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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení zeměpisného blokování a jiných forem 

diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení 

zákazníků je důležitým prvkem ve snaze zajistit, aby zákazníkům a obchodníkům bylo 

umožněno uzavírat obchodní transakce, aniž by se setkávali s bezdůvodnou diskriminací.  

 

Forma nařízení uloží ode dne svého vstupu v platnost obchodníkům závazné povinnosti, což 

zákazníkům umožní přístup k produktům a k jejich nákupu a zabrání to dopadům 

diskriminace kvůli státní příslušnosti, místu bydliště nebo místu usazení nebo platebních 

služeb. Cílem nařízení je odstranit jakékoliv bezdůvodné překážky v elektrickém obchodu 

a být rozhodujícím krokem k dokončení jednotného digitálního trhu.  

 

Kromě odstranění překážek vedoucích k bezdůvodné diskriminaci toto nařízení vyjasňuje, že 

podniky nejsou povinny provozovat své činnosti po celé Evropě. Toto nařízení uznává, že je 

zapotřebí vyjasnění v souvislosti s povinností podniků doručovat zákazníkům nacházejícím se 

mimo území, na němž obchodníci působí, což je klíčové pro zabránění dalšímu zatěžování 

obchodníků.  

 

Dále nařízení uznává význam zavedení skutečně jednotného digitálního trhu pro všechny 

občany a ukazuje směr pro další důležité právní reformy, které je třeba učinit, včetně, avšak 

nikoliv výlučně, reformy autorského práva, audiovizuálního odvětví a zdanění. Měly by být 

dodržovány tytéž zásady, aby se dospělo k vytvoření jednotného digitálního trhu vstřícného 

k uživatelům i podnikům. 

 

Cílem tohoto stanoviska je zlepšit a vyjasnit řadu bodů, jak je uvedeno níže.  

 

Obsah a oblast působnosti tohoto nařízení 

 

Oblast působnosti tohoto nařízení je v souladu s oblastí působnosti směrnice 2006/123/ES, 

aby se zajistila právní kontinuita a jistota pro obchodníky a zákazníky. To mimo jiné 

znamená, že z oblasti působnosti tohoto nařízení jsou vyňaty služby obecného zájmu 

nehospodářské povahy, dopravní služby, audiovizuální služby, hazardní hry, zdravotnické 

služby a některé sociální služby. Pokud jde o materiály a audiovizuální obsah chráněné 

autorským právem, je důležité umožnit provedení příslušných reforem, než bude posouzeno, 

zda by jejich potenciální začlenění bylo prospěšné jak pro spotřebitele, tak pro odvětví.  

 

Přístup k on-line rozhraním 

 

Bránění v přístupu k on-line rozhraním a přesměrovávání se považují za postup, která 

zákazníky frustruje. Tento návrh se problematikou zabývá a zajišťuje, aby zákazníci mohli 

mít přístup k rozhraní podle své volby neustále a bez ohledu na své zeměpisné umístění. 

 

 

 

Diskriminace zákazníků na základě místa bydliště 

 

Je zakázáno uplatňovat odlišné všeobecné obchodní podmínky na zákazníky jakožto projev 
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diskriminace na základě místa bydliště. Soulad s ustanoveními tohoto nařízení by však neměl 

být považován za omezování obchodníků v rozvoji jejich činností v jiných členských státech 

cílenými nabídkami a odlišnými všeobecnými obchodními podmínkami za předpokladu, že 

zahraniční zákazník by mohl mít přístup k těmto produktům či službám se stejnými 

smluvními právy a povinnostmi, které platí pro vnitrostátní transakce. Soulad s tímto 

nařízením navíc nestanoví ani povinnost doručovat zboží do zahraničí, ani povinnost souhlasit 

se stažením zboží ze země bydliště nebo usazení zákazníka. 

 

Diskriminace v souvislosti s platbami 

 

Podle ustanovení tohoto nařízení nesmí obchodníci odmítnout platební prostředky či se ve 

vztahu k nim dopouštět jiné diskriminace. Podrobněji lze říci, že pokud jde o karetní platební 

prostředky, pokud je akceptována určitá platební značka a kategorie platby, obchodník bude 

povinen akceptovat stejnou značku a kategorii bez ohledu na zemi původu této platební 

metody. Toto ustanovení obchodníky nezavazuje k přijímání všech karetních platebních 

prostředků.  

 

Prosazování práva a pomoc zákazníkům 

 

Navrhuje se, aby členské státy určily orgány, které zajistí účinné prosazování tohoto nařízení, 

a aby tyto orgány také pomohly zákazníkům, pokud budou potřebovat pomoc.  

 

Přezkum nařízení 

 

První hodnocení bude velmi důležité, protože Evropská komise by měla posoudit oblast 

působnosti a uplatňování tohoto návrhu a zohlednit přitom právní vývoj v oblasti autorského 

práva, zdanění, audiovizuálních služeb a přenositelnosti on-line obsahu.  

 

Datum použitelnosti 

 

Toto nařízení se použije 6 měsíců ode dne vyhlášení, a zákazníci tak budou moci těžit 

z odstranění překážek, kvůli nimž dochází k bezdůvodné diskriminaci.  
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 

jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

NÁVRH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY o řešení 

zeměpisného blokování a jiných forem 

diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní 

příslušnosti, místu bydliště či místu usazení 

zákazníků a o změně nařízení (ES) 

č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY o řešení 

neopodstatněného zeměpisného blokování 

a jiných forem diskriminace na vnitřním 

trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště 

či místu usazení zákazníků a o změně 

nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 

2009/22/ES 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Právní východisko 1 a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 s ohledem na protokol č. 1 o úloze 

vnitrostátních parlamentů v Evropské 

unii, který je připojen ke Smlouvě 

o fungování Evropské unie, 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Právní východisko 1 b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 s ohledem na protokol č. 2 o používání 

zásad subsidiarity a proporcionality, který 

je připojen ke Smlouvě o fungování 

Evropské unie, 
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Pozměňovací návrh  4 

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 

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. 

