporu 

Jak bylo uvedeno výše, platilo by navrhované nařízení jak pro spotřebitele, tak pro podniky, a 

to v případě, že působí jako koncoví uživatelé, a nikoli v případě, že nakupují za účelem dalšího 

prodeje, zahrnuti do společného pojmu „zákazníci“, jak je stanoveno v čl. 2 písm. c). 

Navrhovatelka tento přístup podporuje. V navrhovaných ustanoveních o pomoci a řešení sporů 

(článek 8) však návrh Komise stanoví podporu, která má být poskytována určenými orgány 

pouze spotřebitelům. Navrhovatelka se domnívá, že tato podpora by měla být ve smyslu tohoto 

nařízení poskytnuta všem „zákazníkům“. Je to důležité pro zajištění konzistentnosti a proto, že 

mnohé mikropodniky a malé podniky, včetně sdružení s právní subjektivitou, by tak byly 

výrazně znevýhodněny tím, že budou nucené spoléhat se při opravných prostředcích pouze na 

soudy. Toto je obzvláště důležité pro mnoho kulturních subjektů, které často mají formu 

dobrovolnických sdružení nebo velmi malých podniků. Dále platí, že spory, při nichž mají 

určené orgány poskytovat pomoc zákazníkům, přímo souvisejí s prováděním tohoto nařízení, 

a nikoli s jinými otázkami, s nimiž by na základě obchodní transakce mohly souviset.  

V pozměňovacích návrzích, které předložila navrhovatelka, je zachováván nenormativní 

přístup, jemuž Komise dává přednost, na základě něhož je členským státům ponechána možnost 

rozhodnout o tom, které orgány by měly být určeny a jak by měly poskytovat pomoc v případě 

sporu.  

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 

věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Pro uskutečnění cíle spočívajícího 

v zajištění řádného fungování vnitřního 

trhu coby prostoru bez vnitřních hranic, v 

němž je zajištěn volný pohyb, a to mimo 

jiné volný pohyb zboží a služeb, není 

dostačující odstranit mezi členskými státy 
pouze státní hranice. Toto odstranění 

mohou narušovat soukromé subjekty 

zaváděním překážek, které neodpovídají 

(1) Je nezbytně nutné stanovit prostor 

bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn 

volný pohyb, a to mimo jiné volný pohyb 

zboží a služeb a dosáhnout cílů 

stanovených v nové strategii digitálního 

trhu. Zbývající neodůvodněné překážky by 

měly být odstraněny, aby se zajistilo plné 

fungování jednotného trhu se zbožím 

a službami, a to zejména v odvětví kultury, 
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svobodám vnitřního trhu. K tomu dochází 

v případech, kdy obchodníci, kteří působí v 

jednom členském státě, blokují nebo 

omezují přístup ke svým on-line 

rozhraním, jako např. internetovým 

stránkám a aplikacím, pro zákazníky z 

jiných členských států, kteří hodlají 

uzavírat přeshraniční obchodní transakce 

(tato praxe je známa jako zeměpisné 

blokování). Dochází k tomu také 

prostřednictvím jiných opatření ze strany 

určitých obchodníků, v jejichž rámci se 

vůči těmto zákazníkům z jiných členských 

států používají odlišné podmínky pro 

přístup k jejich zboží a službám on-line i 

off-line. Pro toto rozdílné zacházení sice 

může někdy existovat objektivní 

odůvodnění, v jiných případech obchodníci 

upírají spotřebitelům, kteří hodlají uzavřít 

přeshraniční obchodní transakce, přístup ke 

zboží či službám nebo v tomto ohledu 

používají odlišné podmínky z čistě 

obchodních důvodů. 

což má zásadní význam pro podporu 

kulturní rozmanitosti, šíření kultury 

a tvorby společného kulturního dědictví 

v celé Unii. Není dostatečné odstranit 
pouze státní hranice, a to vzhledem k tomu, 

že mohou narušovat soukromé subjekty 

zaváděním překážek, které neodpovídají 

svobodám vnitřního trhu. Tyto překážky se 

vyskytují v případech, kdy obchodníci, 

kteří působí v jednom členském státě, 

blokují nebo omezují přístup ke svým on-

line rozhraním, jako např. internetovým 

stránkám a aplikacím, pro zákazníky z 

jiných členských států, kteří hodlají 

uzavírat přeshraniční obchodní transakce 

(tato praxe je známa jako zeměpisné 

blokování). K těmto překážkám dochází 

také prostřednictvím jiných opatření ze 

strany určitých obchodníků, v jejichž rámci 

se vůči těmto zákazníkům z jiných 

členských států používají odlišné 

podmínky pro přístup k jejich zboží a 

službám on-line i off-line. Pro toto rozdílné 

zacházení sice může někdy existovat 

objektivní odůvodnění, jak je stanoveno ve 

směrnici 2006/123/ES, v jiných případech 

obchodníci upírají spotřebitelům, kteří 

hodlají uzavřít přeshraniční obchodní 

transakce, přístup ke zboží či službám nebo 

v tomto ohledu používají odlišné podmínky 

z čistě obchodních důvodů. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Někteří obchodníci takto uměle 

segmentují vnitřní trh podél vnitřních 

hranic a brání volnému pohybu zboží a 

služeb, čímž omezují práva zákazníků a 

brání jim v tom, aby měli prospěch z 

širšího výběru a optimálních podmínek. 

Tato diskriminační praxe je důležitým 

faktorem, který přispívá k relativně nízké 

úrovni přeshraničních obchodních 

(2) Někteří obchodníci takto uměle 

segmentují vnitřní trh podél vnitřních 

hranic a brání volnému pohybu zboží a 

služeb, čímž omezují práva zákazníků a 

brání jim v tom, aby měli prospěch z 

širšího výběru a optimálních podmínek. 

Tato diskriminační praxe je důležitým 

faktorem, který přispívá k relativně nízké 

úrovni přeshraničních obchodních 
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transakcí v rámci Unie, a to i v odvětví 

elektronického obchodu, což brání realizaci 

veškerého růstového potenciálu vnitřního 

trhu. Objasnění situací, v nichž nemůže 

pro rozdílné zacházení tohoto druhu 

existovat žádné odůvodnění, by mělo všem 

účastníkům přeshraničních transakcí 

přinést jasnost a právní jistotu a mělo by 

zajistit účinné používání a prosazování 

předpisů o nepřípustnosti diskriminace na 

celém vnitřním trhu. 

transakcí v rámci Unie, a to i v odvětví 

elektronického obchodu, což brání realizaci 

veškerého růstového potenciálu vnitřního 

trhu. Toto nařízení upřesňuje situace, v 

nichž nemůže pro rozdílné zacházení 

tohoto druhu existovat žádné odůvodnění, 

což by mělo všem účastníkům 

přeshraničních transakcí přinést jasnost a 

právní jistotu a mělo by zajistit účinné 

používání a prosazování předpisů o 

nepřípustnosti diskriminace na celém 

vnitřním trhu. 

