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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Digitální revoluce má hluboký dopad na naši společnost. Jak roste naše závislost na 
produktech a službách v oblasti informačních technologií, je stále více důležité, aby byla v 
digitálním světě dodržována naše práva. V současnosti je situace taková, že ačkoli miliony 
spotřebitelů v Evropě každodenně využívají přístup k digitálnímu obsahu v širokém slova 
smyslu (např. video streaming, aplikace, hry, cloudové služby nebo sociální sítě) a tento 
obsah kupují nebo jej používají, nejsou jejich práva na internetu chráněna stejným způsobem, 
jako tomu je mimo internet. To poškozuje důvěru spotřebitelů a ohrožuje ochranu soukromí 
na internetu, neboť vadné či nedostatečně zabezpečené digitální produkty a služby řádně 
neochrání obrovské množství našich osobních údajů, které jsou k dispozici online.

Cílem navrhovatelky je zvýšit důvěru spotřebitelů a soukromí na internetu zajištěním 
odpovídající ochrany při nákupu digitálního obsahu. Je třeba dále vyjasnit rozsah a definici 
digitálního obsahu, aby bylo zajištěno, že budou zaručena práva všech spotřebitelů – včetně 
těch, kteří jsou méně technicky zběhlí či mají menší technické znalosti internetového 
prostředí. Internetový svět – a tudíž i využívání digitálního obsahu – je nyní mnohem víc než 
jen způsob, jak můžeme provádět určité úkoly. V cloudu se obyčejně nachází naše osobní 
fotografie, adresáře a zdravotní informace. Na internetu probíhá a často je i uchováváno 
mnoho našich intimních konverzací. A při našich internetových aktivitách za sebou 
necháváme tolik digitálních stop, že si společnosti mohou vytvářet náš překvapivě intimní 
portrét. Je proto zřejmé, že v prostředí internetu je ochrana našich osobních údajů ještě 
naléhavější než ve světě mimo něj. Tento návrh, který se zaměřuje na vztah mezi dodavatelem 
a spotřebitelem digitálního obsahu, je proto neoddělitelně spjatý s problematikou ochrany 
našich osobních údajů online. Je tudíž důležité zajistit, aby tato směrnice byla v souladu s 
obecnými pravidly nového obecného nařízení o ochraně údajů (2016/679) s cílem zaručit 
ucelenost základního práva občanů na ochranu soukromí a posílit důvěru spotřebitelů v přísun 
bezpečného a chráněného digitálního obsahu.

Navrhovatelka by dále chtěla tento návrh posílit a vyjasnit v níže uvedených bodech. U těchto 
bodů je důležité mít na paměti, že tento návrh usiluje o úplnou harmonizaci, jež by členským 
státům zakazovala zachování či zavádění vnitrostátních předpisů, které by šly nad rámec této 
směrnice, pokud jde o ochranu spotřebitelů:

 Aktivní poskytování osobních údajů spotřebitelem: návrh se vztahuje pouze na ty typy 
smluv, na jejichž základě spotřebitel buď zaplatí, nebo „aktivně poskytne“ své osobní 
údaje jako protiplnění. To se zdá být příliš omezené, neboť v současnosti jsou osobní 
údaje spotřebitelů (jako jsou lokalizační údaje, osobní kontakty, nákupní historie atd.) 
často využívány jako způsob protiplnění, aniž by si to spotřebitelé uvědomovali. Toto 
omezení by se navíc mohlo stát zvrhlou pobídkou pro dodavatele, aby nežádali 
spotřebitele o souhlas. Proto může být vhodné rozšířit toto ustanovení takovým 
způsobem, aby zahrnovalo všechny smlouvy na dodání digitálního obsahu, jejichž 
součástí je využívání osobních údajů spotřebitele.

 Do návrhu musí být doplněna definice osobních údajů vycházející z nařízení 
2016/679, aby bylo zajištěno jednoznačné rozlišení mezi osobními údaji a jakýmikoli 
jinými údaji, o nichž se v celém návrhu hovoří. 

 Soulad digitálního obsahu: podle návrhu by měl být digitální obsah v souladu s tím, co 
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bylo uvedeno ve smlouvě, a pouze pokud nebylo ve smlouvě uvedeno nic, mohla by 
být pro posouzení jeho souladu použita objektivnější kritéria (jako technické normy 
nebo kodexy chování). Nabízí se však otázka, zda vzhledem ke složitosti produktů s 
digitálním obsahem je spotřebitel skutečně schopen v plné míře obsáhnout podmínky 
smlouvy a učinit informované rozhodnutí. Proto by možná bylo vhodnější, aby byla 
pro ověření souladu používána častěji objektivní a subjektivní kritéria (jako jsou 
technické normy nebo oprávněná očekávání).