(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 různých druhů 

a forem, které neodpovídají 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 ve výjimečných případech 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 neobjektivních důvodů. Podle 

analýz provedených pro posouzeni dopadu 

Evropské komise by odstranění 

bezdůvodné překážky zeměpisného 

blokování a dalších forem diskriminace 

na základě státní příslušnosti, místa 

bydliště nebo místa usazení na vnitřním 

trhu mohlo přispět ke zvětšení velikosti 

vnitřního trhu o 1,1% a k průměrnému 

snížení cen průměrně o -0,5% až -0,6%. 
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Kromě toho, a jak ukazují výsledku 

konzultace zúčastněných stran ze strany 

Komise, by mohlo přispět k nižší úrovni 

frustrace spotřebitelů, jelikož jedním 

z jejích hlavních zdrojů je neopodstatněné 

zeměpisné blokování. 

 

Pozměňovací návrh  5 

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 

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. 

(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 zboží a služeb 

a optimálních podmínek. Tato 

diskriminační praxe je důležitým faktorem, 

který přispívá k relativně nízké úrovni 

přeshraničních obchodních 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. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Ač je cílem tohoto nařízení řešit 

zeměpisné blokování, a tedy odstranit 

překážku fungování jednotného trhu, 

musíme mít na paměti, že mnohé rozdíly 
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v právních předpisech členských států, 

jako jsou rozdílné vnitrostátní normy, 

absence vzájemného uznávání nebo 

harmonizace na unijní úrovni, stále 

představují významné překážky, které 

i nadále vedou k roztříštěnosti na 

jednotném trhu, a tímto způsobem často 

obchodníky nutí k tomu, že se účastní 

praktik zeměpisného blokování. Evropský 

parlament, Rada a Komise by tudíž měly 

i nadále tyto překážky řešit s cílem 

snižovat roztříštěnost trhu a dokončit 

jednotný trh. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Podle článku 20 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2006/123/ES1717 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/ES1717 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. Toto nařízení by se tedy 

mělo použít na obchodníky a také na 

poskytovatele služeb a na zboží i služby. 

__________________ __________________ 

17 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 

2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. 

17 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 

2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. 
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L 376, 27.12.2006, s. 36). L 376, 27.12.2006, s. 36). 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) Cílem tohoto nařízení je vyjasnit 

článek 20 směrnice 2006/123/ES. Nemělo 

by být chápáno jako náhrada směrnice 

2006/123/ES, a to ani v souvislosti 

s oblastí působnosti této směrnice, kde se 

toto nařízení řídí stejnými zásadami, 

a vyloučit činnosti uvedené ve čl. 2 odst. 2 

směrnice 2006/123/ES ze své oblasti 

působnosti, ani pokud jde o jeho dopad, 

jelikož použití směrnice 2006/123/ES je 

nezávislé na použití tohoto nařízení 

a doplňuje je. Toto nařízení nesmí 

omezovat svobodu podnikání a smluvní 

svobodu uvedenou ve čl. 16 Listiny 

základních práv Evropské unie. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Pro účely zajištění řádného 

fungování vnitřního trhu jsou proto nutná 

cílená opatření stanovená tímto nařízením, 

která poskytnou jasný, jednotný a účelný 

soubor pravidel pro vybraný počet otázek. 

(4) Pro účely zajištění řádného 

fungování vnitřního trhu jsou proto nutná 

cílená opatření stanovená tímto nařízením, 

která poskytnou jasný, jednotný a účelný 

soubor pravidel pro vybraný počet otázek. 

Tato opatření by měla zachovat 

rovnováhu mezi ochranou spotřebitelů 

pro zákazníky a ekonomickou a smluvní 

volností pro obchodníky. V tomto ohledu 

by na obchodníky neměly být uvaleny 

jakékoli nepřiměřené náklady nebo 

administrativní zátěž nebo povinnost 

dodávat do všech členských států. Kromě 

toho by nové povinnosti uložené členským 

státům neměly přesahovat ty, které jsou 
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nezbytné k uplatňování nových pravidel. 

 

Pozměňovací návrh  10 

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 předcházení přímé i nepřímé 

diskriminace. Nepřímou diskriminací se 

rozumí uplatňování jiných rozlišujících 

kritérií, než je státní příslušnost, místo 

bydliště nebo místo usazení zákazníka, 

která deterministicky nebo statisticky 

vedou k témuž výsledku jako přímé 

uplatnění těchto kritérií. 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  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Bod odůvodnění 29 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2001/29/ES1a stanoví, že otázka vyčerpání 

nevyvstává v případě služeb, a zejména 

v případě on-line služeb. 

 _______________________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 

o harmonizaci určitých aspektů 

autorského práva a práv s ním 

souvisejících v informační společnosti 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Toto nařízení by nemělo mít vliv 

na právní předpisy Unie týkající se soudní 

spolupráce v občanských věcech, zvláště 

pak na ustanovení o právu rozhodném pro 

smluvní závazkové vztahy a o příslušnosti 

soudů, která jsou uvedena v nařízení 

Evropského parlamentu a Rady24 (ES) č. 

593/2008 a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady25 (EU) č. 1215/2012, 

včetně použití těchto právních předpisů 

a ustanovení v jednotlivých případech. 

Zejména pak by samotná skutečnost, že 

obchodník jedná v souladu s ustanoveními 

tohoto nařízení, neměla být vykládána tak, 

že obchodník zaměřuje svou činnost na 

členský stát spotřebitele za účelem 

takového použití. 