 
 

Pozměňovací návrh   3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Podle článku 20 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2006/123/ES17 mají členské státy zajistit, 

aby poskytovatelé služeb usazení v Unii 

nezacházeli s příjemci služeb rozdílně 

kvůli jejich státní příslušnosti nebo místě 

bydliště. Toto ustanovení však nebylo plně 

účinné při potírání diskriminace a 

dostatečným způsobem nesnížilo právní 

nejistotu, zejména pak vzhledem k 

možnosti odůvodnit rozdíly v zacházení, 

které toto ustanovení povoluje, a k 

souvisejícím obtížím při jeho prosazování 

v praxi. Zeměpisné blokování a další formy 

diskriminace kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště či místu usazení navíc mohou 

vznikat v důsledku opatření ze strany 

obchodníků usazených ve třetích zemích, 

které leží mimo oblast působnosti uvedené 

směrnice. 

(3) Podle článku 20 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2006/123/ES17 mají členské státy zajistit, 

aby poskytovatelé služeb usazení v Unii 

nezacházeli s příjemci služeb rozdílně 

kvůli jejich státní příslušnosti nebo místě 

bydliště. Toto ustanovení však nebylo plně 

účinné při potírání diskriminace a 

dostatečným způsobem nesnížilo právní 

nejistotu, zejména pak vzhledem k 

možnosti odůvodnit rozdíly v zacházení, 

které toto ustanovení povoluje, a k 

souvisejícím obtížím při jeho prosazování 

v praxi. Neodůvodněné zeměpisné 

blokování a další formy diskriminace kvůli 

státní příslušnosti, místu bydliště či místu 

usazení navíc mohou vznikat v důsledku 

opatření ze strany obchodníků usazených 

ve třetích zemích, které leží mimo oblast 

působnosti uvedené směrnice. 

_________________ _________________ 

17 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 

2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. 

L 376, 27.12.2006, s. 36). 

17 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 

2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. 

L 376, 27.12.2006, s. 36). 

 



 

AD\1115055CS.docx 7/27 PE592.366v02-00 

 CS 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Cílem tohoto nařízení je zabránit 

diskriminaci kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště nebo místu usazení zákazníků, 

včetně zeměpisného blokování, při 

přeshraničních obchodních transakcích 

mezi obchodníky a zákazníky souvisejících 

s prodejem zboží a poskytováním služeb v 

rámci Unie. Nařízení usiluje o řešení přímé 

i nepřímé diskriminace, a zahrnuje tedy i 

neodůvodněné rozdílné zacházení na 

základě jiných rozlišujících kritérií, které 

vedou ke stejnému výsledku jako použití 

kritérií přímo založených na státní 

příslušnosti, místu bydliště nebo místu 

usazení. Tato další kritéria lze použít 

zejména na základě informací uvádějících 

fyzické umístění zákazníků, jako např. IP 

adresa používaná při přístupu k on-line 

rozhraní, adresa zadaná pro dodání zboží, 

provedená volba jazyka nebo členský stát, 

v němž byl vydán platební prostředek 

zákazníka. 

(5) Cílem tohoto nařízení je zabránit 

diskriminaci kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště nebo místu usazení zákazníků, 

včetně zeměpisného blokování, při 

přeshraničních obchodních transakcích 

mezi obchodníky a zákazníky souvisejících 

s prodejem zboží a poskytováním služeb v 

rámci Unie. Nařízení usiluje o řešení přímé 

i nepřímé diskriminace, a zahrnuje tedy i 

neodůvodněné rozdílné zacházení na 

základě jiných rozlišujících kritérií, které 

vedou ke stejnému výsledku jako použití 

kritérií přímo založených na státní 

příslušnosti, místu bydliště nebo místu 

usazení. Tato další kritéria lze použít 

zejména na základě informací uvádějících 

fyzické umístění zákazníků, jako např. IP 

adresa používaná při přístupu k on-line 

rozhraní, adresa zadaná pro dodání zboží, 

provedená volba jazyka nebo členský stát, 

v němž byl vydán platební prostředek 

zákazníka. 

 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Vzhledem k tomu, že některé 

regulační a administrativní překážky pro 

obchodníky byly v celé Unii v některých 

odvětvích služeb odstraněny v důsledku 

provedení směrnice 2006/123/ES, a to z 

hlediska její věcné působnosti, měl by být 

zajištěn soulad mezi tímto nařízením a 

směrnicí 2006/123/ES. V důsledku toho by 

se ustanovení tohoto nařízení měla mimo 

jiné uplatnit na elektronicky poskytované 

(6) Vzhledem k tomu, že některé 

regulační a administrativní překážky pro 

obchodníky byly v celé Unii v některých 

odvětvích služeb odstraněny v důsledku 

provedení směrnice 2006/123/ES, a to z 

hlediska její věcné působnosti, měl by být 

zajištěn soulad mezi tímto nařízením a 

směrnicí 2006/123/ES. V důsledku toho by 

se ustanovení tohoto nařízení měla mimo 

jiné uplatnit na elektronicky poskytované 
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služby jiné než audiovizuální povahy, 

jejichž hlavní vlastností je poskytování 

přístupu k dílům chráněným autorskými 

právy nebo jinému předmětu ochrany a 

jejich využívání, nicméně pod podmínkou 

dodržení zvláštní výjimky stanovené v 

článku 4 a následného zhodnocení této 

výjimky stanoveného v článku 9. 

Audiovizuální služby včetně služeb, jejichž 

hlavním rysem je poskytování přístupu k 

vysílání sportovních akcí a které se 

poskytují na základě výlučných územních 

licencí, jsou z působnosti tohoto nařízení 

vyňaty. Přístup k retailovým finančním 

službám včetně platebních služeb by měl 

tedy být také vyňat, a to bez ohledu na 

ustanovení tohoto nařízení týkající se 

nepřípustnosti diskriminace u plateb. 

služby jiné než audiovizuální povahy, 

jejichž hlavní vlastností je poskytování 

přístupu k dílům chráněným autorskými 

právy nebo jinému předmětu ochrany a 

jejich využívání. Vzhledem ke zvláštní 

povaze těchto služeb se na ně 
v současnosti vztahuje výjimka stanovená 

v článku 4, která bude následně 

předmětem hodnocení podle článku 9 s 

ohledem na zvláštní povahu kulturních 

statků a služeb. Audiovizuální služby 

včetně služeb, jejichž hlavním rysem je 

poskytování přístupu k vysílání 

sportovních akcí a které se poskytují na 

základě výlučných územních licencí, jsou z 

působnosti tohoto nařízení vyňaty. Přístup 

k retailovým finančním službám včetně 

platebních služeb by měl tedy být také 

vyňat, a to bez ohledu na ustanovení tohoto 

nařízení týkající se nepřípustnosti 

diskriminace u plateb. 

