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NÁVRHY 

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku a Výbor pro 

vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako věcně příslušné výbory, aby do svého návrhu usnesení 

začlenily tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že on-line platformy (dále jen „platformy“) jsou druhem poskytovatele 

služeb informační společnosti, který v rámci daného digitálního ekosystému hraje 

zprostředkovatelskou úlohu a zahrnuje širokou škálu aktérů z mnoha oblastí hospodářské 

činnosti, včetně elektronického obchodu, médií, vyhledávačů, ekonomiky sdílení, 

neziskové činnosti, distribuce kulturního obsahu a sociálních sítí, a nelze tudíž stanovit 

jejich jasnou a přesnou definici, jejíž formulace je vzhledem k jejich neustálému vývoji 

obtížná; vzhledem k tomu, že by se měl zohlednit rozdíl mezi komerčními 

a nekomerčními platformami; 

B. vzhledem k tomu, že v digitální ekonomice se ti, kteří včera byli zprostředkovateli, dnes 

stávají poskytovateli obsahu a zastávají zásadní úlohu, pokud jde o přístup k tomuto 

obsahu; vzhledem k tomu, že v tomto rychle se měnícím ekosystému platforem je proto 

nutné lépe vyjasnit, co znamená aktivní či pasivní povaha platforem ve smyslu směrnice 

o elektronickém obchodu, což je prvním krokem k vytvoření regulačního rámce, jenž by 

posílil jejich odpovědnost a spolehlivost jejich služeb, aby tyto platformy mohly 

poskytovat spotřebitelům, jejichž práva musí být vždy chráněna, více příležitostí, 

spravedlivé podmínky a právní jistotu; 

C. vzhledem k tomu, že vhodný a vyvážený regulační rámec pro digitální ekonomiku by 

mohl pomoci posílit udržitelný rozvoj a rozšířit obchodní model platforem v Evropské 

unii; 

D. vzhledem k tomu, že on-line platformy za posledních dvacet let výrazně změnily digitální 

ekonomiku, což má pozitivní přínos pro současnou digitální společnost a sehrává 

důležitou úlohu ve vytváření „digitální hodnoty“, která je základem pro budoucí 

hospodářský růst v EU a je velmi důležitá pro účinné fungování jednotného digitálního 

trhu; 

E. vzhledem k tomu, že vznik platforem prostřednictvím podpory vztahů mezi poskytovateli 

služeb, pracovníky a spotřebiteli představuje příležitosti i výzvy a jeho výsledkem je 

formování nových a stávajících trhů, což někdy může narušovat ekonomickou hodnotu 

těchto trhů; 

F. vzhledem k tomu, že by pro platformy a podniky využívající jejich služby měly existovat 

rovné podmínky, aby bylo zajištěno, že se stejná základní pravidla budou uplatňovat i na 

služby poskytované jako náhrada tradičních služeb a budou napomáhat inovacím 

a zvyšovat prosperitu; 

G. vzhledem k tomu, že některé platformy poskytují služby, jež jsou považovány za náhradu 

služeb poskytovaných tradičním způsobem, a tudíž mohou konkurovat hospodářským 

subjektům, na které se vztahují zvláštní regulační omezení, aniž by ony samy těmto 

omezením formálně podléhaly; vzhledem k tomu, že důvodem je jednak zvláštní povaha 

těchto služeb a jednak to, že tyto předpisy nejdou uplatňovat či prosazovat v prostředí 
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internetu; 

H. vzhledem k tomu, že digitalizace ekonomiky s sebou nese značnou erozi základů daně; 

vzhledem k tomu, že příjmy platforem by měly být zdaněny tam, kde byly vytvořeny 

zisky; 

I. vzhledem k tomu, že má-li být odstraněna nejednoznačnost spojená s uplatňováním 

autorského práva u platforem, které lze chápat buď jako aktivní poskytující obsah nahraný 

uživateli, nebo jako platformy s čistě zprostředkovatelskou činností, je nutné vyjasnit, že 

omezená odpovědnost stanovená v článku 14 směrnice o elektronickém obchodu se 

použije pouze u těch platforem, které mají pasivní úlohu zprostředkovatele, to znamená, 