(10) Tímto nařízením by neměly být 

dotčeny právní předpisy Unie týkající se 

soudní spolupráce v občanských věcech, 

zvláště pak na ustanovení o právu 

rozhodném pro smluvní závazkové vztahy 

a o příslušnosti soudů, která jsou uvedena 

v nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 593/200824 a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1215/201225, 

včetně použití těchto právních předpisů 

a ustanovení v jednotlivých případech. 

Zejména pak by samotná skutečnost, že 

obchodník jedná v souladu s ustanoveními 

tohoto nařízení, neměla být vykládána tak, 

že obchodník zaměřuje svou činnost na 

členský stát spotřebitele za účelem 

takového použití. Z tohoto důvodu a za 

účelem zajištění právní jistoty pro 

obchodníky, kteří dodržují toto nařízení, 

by se mělo vyjasnit, že obchodník, jenž 

pouze zajišťuje přístup ke svému 

internetového rozhraní pro spotřebitele 

v jiném členském státě nebo v případech 

stanovených v tomto nařízení neuplatňuje 

různé obecné podmínky přístupu včetně 
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případného uzavírání smluv nebo přijímá 

platební nástroje z jiného členského státu, 

nemělo by se to za účelem určení 

rozhodného práva a příslušnosti 

považovat za případ, kdy zaměřuje svou 

činnost na členský stát spotřebitele, ledaže 

by byla zjištěna přítomnost dalších prvků, 

které naznačují, že to je jeho záměrem. 

_________________ _________________ 

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 

o právu rozhodném pro smluvní závazkové 

vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, 

s. 6). 

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 

o právu rozhodném pro smluvní závazkové 

vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, 

s. 6). 

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 

2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských 

a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 

20.12.2012, s. 1). 

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 

2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských 

a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 

20.12.2012, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  13 

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 

(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, 

požadavky na základě telefonních 

předvoleb, 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. 
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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 

nařízení považovány za všeobecné 

podmínky pro přístup. 

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 nařízení považovány za 

všeobecné podmínky pro přístup. 

Odůvodnění 

K diskriminaci může docházet, pokud obchodníci požadují, aby měl zákazník k dokončení 

transakce telefonní číslo s kódem určité země. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Skutečnost, že se cenová ujednání 

v jednotlivých členských státech budou 

lišit, by se neměla považovat za 

diskriminační praxi. 

 

Pozměňovací návrh  15 

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 

(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, 

komerčního pronájmu nebo přeměny 

a zpracování zakoupeného zboží, jelikož 

by tím byla ovlivněna široce využívaná 

schémata distribuce mezi podniky 

v kontextu mezifiremních vztahů, jako je 

např. selektivní a výhradní distribuce, která 
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podmínky splnění pravidel hospodářské 

soutěže. 

výrobcům obecně umožňuje vybírat si své 

prodejce za podmínky splnění pravidel 

hospodářské soutěže. Spotřebitelé by měli 

být chráněni pouze před diskriminací 

z důvodů souvisejících s jejich státní 

příslušností, místem bydliště nebo místem 

usazení, když nakupují zboží nebo službu 

ke konečnému užití. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

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 mimo jiné i s ohledem 

na ceny, neměli by obchodníci ani žádné 

další strany jednající jejich jménem včetně 

prostředníků a provozovatelů on-line 

rozhraní pro získání přístupu bránit 

použitím technických prostředků ani jiným 

způsobem 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 

mimo jiné zejména jakékoli technologie 

používané pro určení fyzického umístění 

zákazníka včetně sledování tohoto umístění 

prostřednictvím IP adresy, historie a/nebo 

vzorů prohlížení webových stránek, 

sledování nebo lokalizace GSM, 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. 
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Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14a) V některých případech může být 

blokování, omezení přístupu nebo 

přesměrování na alternativní verzi on-line 

rozhraní kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště nebo místu usazení bez souhlasu 

zákazníka nezbytné za účelem zajištění 

souladu se zákonnými požadavky práva 

Unie nebo právních předpisů členských 

států v souladu s právem Unie. Tyto 

právní předpisy mohou omezovat přístup 

spotřebitelů k určitému zboží nebo 

službám, například zákazem zobrazování 

konkrétního obsahu v některých 

členských státech. Je-li to z tohoto důvodu 

nezbytné, obchodníkům by nemělo být 

bráněno v dodržování těchto požadavků, 

a měli by proto mít možnost blokovat, 

omezit přístup nebo přesměrovat některé 

zákazníky nebo zákazníky na některých 

územích na určité on-line rozhraní. 

Pokud obchodník blokuje nebo omezuje 

přístup k online rozhraní s cílem zajistit 

splnění právní povinnosti stanovené 

právními předpisy Unie nebo členských 

států, které jsou v souladu s právem Unie, 

měl by poskytnout jednoznačné vysvětlení.  

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) V některých případech může být 

blokování, omezení přístupu nebo 

přesměrování na alternativní verzi on-line 

rozhraní kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště nebo místu usazení bez souhlasu 

zákazníka nezbytné za účelem zajištění 

souladu se zákonnými požadavky práva 

(16) V některých případech může být 

blokování, omezení přístupu nebo 

přesměrování na alternativní verzi on-line 

rozhraní kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště nebo místu usazení bez souhlasu 

zákazníka nezbytné za účelem zajištění 

souladu se zákonnými požadavky práva 
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Unie nebo právních předpisů členských 

států v souladu s právem Unie. Tyto právní 

předpisy mohou omezovat přístup 

spotřebitelů k určitému zboží nebo 

službám, například zákazem zobrazování 

konkrétního obsahu v některých členských 

státech. Je-li to z tohoto důvodu nezbytné, 

obchodníkům by nemělo být bráněno 

v dodržování těchto požadavků, a měli by 

proto mít možnost blokovat, omezit přístup 

nebo přesměrovat některé zákazníky nebo 

zákazníky na některých územích na určité 

on-line rozhraní. 