 

Pozměňovací návrh   6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Ve své zprávě o hodnocení tohoto 

nařízení by Komise měla  přihlédnout také 

k tomu, že zásada teritoriality zůstává 

jedním ze zásadních prvků systému 

autorského práva v Unii, a že tento postup 

při řešení problematiky zeměpisného 

blokování a podpoře přeshraničních 

internetových služeb by měl být vyvážen s 

ohledem na nutnost chránit kulturní 

rozmanitost a hospodářský model odvětví 

kultury. 

 

Pozměňovací návrh   7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) K diskriminaci může také docházet 

ve vztahu k službám v oblasti dopravy, 

zejména s ohledem na prodej jízdenek pro 

osobní přepravu. V tomto ohledu však 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1008/200818, nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1177/201019 a 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 181/201120  již obsahují obecné 

zákazy diskriminace, které zahrnují 

všechny diskriminační praktiky, které se 

toto nařízení snaží řešit. Dále existuje 

záměr změnit v tomto smyslu v blízké 

budoucnosti nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1371/200721. Z 

těchto důvodů a pro zajištění souladu s 

rozsahem působnosti směrnice 

2006/123/ES by měly služby v oblasti 

dopravy zůstat mimo oblast působnosti 

tohoto nařízení. 

(7) K diskriminaci může také docházet 

ve vztahu k službám v oblasti dopravy, 

zejména s ohledem na prodej jízdenek pro 

osobní přepravu. Proto by se ustanovení 

tohoto nařízení měla uplatňovat rovněž na 

tyto služby. 

_________________  

18 Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 

2008 o společných pravidlech pro 

provozování leteckých služeb ve 

Společenství (Úř. věst. L 293, 31.10.2008, 

s. 3). 

 

19  Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. 

listopadu 2010 o právech cestujících při 

cestování po moři a na vnitrozemských 

vodních cestách a o změně nařízení (ES) 

č. 2006/2004 (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, 

s. 1). 

 

20 Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 

2011 o právech cestujících v autobusové a 

autokarové dopravě a o změně nařízení 

(ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 55, 

28.2.2011, s. 1). 

 

21 Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 

2007 o právech a povinnostech cestujících 

v železniční přepravě (Úř. věst. L 315, 
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3.12.2007, s. 14). 

 

Pozměňovací návrh 8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Tímto nařízením by neměly být 

dotčeny předpisy použitelné v daňové 

oblasti vzhledem k tomu, že smlouva o 

fungování Evropské unie (SFEU) stanoví 

zvláštní základnu pro opatření týkající se 

daňové oblasti na úrovni Unie. 

(8) Tímto nařízením by neměly být 

dotčeny předpisy použitelné v daňové 

oblasti vzhledem k tomu, že smlouva o 

fungování Evropské unie (SFEU) stanoví 

zvláštní základnu pro opatření týkající se 

daňové oblasti na úrovni Unie. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) K diskriminačním praktikám, o 

jejichž řešení usiluje toto nařízení, obvykle 

dochází prostřednictvím všeobecných 

obchodních podmínek a dalších informací, 

které jsou stanoveny a uplatňovány 

dotčeným obchodníkem nebo jeho jménem 

jako předpoklad pro získání přístupu k 

předmětnému zboží nebo službám a které 

jsou zpřístupněny široké veřejnosti. 

Součástí těchto všeobecných podmínek pro 

přístup jsou mimo jiné ceny, platební 

podmínky a dodací podmínky. Ty mohou 

být obchodníkem nebo jeho jménem 

zpřístupněny široké veřejnosti různými 

prostředky, jako např. informací 

zveřejněnou v reklamách, na internetových 

stránkách nebo v předsmluvní nebo 

smluvní dokumentaci. Tyto podmínky platí 

v případě neexistence individuálně 

sjednané dohody mezi obchodníkem a 

zákazníkem, kterou by bylo stanoveno 

jinak. Smluvní podmínky, které jsou mezi 

obchodníkem a zákazníky individuálně 

sjednány, by neměly být pro účely tohoto 

(11) K diskriminačním praktikám, o 

jejichž řešení usiluje toto nařízení, obvykle 

dochází prostřednictvím všeobecných 

obchodních podmínek a dalších informací, 

které jsou stanoveny a uplatňovány 

dotčeným obchodníkem nebo jeho jménem 

jako předpoklad pro získání přístupu k 

předmětnému zboží nebo službám a které 

jsou zpřístupněny široké veřejnosti. 

Součástí těchto všeobecných podmínek pro 

přístup jsou mimo jiné ceny, platební 

podmínky a dodací podmínky. Ty mohou 

být obchodníkem nebo jeho jménem 

zpřístupněny široké veřejnosti různými 

prostředky, jako např. informací 

zveřejněnou v reklamách, na internetových 

stránkách nebo v předsmluvní nebo 

smluvní dokumentaci. Tyto podmínky platí 

v případě neexistence individuálně 

sjednané dohody mezi obchodníkem a 

zákazníkem, kterou by bylo stanoveno 

jinak. Smluvní podmínky, které jsou mezi 

obchodníkem a zákazníky individuálně 

sjednány, by neměly být pro účely tohoto 
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nařízení považovány za všeobecné 

podmínky pro přístup. 

nařízení považovány za všeobecné 

podmínky pro přístup. Smluvní podmínky 

by neměly být považovány za individuálně 

sjednané, pokud je předepsala jedna 

smluvní strana a druhá strana neměla 

možnost ovlivnit jejich obsah. V případě 

dohody mezi obchodníkem a zákazníkem 

by obchodník měl nést důkazní břemeno 

toho, že byla sjednána individuálně. 

Odůvodnění 

Tento PN má za cíl vyjasnit pojem „individuálně sjednaná dohoda“, aby se zajistilo, že se do 

tohoto pojmu nemohou zahrnovat podmínky používání internetové stránky typu „ber nebo 

nech být“, jimiž by přes zadní vrátka bylo umožněno blokování na základě zeměpisné polohy. 

Rovněž upřesňuje, že je obchodník povinen prokázat, že dohoda je „individuálně sjednána“. 

 

Pozměňovací návrh   10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Vystupují-li spotřebitelé i podniky 

pro účely tohoto nařízení jako zákazníci, 

měli by být chráněni před diskriminací z 

důvodů souvisejících s jejich státní 

příslušností, místem bydliště nebo místem 

usazení. Tato ochrana by však neměla být 

rozšiřována na spotřebitele, kteří nakupují 

zboží či služby za účelem dalšího prodeje, 

jelikož by tím byla ovlivněna široce 

využívaná schémata distribuce mezi 

podniky v kontextu mezifiremních vztahů, 

jako je např. selektivní a výhradní 

distribuce, která výrobcům obecně 

umožňuje vybírat si své prodejce za 

podmínky splnění pravidel hospodářské 

soutěže. 