že nezasahují do uspořádání, optimalizace či propagace obsahu; 

J. vzhledem k tomu, že režim odpovědnosti stanovený směrnicí o elektronickém obchodu, 

který představuje jeden z jejích základních aspektů, se na poskytovatele on-line služeb 

uplatňuje pouze za zvláštních podmínek a v žádném případě je nemůže zprostit hlavních 

úkolů a povinností týkajících se jejich vlastních činností a podniků; 

K. vzhledem k tomu, že mnoho platforem usnadňuje přístup ke spotřebiteli nejen 

maloobchodníkům, ale i potenciálním porušovatelům práv duševního vlastnictví, a může 

tedy způsobit značný počet případů porušení těchto práv, což nakonec vede k nerovnému 

a nespravedlivému sdílení hodnot napříč dodavatelským řetězcem; 

L. vzhledem k tomu, že navzdory skutečnosti, že dnes je prostřednictvím služeb, jako jsou 

platformy s obsahem nahraným uživateli či služby agregace obsahu, spotřebováváno více 

kreativního obsahu než kdy předtím, nezaznamenala kreativní odvětví v souvislosti 

s tímto nárůstem spotřeby srovnatelný nárůst příjmů; vzhledem k tomu, že jako jeden 

z hlavních důvodů se uvádí přesun hodnoty, který vznikl kvůli nejasnostem týkajícím se 

statusu těchto on-line služeb podle autorského práva a právních předpisů upravujících 

elektronický obchod; vzhledem k tomu, že byl vytvořen nespravedlivý trh, který ohrožuje 

rozvoj jednotného digitálního trhu a jeho hlavní subjekty, kterými jsou kulturní a kreativní 

odvětví; 

M. vzhledem k tomu, že by se platformy, a vůbec jakékoli jiné hospodářské a podnikatelské 

činnosti, měly při budování důvěry se svými spotřebiteli a obchodními partnery řídit 

především zásadami odpovědnosti, spravedlnosti, důvěry a transparentnosti; 

N. vzhledem k tomu, že nedostatek jasnosti a transparentnosti různých aspektů 

shromažďování údajů na platformách přispívá ke zvyšování právní nejistoty 

a nedostatečné důvěry spotřebitelů v tyto platformy; 

O. vzhledem k tomu, že platformy mohou mít dvojí úlohu, a to jako zprostředkovatelé, ale 

i jako konkurenti, což může vést k jejich zneužití; 

P. vzhledem k tomu, že poskytovatelům on-line služeb by měla být za určitých podmínek 

uložena povinnost odhalovat prostřednictvím veškerých technicky spolehlivých 

prostředků nelegální činnost na platformách a zamezovat jí; 

Q. vzhledem k tomu, že zločinné organizace se čím dál více uchylují k on-line padělání, 

neboť přináší větší zisky a hrozí při něm menší riziko trestní sankce než při vydírání nebo 
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obchodu s drogami; 

1. vítá sdělení Komise o platformách a veškeré dosavadní činnosti; připomíná, že určité 

otázky stále zůstávají nezodpovězené a je třeba se jimi zabývat; 

2. souhlasí s tím, že některé platformy musí mít vyšší odpovědnost a více mezi sebou 

spolupracovat, protože jsou velmi exponované a mají velký význam z hlediska 

ekonomické a vyjednávací síly, což může vést ke zneužívání trhu; vyzývá tudíž Komisi, 

aby jasně definovala odpovědnost platforem a aby přijala náležitá opatření k tomu, aby 

platformy nezneužívaly svého dominantního postavení na trhu na úkor podniků 

a spotřebitelů; 