Unie nebo právních předpisů členských 

států v souladu s právem Unie. Tyto právní 

předpisy mohou omezovat přístup 

spotřebitelů k určitému zboží nebo 

službám, například zákazem zobrazování 

konkrétního obsahu v některých členských 

státech. Je-li to z tohoto důvodu nezbytné, 

obchodníkům by nemělo být bráněno 

v dodržování těchto požadavků, a měli by 

proto mít možnost blokovat, omezit přístup 

nebo přesměrovat některé zákazníky nebo 

zákazníky na některých územích na určité 

on-line rozhraní. Uplatňování tohoto 

nařízení by navíc nemělo bránit členským 

státům v tom, aby uplatňovaly svá 

základní pravidla a zásady týkající se 

svobody tisku a svobody projevu. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) V celé řadě konkrétních situací 

nelze jakékoli rozdíly v zacházení se 

zákazníky prostřednictvím uplatňování 

všeobecných podmínek pro přístup, včetně 

úplného odmítnutí prodeje zboží nebo 

poskytnutí služeb z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště nebo 

místem usazení zákazníků objektivně 

odůvodnit. V těchto situacích by měla být 

takováto diskriminace zakázána 

a zákazníci by tak za konkrétních 

podmínek uvedených v tomto nařízení měli 

mít právo uzavírat obchodní transakce za 

stejných podmínek jako místní zákazník 

a získat plný a rovný přístup k jakémukoli 

zboží či jakýmkoli službám z různého 

nabízeného zboží a služeb bez ohledu na 

svou státní příslušnost, místo bydliště nebo 

místo usazení. V případech, kdy je to 

nutné, by obchodníci měli proto přijmout 

opatření s cílem zajistit dodržení tohoto 

zákazu diskriminace, pokud by jinak bylo 

dotčenému zákazníkovi bráněno v získání 

(17) V celé řadě konkrétních situací 

nelze jakékoli rozdíly v zacházení se 

zákazníky prostřednictvím uplatňování 

všeobecných podmínek pro přístup, včetně 

úplného odmítnutí prodeje zboží nebo 

poskytnutí služeb z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště nebo 

místem usazení zákazníků objektivně 

odůvodnit. V těchto situacích by měla být 

takováto diskriminace zakázána 

a zákazníci by tak za konkrétních 

podmínek uvedených v tomto nařízení měli 

mít právo uzavírat obchodní transakce za 

stejných podmínek jako místní zákazník 

a získat plný a rovný přístup k jakémukoli 

zboží či jakýmkoli službám z různého 

nabízeného zboží a služeb bez ohledu na 

svou státní příslušnost, místo bydliště nebo 

místo usazení nebo kterékoli další nepřímé 

prostředky související s těmito kritérii, 

které nelze považovat za objektivně 

odůvodněné ve smyslu článku 20 

směrnice 2006/123/ES. V případech, kdy 
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tohoto plného a rovného přístupu. Zákaz 

platný v těchto situacích by však neměl být 

chápán tak, že obchodníkům brání 

zaměřovat svou činnost na různé členské 

státy nebo určité skupiny zákazníků 

prostřednictvím cílených nabídek 

a různých obchodních podmínek, včetně 

zřizování on-line prostředí pro konkrétní 

zemi. 

je to nutné, by obchodníci měli proto 

přijmout opatření s cílem zajistit dodržení 

tohoto zákazu diskriminace, pokud by 

jinak bylo dotčenému zákazníkovi bráněno 

v získání tohoto plného a rovného přístupu. 

Zákaz platný v těchto situacích by však 

neměl být chápán tak, že obchodníkům 

brání zaměřovat svou činnost na různé 

členské státy nebo určité skupiny 

zákazníků prostřednictvím cílených 

nabídek a různých obchodních podmínek, 

včetně zřizování on-line prostředí pro 

konkrétní zemi. Pokud budou uplatněny 

na služby nebo zboží z objektivních 

důvodů různé podmínky, nebude to 

představovat protiprávní diskriminaci ve 

smyslu článku 20 a bodu odůvodnění 95 

směrnice 2006/123/ES. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (17a) Spotřebitelské smlouvy se řídí 

článkem 6 nařízení (ES) č. 593/2008. 

Podle tohoto článku se na smlouvu 

uzavřenou mezi spotřebitelem 

a obchodníkem vztahují právní předpisy 

státu, v němž má spotřebitel své obvyklé 

místo bydliště, pokud obchodník 

jakýmkoli způsobem zaměřuje svou 

profesionální nebo obchodní činnost na 

danou zemi. V případech stanovených 

v čl. 4 odst. 1 písm. a) až c) poskytovatel 

nezaměřuje svou činnost na členský stát 

spotřebitele. V takových případech 

nařízení Řím I stanoví, že se smlouva 

neřídí právními předpisy státu, v němž má 

spotřebitel své bydliště. V takovém případě 

platí zásada volby práva (článek 3 

nařízení Řím I). Totéž platí pro soudní 

příslušnost, kterou upravuje nařízení 

(EU) č. 1215/2012. 

Pozměňovací návrh  21 
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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 a za předpokladu, 

že je smlouva uzavřena mezi obchodníkem 

a zákazníkem, by měl být zákazník 

schopen zboží zakoupit za naprosto 

stejných podmínek, včetně 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. Obchodníka nelze 

k dodání zboží nutit. 

 

Pozměňovací návrh  22 

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 

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 

(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 

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 
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zjednodušeně podle předpisů uvedených 

pro zjednodušené jednotné správní místo 

pro DPH v prováděcím nařízení Rady (EU) 

č. 282/201126. 

zjednodušeně podle předpisů uvedených 

pro zjednodušené jednotné správní místo 

pro DPH v prováděcím nařízení Rady (EU) 

č. 282/2011. Jakýkoliv rozdíl v konečné 

ceně, který může vzniknout v důsledku 

uplatnění různé sazby DPH v souladu 

s platnou legislativou v místě spotřeby, by 

neměl znamenat, že se uplatní odlišné 

podmínky přístupu. 