(12) Vystupují-li spotřebitelé i podniky 

pro účely tohoto nařízení jako zákazníci, 

měli by být chráněni před přímou nebo 

nepřímou diskriminací z důvodů 

souvisejících s jejich státní příslušností, 

místem bydliště nebo místem usazení. Tato 

ochrana by však neměla být rozšiřována na 

spotřebitele, kteří nakupují zboží či služby 

za účelem dalšího prodeje, jelikož by tím 

byla ovlivněna široce využívaná schémata 

distribuce mezi podniky v kontextu 

mezifiremních vztahů, jako je např. 

selektivní a výhradní distribuce, která 

výrobcům obecně umožňuje vybírat si své 

prodejce za podmínky splnění pravidel 

hospodářské soutěže. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Mají-li mít zákazníci lepší možnost 

přístupu k informacím souvisejícím s 

prodejem zboží a poskytováním služeb na 

vnitřním trhu a má-li se zvýšit 

transparentnost, a to i s ohledem na ceny, 

neměli by obchodníci použitím 

technických prostředků ani jiným 

způsobem bránit zákazníkům kvůli jejich 

státní příslušnosti, místu bydliště nebo 

místu usazení v získání plného a rovného 

přístupu k on-line rozhraním. Tyto 

technické prostředky mohou zahrnovat 

zejména jakékoli technologie používané 

pro určení fyzického umístění zákazníka 

včetně sledování tohoto umístění 

prostřednictvím IP adresy, souřadnic 

získaných prostřednictvím globálního 

navigačního satelitního systému nebo 

údajů souvisejících s platební transakcí. 

Zákaz diskriminace týkající se přístupu k 

on-line rozhraním by však neměl být 

chápán tak, že z něj obchodníkovi vzniká 

povinnost uzavírat se zákazníky obchodní 

transakce. 

(14) Mají-li mít zákazníci lepší možnost 

přístupu k informacím souvisejícím s 

prodejem zboží a poskytováním služeb na 

vnitřním trhu a má-li se zvýšit 

transparentnost, a to i s ohledem na ceny, 

neměli by obchodníci použitím 

technických prostředků ani jiným 

způsobem bránit zákazníkům kvůli jejich 

státní příslušnosti, místu bydliště nebo 

místu usazení v získání plného a rovného 

přístupu k on-line rozhraním. Tyto 

technické prostředky mohou zahrnovat 

zejména jakékoli technologie používané 

pro určení fyzického umístění zákazníka 

včetně sledování tohoto umístění 

prostřednictvím IP adresy, souřadnic 

získaných prostřednictvím globálního 

navigačního satelitního systému nebo 

údajů souvisejících s platební transakcí. 

Zákaz diskriminace týkající se přístupu k 

on-line rozhraním by však neměl být 

chápán tak, že z něj obchodníkovi vzniká 

povinnost uzavírat se zákazníky obchodní 

transakce. 

 

Pozměňovací návrh 12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Někteří obchodníci provozují různé 

verze svých on-line rozhraní, které jsou 

zaměřeny na zákazníky z různých 

členských států. Toto by sice mělo zůstat 

možné, avšak mělo by být zakázáno 

přesměrování zákazníka z jedné verze on-

line rozhraní na jinou verzi bez jeho 

výslovného souhlasu. Všechny verze on-

line rozhraní by měly zákazníkovi vždy 

zůstat snadno přístupné. 

(15) Někteří obchodníci provozují různé 

verze svých on-line rozhraní, které jsou 

zaměřeny na zákazníky z různých 

členských států. Toto by sice mělo zůstat 

možné, avšak mělo by být zakázáno 

přesměrování zákazníka z jedné verze on-

line rozhraní na jinou verzi bez jeho 

výslovného souhlasu. Všechny verze on-

line rozhraní by měly vždy zůstat snadno 

přístupné pro použití zákazníkem. 
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Odůvodnění 

Upřesnit, že rozhraní by nemělo pouze zůstat přístupné zákazníkovi, ale musí být použitelné 

rovněž za tím účelem, aby mohly být provedeny transakce. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) První z těchto situací je případ, kdy 

obchodník prodává zboží a nedochází k 

přeshraničnímu dodání tohoto zboží 

obchodníkem nebo jeho jménem do 

členského státu, v němž má zákazník 

bydliště. V této situaci by měl být zákazník 

schopen zboží zakoupit za naprosto 

stejných podmínek, včetně ceny a 

podmínek souvisejících s dodáním zboží, 

jako podobní zákazníci, kteří mají bydliště 

v členském státě obchodníka. To může 

znamenat, že si zahraniční zákazník bude 

muset zboží vyzvednout v tomto členském 

státě nebo v jiném členském státě, do 

něhož obchodník dodávky provádí. V této 

situaci není potřeba registrovat se k dani z 

přidané hodnoty („DPH“) v členském státě 

zákazníka ani zařizovat přeshraniční 

dodávku zboží. 

(18) První z těchto situací je případ, kdy 

obchodník prodává zboží a nedochází k 

přeshraničnímu dodání tohoto zboží 

obchodníkem nebo jeho jménem do 

členského státu, v němž má zákazník 

bydliště. V této situaci by měl být zákazník 

schopen zboží zakoupit za naprosto 

stejných podmínek, včetně ceny a 

podmínek souvisejících s dodáním zboží, 

jako zákazníci, kteří mají bydliště v 

členském státě obchodníka. To může 

znamenat, že si zahraniční zákazník bude 

muset zboží vyzvednout v tomto členském 

státě nebo v jiném členském státě, do 

něhož obchodník dodávky provádí. V této 

situaci není potřeba registrovat se k dani z 

přidané hodnoty („DPH“) v členském státě 

zákazníka ani zařizovat přeshraniční 

dodávku zboží. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Druhou situací je případ, kdy 

obchodník zajišťuje elektronicky 

poskytované služby kromě služeb, jejichž 

hlavní vlastností je poskytování přístupu k 

dílům chráněným autorskými právy nebo 

jinému chráněnému předmětu a jejich 

využívání, jako např. cloudové služby, 

služby datových skladů, hosting 

(19) Druhou situací je případ, kdy 

obchodník zajišťuje elektronicky 

poskytované služby kromě služeb, jejichž 

hlavní vlastností je poskytování přístupu k 

dílům chráněným autorskými právy nebo 

jinému chráněnému předmětu a jejich 

využívání, jako např. cloudové služby, 

služby datových skladů, hosting 
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internetových stránek a poskytování 

firewallů. V tomto případě se fyzické 

dodání nepožaduje, protože k dodání 

služeb dochází elektronicky. Hlášení a 

platbu DPH může obchodník provést 

zjednodušeně podle předpisů uvedených 

pro zjednodušené jednotné správní místo 

pro DPH v prováděcím nařízení Rady (EU) 

č. 282/201126. 

internetových stránek a poskytování 

firewallů. V tomto případě se fyzické 

dodání nepožaduje, protože k dodání 

služeb dochází elektronicky. Hlášení a 

platbu DPH může obchodník provést 

zjednodušeně podle předpisů uvedených 

pro zjednodušené jednotné správní místo 

pro DPH v prováděcím nařízení Rady (EU) 

č. 282/2011. 