3. vítá oznámení Komise, že zachová stávající ustanovení o odpovědnosti zprostředkovatelů 

zakotvená ve směrnici o elektronickém obchodu, která obstojí v budoucnosti, jsou 

technologicky neutrální a pro rozvoj evropských platforem zásadní; zdůrazňuje zároveň 

potřebu vyjasnit status platforem, jež hrají aktivní úlohu v komunikaci s veřejností 

a reprodukci chráněných děl, a v této souvislosti zdůrazňuje, že výjimky z odpovědnosti 

stanovené ve směrnici o elektronickém obchodu by se měly použít jen na skutečně 

neutrální a pasivní poskytovatele on-line služeb, a nikoli na služby, které aktivně 

distribuují, propagují a zpeněžují obsah na úkor tvůrců; 

4. je přesvědčen, že různá vnitrostátní nebo místní pravidla pro on-line platformy vytvářejí 

nejistotu pro hospodářské subjekty, omezují přístup k digitálním službám a jsou pro 

uživatele i podniky matoucí; 

5. zdůrazňuje, že je důležité zřídit vhodný a vyvážený regulační rámec pro on-line platformy 

na jednotném digitálním trhu, jenž by pomohl vytvořit prostředí vzájemné důvěry pro 

podniky i širokou veřejnost, díky němuž by mohly k on-line platformám přistupovat 

s důvěrou, a to proto, že je nutné přijmout přístupy vytvářející flexibilní a udržitelné 

politiky a právní předpisy, které přímo reagují na vznikající výzvy;  

6. vyzývá ke stanovení vhodného a přiměřeného regulačního rámce, jenž by obchodním 

partnerům zaručoval odpovědnost, spravedlnost, důvěru a transparentnost procesů 

platforem, aby obchodní partneři, spotřebitelé, uživatelé a pracovníci nemuseli čelit 

diskriminaci a arbitrárním rozhodnutím, mimo jiné v oblasti přístupu ke službám, 

vhodného a spravedlivého odkazování, výsledků vyhledávání nebo fungování příslušných 

aplikačních programovacích rozhraní na základě interoperability a zásad dodržování 

právních předpisů, které se u platforem uplatňují; 

7. vyzývá k tomu, aby platformy na příslušných místech zavedly vhodná opatření k zajištění 

řádného fungování smluvních dohod uzavřených s držiteli práv pro užívání děl 

chráněných autorským právem, jako je instalace účinných technologií rozpoznávání 

obsahu; 

8. vyzývá ke stanovení regulačního rámce, který by zajistil mimo jiné rovné podmínky pro 

srovnatelné digitální služby, on-line platformy, které jednají odpovědně, a opatření 

k zachování a rozvoji otevřených a nediskriminačních trhů, aby byla posílena ekonomika 

založená na datech, jež podporuje prostředí vzájemné důvěry a transparentnosti a zajišťuje 

spravedlnost v EU; 
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9. požaduje, aby byly zavedeny mechanismy řešení sporů pro zlepšení odškodňování 

obchodních partnerů a uživatelů platforem; 

10. vyzývá Komisi, aby podporovala mechanismy prosazování, které by členským státům 

pomohly učinit kroky k lepším formám prosazování právních předpisů vztahujících se na 

platformy s cílem zajistit provádění příslušných sociálních, daňových a odvětvových 

politik; 

11. domnívá se, že digitální platformy jsou prostředkem pro zajištění širšího přístupu ke 

kulturním a autorským dílům a kulturnímu a kreativnímu odvětví nabízejí skvělé 

příležitosti k vývoji nových obchodních modelů; zdůrazňuje, že je třeba zvážit, jak by 

tento proces mohl fungovat s větší právní jistotou a respektem pro držitele práv; 

zdůrazňuje význam transparentnosti a zajištění rovných podmínek; v tomto ohledu se 

domnívá, že ochrana držitelů práv v rámci autorského práva a duševního vlastnictví je 

nezbytná k zajištění uznávání hodnot a stimulace inovací, kreativity, investic a vytváření 

obsahu; 