__________________ __________________ 

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  23 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21a) Zákaz diskriminace v těchto 

situacích by však neměl být považován za 

omezení práva obchodníků na rozvoj své 

podnikatelské strategie zaměřováním 

činnosti na různé členské státy nebo 

určité skupiny zákazníků prostřednictvím 

cílených nabídek a různých obchodních 

podmínek, včetně zřizování on-line 

prostředí pro konkrétní zemi. Avšak 

v případě, že zahraniční zákazník usiluje 

o přístup k takovýmto on-line prostředím 

a zvláštním nabídkám v souladu s jedním 

stanoveným souborem obchodních 

podmínek, měla by pro něj platit stejná 

smluvní práva a stejné povinnosti, které 

platí pro vnitrostátní transakce. Územní 

omezení pro poskytování poprodejních 

služeb na základě obchodních podmínek, 

s nimiž zákazník souhlasil, v souladu 

s právními předpisy Unie a platnými 

vnitrostátními zákony schválenými na 

základě těchto předpisů by mělo být podle 

tohoto nařízení přípustné. Soulad s tímto 



 

PE592.238v02-00 20/37 AD\1117213CS.docx 

CS 

nařízením by neměl na obchodníky 

uvalovat žádné povinnosti doručovat zboží 

přes hranice ani žádné povinnosti přijímat 

zpět zboží ze země usazení nebo bydliště 

zákazníka. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Obchodníci, na než se vztahuje 

zvláštní režim stanovený v hlavě XII 

kapitole 1 směrnice Rady 2006/12/ES27, 

nejsou povinni platit DPH. Pro tyto 

obchodníky by zákaz použití různých 

obecných podmínek pro přístup z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka při 

dodávání elektronicky poskytovaných 

služeb znamenal, že by se museli 

zaregistrovat, aby mohli zúčtovat DPH 

jiných členských států, a mohl by jim 

způsobit dodatečné náklady, jež by 

vzhledem k velikosti a vlastnostem 

dotčených obchodníků představovaly 

nepřiměřenou zátěž. Tito obchodníci by 

proto měli být od uvedeného zákazu 

osvobozeni po takovou dobu, po jakou je 

daný režim platný. 

(22) Obchodníci, na než se vztahuje 

zvláštní režim stanovený v hlavě XII 

kapitole 1 směrnice Rady 2006/12/ES27, 

nejsou povinni platit DPH v členském 

státě, kde jsou usazeni. Pro tyto 

obchodníky by zákaz použití různých 

obecných podmínek pro přístup z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka při 

dodávání elektronicky poskytovaných 

služeb znamenal, že by se museli 

zaregistrovat, aby mohli zúčtovat DPH 

jiných členských států, a mohl by jim 

způsobit dodatečné náklady, jež by 

vzhledem k velikosti a vlastnostem 

dotčených obchodníků představovaly 

nepřiměřenou zátěž. Tito obchodníci by 

proto měli být od uvedeného zákazu 

osvobozeni po takovou dobu, po jakou je 

daný režim platný. 

_________________ _________________ 

27 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. 

listopadu 2006 o společném systému daně 

z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 

11.12.2006, s. 1–118). 

27 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. 

listopadu 2006 o společném systému daně 

z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 

11.12.2006, s. 1–118). 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 
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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 chtějí přijímat. V souladu 

s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2015/7511a a směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 

2007/64/ES1b nemají obchodníci 

přijímající karetní platební prostředek 

nebo konkrétní platební značku 

a kategorii povinnost přijímat karetní 

platební prostředky stejné kategorie, avšak 

jiné značky nebo platební prostředky 

stejné značky, ale jiné kategorie. 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. Evropská komise by 

měla posoudit využívání pobídek 

k propagaci využívání evropských 

platebních služeb. Dále by Komise měla 

posoudit, zda je potřebné poskytnout 

právní rámec, jenž bude v souladu se 

zásadou smluvní volnosti umožňovat 

ochranu podniků a spotřebitelů, když 

bude transakce prováděna 

prostřednictvím alternativních způsobů 

plateb včetně virtuálních měn, transakcí 

za použití dalších druhů technologií 

blockchain a elektronických peněženek. 

Osobní údaje vzniklé při transakcích 

v elektronickém obchodu by měly být 

ukládány v datových centrech v Unii bez 

ohledu na místo, kde má sídlo platební 
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společnost, pokud přenos těchto údajů 

nepodléhá nařízení (EU) 2016/679 

a nezaručuje dostatečnou úroveň ochrany 

pro spotřebitele a podniky. 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. 

Obchodníkům by měla být ponechána 

možnost požadovat poplatky za použití 

karetního platebního prostředku. Toto 

právo by však mělo podléhat omezení 

stanovenému v článku 62 směrnice (EU) 

2015/23661c, což mimo jiné znamená, že 

tyto dodatečné poplatky nesmí být vyšší 

než skutečné náklady, které obchodníkovi 

vznikly. 

 __________________ 

 1a Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 

2015 o mezibankovních poplatcích za 

karetní platební transakce (Úř. věst. L 

123, 19.5.2015, s. 1). 

 1b Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2007/64/ES ze dne 

13. listopadu 2007 o platebních službách 

na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 

97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES 

a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES 

(Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1). 

 1c 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  26 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (24a) Přijme-li vláda, centrální banka 

nebo jiný regulační orgán jakékoliv 

opatření na omezení kapitálových toků 

z nebo do ekonomiky členského státu, 

například kapitálová omezení, mělo by 

toto nařízení i nadále platit v souladu 

s právem Unie a platnými vnitrostátními 

zákony a souvisejícími omezeními 

uvalenými v souladu s právem Unie. 