__________________ __________________ 

26 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 

282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým 

se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 

2006/112/ES o společném systému daně z 

přidané hodnoty (Úř. věst. L 77, 23.3.2011, 

s. 1). 

26 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 

282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým 

se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 

2006/112/ES o společném systému daně z 

přidané hodnoty (Úř. věst. L 77, 23.3.2011, 

s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) V neposlední řadě v situaci, kdy 

obchodník poskytuje služby a tyto služby 

jsou odebírány zákazníkem v objektu 

obchodníka nebo na místě, které je zvoleno 

obchodníkem, a které se liší od členského 

státu, jehož je zákazník státním 

příslušníkem nebo kde má bydliště nebo 

místo usazení, by použití odlišných 

všeobecných podmínek pro přístup na 

základě těchto kritérií rovněž nemělo být 

odůvodněno. Tyto situace se týkají 

případů, jako například hotelové 

ubytování, sportovní akce, pronájem 

vozidel a vstupenky na hudební festivaly 

nebo do zábavních parků. V těchto 

situacích se obchodník nemusí registrovat 

k DPH v jiném členském státě ani 

zajišťovat přeshraniční dodání zboží. 

(20) V neposlední řadě, když obchodník 

poskytuje služby a tyto služby jsou 

odebírány zákazníkem v objektu 

obchodníka nebo na místě, které je zvoleno 

obchodníkem, a nikoli v členském státě, 

jehož je zákazník státním příslušníkem 

nebo kde má bydliště nebo místo usazení, 

by použití odlišných všeobecných 

podmínek pro přístup na základě těchto 

kritérií rovněž nemělo být odůvodněno. 

Tyto situace se mohou dotýkat případů, 

jako například hotelové ubytování, 

sportovní akce, pronájem vozidel a 

vstupenky na hudební festivaly nebo do 

zábavních parků. V těchto situacích se 

obchodník nemusí registrovat k DPH v 

jiném členském státě ani zajišťovat 

přeshraniční dodání zboží. 
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Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Ve všech těchto situacích 

neznamená dodržování tohoto nařízení pro 

obchodníka žádné vícenáklady související 

s příslušností nebo s rozdíly v rozhodném 

právu na základě ustanovení, která jsou v 

oblasti práva rozhodného pro smluvní 

závazkové vztahy a v oblasti příslušnosti 

soudů uvedena v nařízení (ES) č. 593/2008 

a nařízení (EU) č. 1215/2012, pokud 

obchodník neprovozuje svou činnost v 

členském státě spotřebitele či nezaměřuje 

do něj svou činnost nebo není-li zákazník 

spotřebitelem. Pokud obchodník naopak 

svou činnost v členském státě spotřebitele 

provozuje nebo do něj svou činnost 

zaměřuje, obchodník projevil svůj záměr 

navázat obchodní vztahy se spotřebiteli z 

tohoto členského státu, a byl tak schopen 

takovéto náklady zohlednit. 

(21) Ve všech těchto situacích 

neznamená dodržování tohoto nařízení pro 

obchodníka žádné vícenáklady související 

s příslušností nebo s rozdíly v rozhodném 

právu na základě ustanovení, která jsou v 

oblasti práva rozhodného pro smluvní 

závazkové vztahy a v oblasti příslušnosti 

soudů uvedena v nařízení (ES) č. 593/2008 

a nařízení (EU) č. 1215/2012, pokud 

obchodník neprovozuje svou činnost v 

členském státě spotřebitele či nezaměřuje 

do něj svou činnost nebo není-li zákazník 

spotřebitelem. To platí rovněž v případech, 

kdy zákazník není spotřebitelem, ale 

podnikem provádějícím nákup jakožto 

konečný uživatel, a tedy provádí transakci 

způsobem, který není odlišitelný 

od způsobu platby spotřebitele. Pokud 

obchodník naopak svou činnost v členském 

státě zákazníka provozuje nebo do něj 

svou činnost zaměřuje, obchodník projevil 

svůj záměr navázat obchodní vztahy se 

zákazníky tohoto členského státu, a byl tak 

schopen takovéto náklady zohlednit. 

Odůvodnění 

Tento PN má za cíl vyjasnit, že podniky, které uskutečňují nákupy jako koncoví uživatelé a 

chovají se jako spotřebitelé a spadají do rozsahu pojmu „zákazník“ v tomto nařízení a že 

nevznikají žádné dodatečné náklady bez ohledu na to, zda je „zákazníkem“ spotřebitel nebo 

podnik. 

 

Pozměňovací návrh   17 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21a) Nařízení by mělo zohlednit zásadu 

proporcionality, zejména v případě 
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mikropodniků a malých a středních 

podniků, a právo účastníků trhů zapojit se 

do výběru trhu tím, že zaměří svou činnost 

na různé členské státy nebo určité skupiny 

zákazníků. Nařízení by proto mělo zajistit 

rovnováhu mezi zásadou podnikatelské 

svobody a svobodným výběrem obchodní 

strategie a mezi nutností překonat 

neodůvodněné praktiky zeměpisného 

blokování uplatňované vůči zákazníkům a 

podnikům v různých členských státech. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Podle práva Unie se obchodníci 

mohou v zásadě rozhodnout, jaké platební 

prostředky, včetně platebních značek, 

chtějí přijímat. Po provedení této volby 

však vzhledem k současnému právnímu 

rámci pro platební služby neexistují žádné 

důvody, aby obchodníci diskriminovali 

zákazníky v rámci Unie tím, že odmítají 

určité obchodní transakce nebo s ohledem 

na tyto transakce jinak používají některé 

odlišné platební podmínky z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka. V 

této konkrétní souvislosti by takové 

bezdůvodné nerovné zacházení z důvodů 

souvisejících s umístěním platebního účtu, 

místem usazení poskytovatele platební 

služby nebo místem vydání platebního 

prostředku na území Unie mělo být také 

výslovně zakázáno. Dále je třeba 

připomenout, že nařízení (EU) č. 260/2012 

již všem příjemcům platby včetně 

obchodníků zakazuje požadovat, aby se 

bankovní účty pro přijetí platby v eurech 

nacházely v určitém členském státě. 