12. naléhavě vyzývá Komisi, aby prozkoumala, zda by bylo možné vyřešit problémy spojené 

s on-line platformami řádným a plným uplatňováním stávajících právních předpisů 

a účinným prosazováním právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže s cílem 

zajistit rovné podmínky a spravedlivou a efektivní hospodářskou soutěž mezi on-line 

platformami a předejít vytváření monopolů; vyzývá Komisi, aby u on-line platforem 

zachovala politiku příznivou pro inovace, jež usnadňuje vstup na trh a podporuje inovace; 

domnívá se, že prioritami by měla být transparentnost, nediskriminace, usnadnění 

přechodu mezi platformami nebo on-line službami, které dávají spotřebitelům možnost 

výběru, přístup k platformám a zjišťování a odstraňování překážek, které brání vzniku 

platforem a jejich růstu; 

13. domnívá se, že provozovatelé platforem by měli spotřebitelům poskytnout spravedlivé, 

jasné a transparentní informace týkající se: 

– všeobecných podmínek používání služby; 

– postupů pro odkazování, třídění obsahu a zrušení odkazování na obsah, zboží 

a služby on-line; 

14. domnívá se, že v případě, že provozovatelé platformy poskytují rozhraní pro podniky 

a spotřebitele, měli by podnikům poskytnout prostor, díky němuž budou moci 

spotřebitelům sdělit všechny povinné a nezbytné informace týkající se smluv uzavřených 

na dálku a smluv o poskytování digitálního obsahu, například informace, které se týkají 

práva odstoupit od smlouvy a práva na opravné prostředky; 

15. domnívá se, že platformy, na nichž je uloženo značné množství chráněných děl, jež jsou 

dostupné veřejnosti, by měly s příslušnými držiteli práv uzavírat licenční dohody za 

účelem spravedlivého sdílení zisku s autory, tvůrci a příslušnými držiteli práv, ledaže tito 

držitelé práv nevyvíjejí žádnou činnost, tudíž se na ně vztahuje výjimka podle článku 14 

směrnice o elektronickém obchodu; zdůrazňuje, že tyto licenční dohody a jejich 

uplatňování musí respektovat základní práva uživatelů; 

16. domnívá se, že platformy, jež zpřístupňují díla chráněná autorským právem, by měly 

přijmout vhodná opatření pro účinné odstranění obsahu umístěného nezákonným 
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způsobem, a vyzývá Komisi, aby vypracovala legislativní návrh, který by jasně definoval 

postupy pro oznamování protiprávního obsahu a přijímání opatření vztahující se na 

platformy, což by mohlo podnítit odpovědné chování a zvýšit důvěru uživatelů; 

17. zdůrazňuje, že je velmi důležité vyjasnit postupy, podle nichž se přijímají rozhodnutí 

založená na algoritmech, a prosazovat transparentnost používání těchto algoritmů; 

z tohoto důvodu vyzývá Komisi a členské státy, aby prověřily možné chyby 

a předpojatosti při používání těchto algoritmů, aby se zabránilo jakékoli diskriminaci, 

nespravedlivým praktikám nebo narušování soukromí; 

18. vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly nezbytná opatření k zajištění plného 

dodržování práva občanů na soukromí a práva na ochranu jejich osobních údajů 

v digitálním prostředí; zdůrazňuje, že je důležité řádně uplatňovat obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů, včetně plného dodržování zásad „ochrany soukromí již od 

návrhu a standardního nastavení ochrany soukromí“; konstatuje, že objasnění otázek 

týkajících se přístupu k údajům a odpovědnosti nabývá na důležitosti, a vyzývá Komisi, 

aby posoudila současný regulační rámec s ohledem na tyto otázky; vyzývá Komisi, aby 

v rámci uplatňování obecného nařízení o ochraně údajů objasnila a definovala požadavky, 

pokud jde o údaje shromažďované na pracovišti; 