Jakákoliv přímá nebo nepřímá 

diskriminace na základě státní 

příslušnosti, místa bydliště nebo usazení 

zákazníka nebo umístění platebního účtu, 

poskytovatele platební služby nebo místa 

vydání platebního prostředku by tedy měla 

být v rámci Unie zakázána. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (25a) Údaje 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, přičemž se zajistí plné dodržování 

práva Unie. Sítě a informační systémy by 

měly fungovat v souladu s příslušnými 

ustanoveními směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/11481a, 

a zajistit tak maximální bezpečnost sítí 

a informačních systémů. 

 _____________________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 

2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí 

a informačních systémů v Unii (Úř. věst. 

L 194, 19.7.2016, s. 1). 
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Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Spotřebitel by měl být s to přijímat 

pomoc odpovědných orgánů usnadňujících 

vyřešení sporů s obchodníky, které budou 

vyplývat z použití tohoto nařízení, a to 

i prostřednictvím jednotného formuláře 

stížnosti. 

(28) Zákazník by měl být s to přijímat 

pomoc odpovědných orgánů usnadňujících 

vyřešení sporů s obchodníky, které budou 

vyplývat z použití tohoto nařízení, a to 

i prostřednictvím jednotného formuláře 

stížnosti. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Cílem tohoto nařízení je přispět 

k řádnému fungování vnitřního trhu 

zabráněním diskriminace, která je přímo či 

nepřímo založena na státní příslušnosti, 

místu bydliště nebo místu usazení 

zákazníků. 

1. Cílem tohoto nařízení je přispět 

k řádnému fungování vnitřního trhu 

zabráněním diskriminace, která je přímo či 

nepřímo založena na státní příslušnosti, 

místu bydliště nebo místu usazení 

zákazníků, a definováním, mimo jiné, 

situací, v nichž není rozdílné zacházení ve 

smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice 

2006/123/ES za žádných okolností 

opodstatněné, s výjimkou případů, kdy by 

se na zboží nebo služby mohly uplatňovat 

rozdílné podmínky z objektivních důvodů 

podle téhož článku směrnice 2006/123/ES 

. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Toto nařízení nesmí omezovat 

svobodu podnikání a smluvní svobodu 

zakotvenou v čl. 16 Listiny základních 

práv Evropské unie. 
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Pozměňovací návrh  31 

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 

(EU) č. 1215/2012. 

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 

(EU) č. 1215/2012. Zejména pokud 

obchodník, který v souladu s tímto 

nařízením zajišťuje přístup spotřebitelů 

bez ohledu na jejich národnost nebo místo 

bydliště ke svému on-line rozhraní, 

neuplatňuje různé obecné podmínky 

přístupu, když prodává zboží nebo 

poskytuje služby v případech stanovených 

v tomto nařízení, nebo pokud obchodník 

přijímá bez rozdílu platební nástroje 

vydané v jiném členském státě, 

nepovažuje se to za případ, kdy obchodník 

zaměřuje svou činnost na členský stát, 

v němž má spotřebitel obvyklé bydliště 

nebo bydliště, ledaže by byla zjištěna 

přítomnost dalších prvků, které naznačují, 

že obecným záměrem obchodníka je 

zaměřit svou činnost na tento členský stát. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely tohoto nařízení se používají 

definice stanovené v článku 7 prováděcího 

nařízení Rady (EU) č. 282/2011, čl. 2 

bodech 10, 20 a 30 nařízení Evropského 

Pro účely tohoto nařízení se používá 

definice pojmu „elektronicky poskytované 

služby“ stanovená v článku 7 prováděcího 

nařízení Rady (EU) č. 282/2011, definice 
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parlamentu a Rady (EU) 2015/751 a čl. 4 

bodech 8, 9, 11, 12, 14, 23, 24 a 30 

směrnice (EU) 2015/2366. 

pojmů „mezibankovní poplatek“, „karetní 

platební prostředek“, „platební značka“, 

„debetní karta“, „kreditní karta“ 

a „předplacená karta“, které v uvedeném 

pořadí stanoví čl. 2 body 10, 20, a 30, 33, 

34 a 35 nařízení (EU) 

2015/75132a definice pojmů „platební 

transakce“, „plátce“, „poskytovatel 

platebních služeb“, „platební účet“, 

„platební prostředek“, „inkaso“, 

„úhrada“, „silné ověření klienta“ 

v uvedeném pořadí stanovené v čl. 4 

bodech 5, 8, 11, 12, 14, 23, 24 a 30 

směrnice (EU) 2015/2366. 

__________________  

32 Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 

2015 o mezibankovních poplatcích za 

karetní platební transakce (Úř. věst. L 

123, 19.5.2015, s. 1). 

 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – Návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Použijí se rovněž tyto definice: Pro účely tohoto nařízení se použijí 

rovněž tyto definice: 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) „zákazníkem“ se rozumí spotřebitel 

nebo podnik, který je státním příslušníkem 

některého členského státu nebo má místo 

bydliště nebo místo usazení v některém 

členském státu a hodlá nakoupit nebo 

nakoupí zboží nebo službu na území Unie 

jinak než za účelem opětovného prodeje; 

c) „zákazníkem“ se rozumí spotřebitel 

nebo podnik, který je státním příslušníkem 

některého členského státu nebo má místo 

bydliště nebo místo usazení v některém 

členském státě a hodlá nakoupit nebo 

nakoupí zboží nebo službu na území Unie 

jinak než za účelem jeho opětovného 

prodeje, pronájmu, přeměny nebo 
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zpracování v komerčním rozsahu; toto 

nařízení se vztahuje jen na záměr 

konečného užití ze strany spotřebitele 

nebo podniku; 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) „všeobecnými podmínkami pro 