(24) Podle práva Unie se obchodníci 

mohou v zásadě rozhodnout, jaké platební 

prostředky, včetně platebních značek, 

chtějí přijímat. Po provedení této volby 

však vzhledem k současnému právnímu 

rámci pro platební služby neexistují žádné 

důvody, aby obchodníci diskriminovali 

zákazníky v rámci Unie tím, že odmítají 

určité obchodní transakce nebo s ohledem 

na tyto transakce jinak používají odlišné 

platební podmínky z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště nebo 

místem usazení zákazníka. V této 

konkrétní souvislosti by takové 

bezdůvodné nerovné zacházení z důvodů 

souvisejících s umístěním platebního účtu, 

místem usazení poskytovatele platební 

služby nebo místem vydání platebního 

prostředku na území Unie mělo být také 

výslovně zakázáno. Dále je třeba 

připomenout, že nařízení (EU) č. 260/2012 

již všem příjemcům platby včetně 

obchodníků zakazuje požadovat, aby se 

bankovní účty pro přijetí platby v eurech 

nacházely v určitém členském státě. 
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Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2015/2366/EU28 zavedla přísné 

bezpečnostní požadavky na zahájení a 

zpracování elektronických plateb, které 

snížily riziko podvodu u všech nových i 

tradičnějších prostředků pro placení, 

zejména u plateb on-line. Poskytovatelé 

platebních služeb jsou povinni provádět 

takzvané silné ověření klienta, což je 

postup ověření, které potvrzuje totožnost 

uživatele platební služby nebo platební 

transakce. U transakcí na dálku, jako jsou 

platby on-line, jsou bezpečnostní 

požadavky ještě přísnější a vyžadují 

dynamické propojení s částkou transakce a 

účtem příjemce platby, aby uživatele ještě 

více chránily minimalizací rizik v případě 

chyby nebo podvodných útoků. Výsledkem 

těchto ustanovení je, že riziko podvodné 

platby při domácích i přeshraničních 

nákupech je stejné a nemělo by být 

používáno jako argument k odmítnutí nebo 

diskriminaci jakékoli obchodní transakce v 

Unii. 

(25) Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2015/2366/EU28 zavedla přísné 

bezpečnostní požadavky na zahájení a 

zpracování elektronických plateb, které 

snížily riziko podvodu u všech nových i 

tradičnějších prostředků pro placení, 

zejména u plateb on-line. Poskytovatelé 

platebních služeb jsou povinni provádět 

takzvané silné ověření klienta, což je 

postup ověření, které potvrzuje totožnost 

uživatele platební služby nebo platební 

transakce. U transakcí na dálku, jako jsou 

platby on-line, jsou bezpečnostní 

požadavky ještě přísnější a vyžadují 

dynamické propojení s částkou transakce a 

účtem příjemce platby, aby uživatele ještě 

více chránily minimalizací rizik v případě 

chyby nebo podvodných útoků. Výsledkem 

těchto ustanovení je, že riziko podvodné 

platby při přeshraničních nákupech 

nepředstavuje větší riziko než při 

domácích nákupech, což znamená, že 

riziko podvodné platby by nemělo být 

používáno jako argument k odmítnutí nebo 

diskriminaci jakékoli obchodní transakce v 

Unii. 

__________________ __________________ 

28 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 

2015 o platebních službách na vnitřním 

trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 

2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) 

č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 

2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 

35). 

28 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 

2015 o platebních službách na vnitřním 

trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 

2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) 

č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 

2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 

35). 

 

Pozměňovací návrh   20 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (25a) Údaje a metadata vzniklé během 

elektronického obchodování a on-line 

transakcí by měly podléhat legislativnímu 

rámci o provozu a lokalizaci údajů, 

uchovávání údajů, ochraně údajů a jejich 

analýze, a to při dodržování všech 

příslušných právních předpisů Unie. 

Kromě těchto minimálních požadavků by 

měly být společnosti zapojené do 

elektronického obchodování stimulovány 

k tomu, aby vypracovaly zcela nové 

obchodní modely, které by využívaly co 

nejméně údajů a ke svému legitimnímu 

účelu shromažďovaly jen nejnutnější 

údaje a uchovávaly je po co nejkratší 

možnou dobu, a aby si v této oblasti 

konkurovaly. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Toto nařízení by nemělo mít vliv na 

použití pravidel hospodářské soutěže, 

zejména pak článků 101 a 102 SFEU. 

Dohody, z nichž obchodníkům vznikají 

povinnosti neúčastnit se pasivních prodejů 

ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 

330/2010 některým zákazníkům nebo 

zákazníkům na některých územích, se 

obecně považují za dohody omezující 

hospodářskou soutěž a nelze jim běžným 

způsobem udělit výjimku ze zákazu 

stanoveného čl. 101 odst. 1 SFEU. I pokud 

nespadají do působnosti článku 101 SFEU, 

v souvislosti s použitím tohoto nařízení 

narušují řádné fungování vnitřního trhu a 

mohou být používány k obcházení 

ustanovení tohoto nařízení. Příslušná 

ustanovení těchto dohod nebo jakýchkoli 

jiných dohod ve vztahu k pasivním 

prodejům, které na obchodníkovi požadují, 

(26) Toto nařízení by nemělo mít vliv na 

použití pravidel hospodářské soutěže, 

zejména pak článků 101 a 102 SFEU. 

Dohody, z nichž obchodníkům vznikají 

povinnosti neúčastnit se pasivních prodejů 

ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 

330/2010 některým zákazníkům nebo 

zákazníkům na některých územích, se 

obecně považují za dohody omezující 

hospodářskou soutěž a nelze jim běžným 

způsobem udělit výjimku ze zákazu 

stanoveného čl. 101 odst. 1 SFEU. I pokud 

tyto dohody nespadají do působnosti 

článku 101 SFEU, v souvislosti s použitím 

tohoto nařízení narušují řádné fungování 

vnitřního trhu a mohou být používány k 

obcházení ustanovení tohoto nařízení. 

Příslušná ustanovení těchto dohod nebo 

jakýchkoli jiných dohod ve vztahu k 

pasivním prodejům, které na obchodníkovi 
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aby jednal v rozporu s tímto nařízením, by 

proto měla být automaticky neplatná. Toto 

nařízení, a zejména jeho ustanovení v 

oblasti přístupu ke zboží a službám, by 

však nemělo mít vliv na dohody omezující 

aktivní prodeje ve smyslu nařízení (EU) č. 

330/2010. 

požadují, aby jednal v rozporu s tímto 

nařízením, by proto měla být automaticky 

neplatná. Toto nařízení, a zejména jeho 

ustanovení v oblasti přístupu ke zboží a 

službám, by však nemělo mít vliv na 

dohody omezující aktivní prodeje ve 

smyslu nařízení (EU) č. 330/2010. 