19. zdůrazňuje, že je důležité zajistit přenositelnost údajů pro všechny uživatele, zejména pro 

zaměstnance on-line platforem, a zaručit převoditelnost a shromažďování jejich hodnocení 

a posouzení na různých on-line platformách v souladu s již platnými pravidly EU v oblasti 

ochrany osobních údajů a soukromí dalších zúčastněných stran; 

20. uznává příležitosti, které platformy nabízejí, současně zdůrazňuje, že přinášejí určité 

výzvy, pokud jde o požadavky na pracovní místa, pracovní podmínky a práva pracovníků, 

zejména u nestandardních zaměstnaneckých vztahů, a zdůrazňuje nutnost zajistit plné 

dodržování zaměstnaneckých práv, včetně práva na kolektivní vyjednávání a akce, 

a přiměřené sociální zabezpečení v digitální oblasti; je přesvědčen, že je nezbytné zapojit 

sociální partnery do diskuse o evropských a vnitrostátních iniciativách v oblasti on-line 

platforem a do jejich definování; 

21. zdůrazňuje, že je třeba obnovit rovnováhu ve sdílení hodnoty duševního vlastnictví, 

zejména na platformách distribuujících chráněný audiovizuální obsah; 

22. vyzývá k další spolupráci mezi platformami a držiteli práv za účelem zajištění řádného 

vyjasnění práv a boje proti porušování práv duševního vlastnictví na internetu; připomíná, 

že toto porušování může představovat skutečný problém nejen pro společnosti, ale i pro 

zdraví a bezpečnost spotřebitelů, kteří musí být o nezákonném obchodu s padělky 

informováni; opětovně proto žádá, aby byl ve spolupráci s příslušnými platebními 

službami uplatňován princip „follow the money“ s cílem připravit padělatele o prostředky, 

které potřebují ke své hospodářské činnosti; zdůrazňuje, že vhodným prostředkem 

k zajištění vysoké úrovně spolupráce mezi platformami, uživateli a všemi ostatními 

hospodářskými subjekty je revize směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví 

a správné uplatňování směrnice o elektronickém obchodu; 

23. požaduje, aby pro všechny společnosti poskytující srovnatelné služby platila stejná daňová 

pravidla bez ohledu na to, jestli je poskytují na internetu nebo mimo něj; požaduje, aby 

bylo zajištěno, že všechny společnosti, včetně společností digitálních, budou platit své 



 

PE601.100v02-00 8/10 AD\1125078CS.docx 

CS 

daně v místě, kde vzniká jejich zisk; 

24. vyzývá Komisi, aby sledovala zvyšující se výskyt agresivních nebo diskriminačních zpráv 

na on-line platformách a přijala proti nim opatření; zdůrazňuje, že i v digitální oblasti je 

důležité chránit zranitelné osoby a děti, stejně jako bojovat proti jakékoli formě rasismu, 

sexismu, podněcování k terorismu a šikaně; naléhavě vyzývá ke zvýšení odpovědnosti 

platforem v těchto otázkách, a to i včetně rámce pro revizi směrnice o audiovizuálních 

mediálních službách; 

25. vyzývá Komisi, aby dále prosazovala platformu pro urovnávání sporů mezi spotřebiteli 

zahrnujících nákupy on-line, aby zlepšila její uživatelskou vstřícnost a sledovala, 

dodržují-li obchodníci svou povinnost umístit na svých internetových stránkách odkaz na 

tuto platformu, aby bylo možné lépe řešit narůstající počet stížností na několik on-line 

platforem; 

26. vyzývá Komisi, aby zvážila stanovení harmonizovaného přístupu uživatelů platforem 

k právu na opravu, právu na popření výroku a právu na shovívavost; 

27. vyzývá Komisi, aby vytvořila rovné podmínky, pokud jde o nároky na náhradu škody 

vznesené proti platformám kvůli cirkulaci očerňujících skutečností, které uživatele 

neustále poškozují. 
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