přístup“ se rozumí veškeré smluvní 

podmínky a další informace, včetně 

prodejních cen, které upravují přístup 

zákazníků ke zboží nebo službám 

nabízeným obchodníkem k prodeji, jsou 

obchodníkem nebo jeho jménem 

stanoveny, uplatňovány a zpřístupněny 

široké veřejnosti a používají se v případě 

neexistence individuálně sjednané dohody 

mezi obchodníkem a zákazníkem; 

d) „všeobecnými podmínkami pro 

přístup“ se rozumí veškeré smluvní 

podmínky a další informace, včetně 

prodejních cen a požadavků založených 

na telefonní předvolbě, které upravují 

přístup zákazníků ke zboží nebo službám 

nabízeným obchodníkem k prodeji, jsou 

obchodníkem nebo jeho jménem 

stanoveny, uplatňovány a zpřístupněny 

široké veřejnosti a používají se v případě 

neexistence individuálně sjednané dohody 

mezi obchodníkem a zákazníkem; 

Odůvodnění 

K diskriminaci může docházet, pokud obchodníci požadují, aby měl zákazník k dokončení 

transakce telefonní číslo s kódem určité země. 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) „on-line rozhraním“ se rozumí 

jakýkoli software, včetně internetové 

stránky a aplikací, provozovaný 

obchodníkem nebo jeho jménem, který 

slouží k poskytování přístupu zákazníků ke 

zboží nebo službám obchodníka za účelem 

uzavření obchodní transakce s ohledem na 

toto zboží nebo služby; 

f) „on-line rozhraním“ se rozumí 

jakýkoli software, včetně internetové 

stránky nebo její části a aplikací, 

provozovaný obchodníkem nebo jeho 

jménem, který slouží k poskytování 

přístupu zákazníků ke zboží nebo službám 

obchodníka za účelem uzavření obchodní 

transakce s ohledem na toto zboží nebo 

služby; 
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Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Obchodníci nesmějí z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště nebo 

místem založení zákazníka provádět 

přesměrování zákazníků na verzi svého on-

line rozhraní, která se liší od on-line 

rozhraní, k němuž se zákazník původně 

snažil přistoupit, na základě úpravy tohoto 

on-line rozhraní, použití jazyka nebo 

jiných charakteristik, které rozhraní 

konkretizují pro zákazníky podle státní 

příslušnosti, místa bydliště nebo místa 

usazení, pokud zákazník s tímto 

přesměrováním nebude výslovně předem 

souhlasit. 

(Netýká se českého znění) 

 

Pozměňovací návrh  38 

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 

verze tohoto rozhraní, do nějž se zákazník 

původně snažil vstoupit, zůstat pro tohoto 

zákazníka snadno přístupná. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Zákaz uvedený v odstavcích 1 a 2 

se nepoužívá v případech, kdy je 

blokování, omezení přístupu nebo 

přesměrování s ohledem na určité 

zákazníky nebo na zákazníky na určitých 

3. Zákaz uvedený v odstavcích 1 a 2 

se nepoužívá v případech, kdy je blokování 

on-line rozhraní, omezení přístupu nebo 

přesměrování s ohledem na určité 

zákazníky nebo na zákazníky na určitých 
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územích nezbytné za účelem zajištění 

splnění zákonného požadavku práva Unie 

nebo právních předpisů členských států 

v souladu s právem Unie. 

územích nezbytné za účelem zajištění 

splnění zákonného požadavku práva Unie 

nebo právních předpisů členských států 

v souladu s právem Unie. 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 4 

 

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 dotčeným 

zákazníkům jasně vysvětlit. Toto vysvětlení 

musí být poskytnuto v jazyce on-line 

rozhraní, ke kterému se zákazník snažil 

přistoupit nejprve. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – Návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Obchodníci nesmějí používat 

rozdílné všeobecné podmínky pro přístup 

ke svému zboží a službám z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka 

v těchto situacích: 

1. Obchodníci nesmějí používat 

rozdílné všeobecné podmínky pro přístup 

ke svému zboží a službám z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka 

v situacích, kdy se zákazník snaží: 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) jestliže obchodník prodává zboží 

a toto zboží není obchodníkem nebo jeho 

jménem dodáváno přes hranice do 

a) nakoupit zboží od obchodníka 

a toto zboží není obchodníkem nebo jeho 

jménem dodáváno přes hranice do 
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členského státu zákazníka; členského státu zákazníka; 

 

Pozměňovací návrh  43 

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) získat od obchodníka elektronicky 

poskytované služby kromě služeb, jejichž 

hlavní vlastností je poskytování přístupu 

k dílům chráněným autorskými právy nebo 

jinému chráněnému předmětu a jejich 

využívání; 

 

Pozměňovací návrh  44 

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) získat služby kromě služeb 

uvedených v písmeni b) od obchodníka 

v členském státě, v němž dotčený 

obchodník působí, a v jehož je dotčený 

zákazník státním příslušníkem nebo 

v němž má jakožto v jiném členském státě 

místo bydliště nebo usazení 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – Návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Obchodníci nesmějí z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka, 

umístěním platebního účtu, místem usazení 

poskytovatele platební služby nebo místem 

vydání platebního prostředku na území 

Unie používat různé podmínky pro platbu 

1. Obchodníci nesmějí v rámci 

elektronických platebních prostředků, 

zejména úhrad, inkas nebo karetních 

platebních prostředků konkrétní značky 

a kategorie, z důvodů souvisejících se 

státní příslušností, místem bydliště nebo 

místem usazení zákazníka, umístěním 
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za veškerý prodej zboží nebo poskytování 

služeb v případě, že: 

platebního účtu, místem usazení 

poskytovatele platební služby nebo místem 

vydání platebního prostředku na území 

Unie používat různé podmínky pro platbu 

za veškerý prodej zboží nebo poskytování 

služeb v případě, že: 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) se tyto platby provádějí 

elektronickou transakcí úhradou nebo 

inkasem nebo karetním platebním 

prostředkem v rámci téže platební značky; 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) příjemce může od plátce požadovat 

silné ověření klienta ve smyslu směrnice 

(EU) 2015/2366; a 

b) identita plátce nebo platnost 

použití platebního prostředku může být 

ověřena silným ověřením klienta ve 

smyslu směrnice (EU) 2015/2366; a 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) měnou plateb je měna, kterou 

příjemce akceptuje. 