__________________ __________________ 

29 Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze 

dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 odst. 

3 Smlouvy o fungování Evropské unie na 

kategorie vertikálních dohod a jednání ve 

vzájemné shodě (Úř. věst. L 102, 

23.4.2010, s. 1). 

29 Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze 

dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 odst. 

3 Smlouvy o fungování Evropské unie na 

kategorie vertikálních dohod a jednání ve 

vzájemné shodě (Úř. věst. L 102, 

23.4.2010, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh   22 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 29 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29) Toto nařízení by mělo být 

pravidelně vyhodnocováno, aby k němu 

mohly být případně navrženy nezbytné 

změny. První hodnocení by se mělo 

zaměřit zejména na možné rozšíření zákazu 

diskriminace stanoveného v čl. 4 odst. 1 

písm. b) na elektronicky poskytované 

služby, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému předmětu 

ochrany a jejich využívání, za předpokladu, 

že obchodník má pro příslušná území 

požadovaná práva. 

(29) Toto nařízení by mělo být 

pravidelně vyhodnocováno, aby k němu 

mohly být případně navrženy nezbytné 

změny. První hodnocení by se mělo 

zaměřit zejména na možné rozšíření zákazu 

diskriminace stanoveného v čl. 4 odst. 1 

písm. b) na elektronicky poskytované 

služby, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému předmětu 

ochrany a jejich využívání nebo prodej, za 

předpokladu, že obchodník má pro 

příslušná území požadovaná práva. 

V rámci prvního hodnocení by se mělo 

přihlížet k právnímu vývoji v členských 

státech s ohledem na reformu autorského 

práva, audiovizuální služby a 

přeshraniční možnost přenosu 

internetových služeb poskytujících obsah. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 33 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Pro dosažení cíle spočívajícího v 

účinném řešení přímé a nepřímé 

diskriminace z důvodu státní příslušnosti, 

místa bydliště nebo místa usazení 

zákazníků, je vhodné přijmout nařízení, 

které je přímo uplatňováno ve všech 

členských státech. Je to nutné pro zajištění 

jednotného uplatňování pravidel 

nepřípustné diskriminace v celé Unii a 

jejich současný vstup v platnost. Pouze 

nařízení zajišťuje takovou míru jasnosti, 

jednotnosti a právní jistoty, jaká je nutná 

pro to, aby z těchto předpisů mohli mít 

zákazníci plný prospěch. 

(33) Pro dosažení cíle spočívajícího v 

účinné prevenci přímé a nepřímé 

diskriminace z důvodu státní příslušnosti, 

místa bydliště nebo místa usazení 

zákazníků a v poskytování účinného 

prostředku nápravy pro zákazníky, kteří 

by se považovali za postižené diskriminací, 

je vhodné přijmout nařízení, které je přímo 

uplatňováno ve všech členských státech. Je 

to nutné pro zajištění jednotného 

uplatňování pravidel nepřípustné 

diskriminace v celé Unii a jejich současný 

vstup v platnost. Pouze nařízení zajišťuje 

takovou míru jasnosti, jednotnosti a právní 

jistoty, jaká je nutná pro to, aby z těchto 

předpisů mohli mít zákazníci plný 

prospěch. 

 
 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby v 

jiném členském státě než v členském státě, 

v němž má zákazník bydliště nebo místo 

usazení; 

a) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby v 

jiném členském státě než v členském státě, 

v němž má zákazník bydliště nebo místo 

usazení; 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby ve 

stejném členském státě, v jakém má 

b) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby ve 

stejném členském státě, v jakém má 



 

AD\1115055CS.docx 21/27 PE592.366v02-00 

 CS 

zákazník místo bydliště nebo místo 

usazení, avšak zákazník je státním 

příslušníkem jiného členského státu; 

zákazník místo bydliště nebo místo 

usazení, avšak zákazník je státním 

příslušníkem jiného členského státu; 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby v 

členském státě, v němž se zákazník 

dočasně nachází, aniž by v tomto členském 

státě měl bydliště nebo aniž by v tomto 

členském státě byl usazen. 

c) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby v 

členském státě, v němž se zákazník 

dočasně nachází, aniž by v tomto členském 

státě měl bydliště nebo aniž by v tomto 

členském státě byl usazen. 

 

Pozměňovací návrh   27 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Toto nařízení se nepoužije na 

pravidla platná v oblasti autorských a 

příbuzných ochranných práv. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Toto nařízení nemá vliv na právní 

předpisy Unie týkající se soudní spolupráce 

v civilních záležitostech. Dodržování 

tohoto nařízení nesmí být vykládáno tak, že 

obchodník zaměřuje svou činnost do 

členského státu, v němž má spotřebitel 

obvyklé bydliště nebo bydliště ve smyslu 

čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 

593/2008 a čl. 17 odst. 1 písm. c) nařízení 

5. Toto nařízení nemá vliv na právní 

předpisy Unie týkající se soudní spolupráce 

v civilních záležitostech. Dodržování 

tohoto nařízení nesmí být vykládáno tak, že 

obchodník zaměřuje svou činnost do 

členského státu, v němž má spotřebitel 

obvyklé bydliště nebo bydliště ve smyslu 

čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 

593/2008 a čl. 17 odst. 1 písm. c) nařízení 
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(EU) č. 1215/2012. (EU) č. 1215/2012. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) „zbožím“ se rozumí všechny 

hmotné movité předměty s výjimkou 

předmětů, které se prodávají na základě 

výkonu rozhodnutí nebo jiných soudních 

opatření; voda, plyn a elektřina se považují 

za zboží ve smyslu tohoto nařízení, pokud 

se prodávají v omezeném objemu nebo v 

určitém množství; 

e) „zbožím“ se rozumějí všechny 

hmotné movité předměty, s výjimkou 

předmětů, které se prodávají na základě 

výkonu rozhodnutí nebo jiných soudních 

opatření; 

Odůvodnění 

Konkrétní zde uvedený příklad – i když je převzat z definice „zboží“ ve směrnici o právech 

spotřebitelů (2011/83/ES), se nezdá být relevantní v případě nařízení týkajícího se 

neodůvodněného zeměpisného blokování. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě tohoto přesměrování s 

výslovným souhlasem zákazníka musí 

původní verze tohoto rozhraní zůstat pro 

tohoto zákazníka snadno přístupná. 

V případě tohoto přesměrování s 

výslovným souhlasem zákazníka musí 

původní verze tohoto rozhraní zůstat 

snadno přístupná pro využití zákazníkem. 

Odůvodnění 

Upřesnit, že rozhraní by nemělo pouze zůstat přístupné zákazníkovi, ale musí být použitelné 

rovněž za tím účelem, aby mohly být provedeny transakce. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud obchodník blokuje nebo 

omezuje přístup zákazníků k on-line 

rozhraní nebo přesměrovává zákazníky na 

jinou verzi on-line rozhraní v souladu s 

odstavcem 4, je povinen to jasně 

zdůvodnit. Toto zdůvodnění musí být 

poskytnuto v jazyce on-line rozhraní, ke 

kterému se zákazník původně snažil 

přistoupit. 

4. Pokud obchodník blokuje nebo 

omezuje přístup zákazníků k on-line 

rozhraní nebo přesměrovává zákazníky na 

jinou verzi on-line rozhraní v souladu s 

odstavcem 3, je povinen to jasně 

zdůvodnit. Toto zdůvodnění musí být 

poskytnuto v jazyce on-line rozhraní, ke 

kterému se zákazník původně snažil 

přistoupit. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) jestliže obchodník dodává 

elektronicky poskytované služby kromě 

služeb, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému chráněnému 

předmětu a jejich využívání; 

b) jestliže obchodník dodává 

elektronicky poskytované služby kromě 

služeb, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému chráněnému 

předmětu a jejich využívání nebo prodeji; 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) jestliže obchodník poskytuje služby 

kromě služeb uvedených v písmeni b) a 

tyto služby jsou dodávány zákazníkovi v 

objektu obchodníka nebo na fyzickém 

místě, kde obchodník působí, v jiném 

členském státě, než jehož je zákazník 

státním příslušníkem nebo kde má místo 

bydliště nebo místo usazení. 

c) jestliže obchodník poskytuje služby 

kromě služeb uvedených v písmeni b) a 

tyto služby jsou dodávány zákazníkovi v 

objektu obchodníka nebo na fyzickém 

místě, kde obchodník působí, v jiném 

členském státě, než jehož je zákazník 

státním příslušníkem nebo kde má místo 

bydliště nebo místo usazení. 
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Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Zákaz stanovený v odstavci 1 nesmí 

bránit možnosti obchodníků požadovat 

poplatky za použití karetního platebního 

prostředku, u něhož nejsou mezibankovní 

poplatky upraveny podle kapitoly II 

nařízení (EU) 2015/751, a u platebních 

služeb, pro které se nepoužívá nařízení 

(EU) č. 260/2012. Tyto poplatky nesmí 

přesáhnout výši nákladů vzniklých 

obchodníkovi na použití platebního 

prostředku. 

2. Zákaz stanovený v odstavci 1 nesmí 

bránit obchodníkům v  požadování 

poplatků za použití karetního platebního 

prostředku, u něhož nejsou mezibankovní 

poplatky upraveny podle kapitoly II 

nařízení (EU) 2015/751, a u platebních 

služeb, pro které se nepoužívá nařízení 

(EU) č. 260/2012. Tyto poplatky nesmí 

přesáhnout výši nákladů vzniklých 

obchodníkovi na použití platebního 

prostředku. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý členský stát určí subjekt či 

subjekty odpovědné za prosazování tohoto 

nařízení. Členské státy jsou povinny 

zajistit, aby tento subjekt či subjekty měly 

k dispozici přiměřené a účinné prostředky 

pro prosazování tohoto nařízení. 

1. Každý členský stát určí subjekt či 

subjekty odpovědné za prosazování tohoto 

nařízení. Členské státy jsou povinny 

zajistit, aby tento subjekt či subjekty měly 

k dispozici přiměřené a účinné prostředky 

pro prosazování tohoto nařízení, včetně 

prostřednictvím mechanismů 

přeshraniční spolupráce. 

Odůvodnění 

Zachovává podstatu návrhu Komise, což umožňuje členským státům stanovit, který orgán / 

orgány jmenovat a jak zajistit soulad, přičemž tento pozměňovací návrh zdůrazňuje, že za 

účelem zajištění účinnosti musí opatření zahrnovat mechanismy přeshraniční spolupráce. 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – název 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pomoc spotřebitelům Pomoc zákazníkům 

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že toto nařízení platí nejen pro „spotřebitele“, ale i pro podniky jednající 

jako koncoví uživatelé („zákazníci“), pomoc a mechanismy řešení sporů by měly vztahovat na 

všechny „zákazníky“ ve smyslu tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Orgány uvedené v odstavci 1 musí 

zákazníkům nabízet jednotný vzorový 

formulář pro podávání stížností subjektům 

uvedeným v odstavci 1 a v čl. 7 odst. 1. 

Komise poskytne těmto subjektům při 

vypracování tohoto vzorového formuláře 

pomoc. 

2. Orgány uvedené v odstavci 1 musí 

zákazníkům nabízet jednotný vzorový 

formulář pro podávání stížností subjektům 

uvedeným v odstavci 1 a v čl. 7 odst. 1. 

Komise poskytne těmto subjektům při 

vypracování tohoto vzorového formuláře 

pomoc. 

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že toto nařízení platí nejen pro „spotřebitele“, ale i pro podniky jednající 

jako koncoví uživatelé („zákazníci“), pomoc a mechanismy řešení sporů by měly vztahovat na 

všechny „zákazníky“ ve smyslu tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. První hodnocení uvedené v 

odstavci 1 se provede zejména s cílem 

posoudit, zda by se zákaz stanovený v čl. 4 

odst. 1 písm. b) měl vztahovat rovněž na 

elektronicky poskytované služby, jejichž 

hlavní vlastností je poskytování přístupu k 

dílům chráněným autorskými právy nebo 

jinému předmětu ochrany a jejich 

2. První hodnocení uvedené v 

odstavci 1 se provede zejména s cílem 

posoudit, zda by se zákaz stanovený v čl. 4 

odst. 1 písm. b) měl vztahovat rovněž na 

elektronicky poskytované služby, jejichž 

hlavní vlastností je poskytování přístupu k 

dílům chráněným autorskými právy nebo 

jinému předmětu ochrany a jejich 
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využívání, za předpokladu, že obchodník 

má pro příslušná území požadovaná práva. 

využívání, za předpokladu, že obchodník 

má pro příslušná území požadovaná práva. 

Hodnocení vezme v úvahu zvláštní 

povahu kulturních statků a služeb 

chráněných autorským právem. 

Hodnocení by mělo brát náležitý ohled 

na specifika chráněných kulturních 

statků a služeb. 

Odůvodnění 

Ustanovení o přezkumu je vytvořeno zvláště pro účely rozšíření rozsahu nařízení tak, aby 

obsahovalo „dodávání elektronicky poskytovaných služeb, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným autorskými právy nebo jinému chráněnému 

předmětu a jejich využívání“. Tento pozměňovací návrh zdůrazňuje, že zvláštní rysy 

kulturních statků a služeb musejí být při hodnocení plně zohledněny. 
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