c) měnou transakcí je měna, kterou 

obchodník akceptuje. 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Je-li to opodstatněno objektivními 

důvody, nesmí zákaz stanovený v odstavci 

1 obchodníkovi bránit v právu zadržet 

zboží nebo zamezit poskytování služby, 

dokud neobdrží potvrzení, že platební 

transakce byla řádně iniciována. 

 

Pozměňovací návrh  50 

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 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, pokud vnitrostátní 

zákazy a omezení práva požadovat 

poplatky za použití platebních prostředků 

nebyly zavedeny do zákonů členských 

států v souladu s čl. 62 odst. 5 směrnice 

(EU) 2015/2366. Tyto poplatky nesmí 

přesáhnout výši nákladů vzniklých 

obchodníkovi na použití platebního 

prostředku. 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dohody, které obchodníkovi ukládají 

povinnost, aby s ohledem na pasivní 

prodeje jednal v rozporu s tímto nařízením, 

jsou automaticky neplatné. 

Smluvní ustanovení, která obchodníkovi 

ukládají povinnost, aby s ohledem na 

pasivní prodeje ve smyslu nařízení Komise 

(EU) č. 330/2010jednal v rozporu s tímto 

nařízením, jsou automaticky neplatná. 
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Pozměňovací návrh  52 

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 stávající 

subjekt či subjekty odpovědné za 

prosazování tohoto nařízení v souvislosti 

s obchodníky a zákazníky. Aniž jsou 

dotčeny jiné informační mechanismy 

a mechanismy spolupráce, tyto subjekty 

jsou odpovědné za zajištění přeshraniční 

spolupráce se subjekty jiných členských 

států s využitím vhodných prostředků. 

Členské státy jsou povinny zajistit, aby 

tento subjekt či subjekty měly k dispozici 

přiměřené a účinné prostředky pro 

prosazování tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Tam, kde neexistují jiné 

informační mechanismy a mechanismy 

spolupráce, použijí se stávající struktury. 

Pro účely tohoto článku se použije systém 

pro výměnu informací o vnitřním trhu 

(systém IMI) zřízený nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1024/20121a. 

 ______________________ 

 1a Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 

2012 o správní spolupráci prostřednictvím 

systému pro výměnu informací o vnitřním 

trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 

2008/49/ES (dále jen „nařízení o systému 

IMI“), (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 1). 
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Pozměňovací návrh  54 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pomoc spotřebitelům Pomoc zákazníkům 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. -1 (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1. Obchodníci uvedou obecné 

podmínky přístupu a možná omezení 

v souladu s tímto nařízením nejpozději na 

počátku objednávkového procesu podle 

článku 8 směrnice 2011/83/EU. 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý členský stát přenese na 

konkrétní subjekt či subjekty odpovědnost 

za poskytování praktické pomoci 

spotřebitelům pro případ sporu mezi 

spotřebitelem a obchodníkem, který 

vznikne v důsledku použití tohoto nařízení. 

Každý členský stát určí subjekt nebo 

subjekty odpovědné za tento úkol. 

1. Každý členský stát přenese na 

konkrétní subjekt či subjekty pověřené 

prosazováním práva odpovědnost za 

poskytování praktické pomoci a informací 

zákazníkům pro případ sporu mezi 

zákazníkem a obchodníkem, který vznikne 

v důsledku použití tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Orgány uvedené v odstavci 1 musí 2. Orgány uvedené v odstavci 1 musí 
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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. 

zákazníkům nabízet jednotný vzorový 

formulář pro podávání stížností subjektům 

uvedeným v odstavci 1 tohoto článku a 

v čl. 7 odst. 1. Komise poskytne těmto 

subjektům při vypracování tohoto 

vzorového formuláře pomoc. Nesou mimo 

jiné odpovědnost za přijímání stížností od 

zákazníků, předávání stížností subjektům 

v jiných členských státech a usnadnění 

komunikace mezi zákazníkem 

a obchodníkem s cílem usnadnit vyřešení 

sporu. 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise do [datum: dva roky po 

vstupu tohoto nařízení v platnost] 

a následně každých 5 let podá Evropskému 

parlamentu, Radě a Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru 

zprávu o hodnocení tohoto nařízení. 

V případě nutnosti bude zpráva doplněna 

návrhem na změnu tohoto nařízení 

s ohledem na vývoj v právní, technické 

a ekonomické oblasti. 

1. Komise do [datum: dva roky po 

vstupu tohoto nařízení v platnost] 

a následně každé tři roky podá 

Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o hodnocení 

tohoto nařízení. V případě nutnosti bude 

zpráva doplněna návrhem na změnu tohoto 

nařízení s ohledem na vývoj v právní, 

technické a ekonomické oblasti. 

 

Pozměňovací návrh  59 

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 

využívání, za předpokladu, že obchodník 

vypouští se 
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má pro příslušná území požadovaná 

práva. 

Odůvodnění 

Toto nařízení by se i nadále nemělo vztahovat na přístup k dílům chráněným autorskými 

právy nebo jinému předmětu ochrany a jejich využívání. Tím se zabrání překrývání s jinými 

právními předpisy EU. 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Použije se ode dne [datum: šest měsíců po 

dni vyhlášení]. 

Použije se ode dne [datum: dvanáct měsíců 

po dni vyhlášení]. 
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