 Odpovědnost poskytovatele za škody: návrh omezuje odpovědnost poskytovatele 
pouze na případy, kdy byla způsobena škoda hardwaru a softwaru spotřebitele. Mohly 
by však nastat případy, kdy spotřebitel utrpí vážnou ekonomickou nebo nemateriální 
ztrátu, která naprosto nesouvisí s jeho digitálním prostředím (pokud například 
software obsahuje virus, který umožňuje hackerům získat přístup k počítači 
spotřebitele a ukrást přístupové údaje k jeho bankovnímu účtu). Proto může být 
vhodné rozšířit rozsah možného poškození, aby zahrnoval veškeré možné škody 
způsobené spotřebiteli. Mohlo by být také zajímavé umožnit členským státům, aby při 
stanovování podrobných podmínek pro náhradu škody rozlišovaly mezi poskytovateli, 
kteří učinili vše, co je v jejich silách, aby omezili možnost vzniku škod (například tím, 
že zboží jimi dodávané bude odpovídat určitému standardu nebo normám bezpečnosti 
IT), a těmi, kteří neměli „věci v pořádku“ (například nevyřešili problém 
bezpečnostních slabin jejich produktů/služeb, o nichž se vědělo nebo které jim byly 
nahlášeny), aby vedly poskytovatele k většímu smyslu pro odpovědnost a zodpovídání 
se.

 Zrušení smlouvy: návrh by měl jednoznačně stanovit, jaké údaje by měly přesně být 
vráceny spotřebiteli v případě zrušení smlouvy.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a 
ochranu spotřebitelů jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Pro docílení opravdového 
jednotného digitálního trhu je nutné 
harmonizovat některé aspekty smluv o 
poskytování digitálního obsahu, přičemž 
základem je zajištění vysoké úrovně 

(2) Pro docílení opravdového 
jednotného digitálního trhu je nutné 
harmonizovat některé aspekty smluv o 
poskytování digitálního obsahu, přičemž 
základem je zajištění vysoké úrovně 
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ochrany spotřebitele. ochrany spotřebitele a nutnost zlepšit 
dostupnost.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Spotřebitelé budou mít prospěch z 
plně harmonizovaných práv pro digitální 
obsah s vysokou úrovní ochrany. Budou 
mít jasná práva při získávání digitálního 
obsahu nebo přístupu k němu kdekoli v 
EU. To posílí jejich důvěru v nakupování 
digitálního obsahu. Přispěje se tím i k 
omezení škod, které jsou v současné době 
působeny spotřebitelům, protože bude 
existovat soubor jasných práv, která jim 
umožní řešit problémy s digitálním 
obsahem, se kterými se nyní potýkají.

(7) Spotřebitelé budou mít prospěch z 
plně harmonizovaných práv pro digitální 
obsah s vysokou úrovní ochrany. Budou 
mít jasná práva při získávání digitálního 
obsahu nebo přístupu k němu kdekoli v 
EU. To posílí jejich důvěru v nakupování 
digitálního obsahu. Přispěje se tím i k 
omezení škod, které jsou v současné době 
působeny spotřebitelům, protože bude 
existovat soubor jasných práv, která jim 
umožní řešit problémy s digitálním 
obsahem a jeho dostupností, se kterými se 
nyní potýkají.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Tato směrnice by měla vyřešit 
problémy v různých kategoriích digitálního 
obsahu a jeho poskytování. S cílem 
zohlednit rychlý technologický vývoj a 
zachovat odolnost pojmu digitálního 
obsahu vůči budoucím změnám by měl být 
tento pojem, jak jej používá tato směrnice, 
vymezen šířeji než ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady1 2011/83/EU. Zejména 
by měl zahrnovat služby, které umožňují 
vytváření, zpracovávání nebo uchovávání 
údajů. Ačkoliv existuje řada způsobů, jak 
digitální obsah poskytovat, jako je přenos 
na trvalém nosiči, možnost pro spotřebitele 
stáhnout si jej na svých zařízeních, přenos 

(11) Tato směrnice by měla vyřešit 
problémy v různých kategoriích digitálního 
obsahu a jeho poskytování. S cílem 
zohlednit rychlý technologický vývoj a 
zachovat odolnost pojmu digitálního 
obsahu vůči budoucím změnám by měl být 
tento pojem, jak jej používá tato směrnice, 
vymezen šířeji než ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady1 2011/83/EU. Zejména 
by měl zahrnovat služby, které umožňují 
vytváření, zpracovávání nebo uchovávání 
údajů. Ačkoliv existuje řada způsobů, jak 
digitální obsah poskytovat, jako je přenos 
na trvalém nosiči, možnost pro spotřebitele 
stáhnout si jej na svých zařízeních, přenos 
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po internetu, umožnění přístupu ke 
skladovacím kapacitám digitálního obsahu 
nebo přístup k používání sociálních médií, 
tato směrnice by se měla použít na veškerý 
digitální obsah bez ohledu na nosič použitý 
pro jeho přenos. Rozlišování mezi různými 
kategoriemi na tomto technologicky rychle 
se měnícím trhu není žádoucí, jelikož by 
bylo stěží možné zabránit diskriminaci 
mezi poskytovateli. Měly by se zajistit 
rovné podmínky pro poskytovatele různých 
kategorií digitálního obsahu. Tato 
směrnice by se však neměla použít na 
digitální obsah, který je začleněn do zboží 
takovým způsobem, že funguje jako 
nedílná součást tohoto zboží a jeho funkce 
jsou podřízeny hlavním funkcím tohoto 
zboží. 

po internetu, umožnění přístupu ke 
skladovacím kapacitám digitálního obsahu 
nebo přístup k používání sociálních médií, 
tato směrnice by se měla použít na veškerý 
digitální obsah bez ohledu na nosič použitý 
pro jeho přenos. Rozlišování mezi různými 
kategoriemi na tomto technologicky rychle 
se měnícím trhu není žádoucí, jelikož by 
bylo stěží možné zabránit diskriminaci 
mezi poskytovateli. Měly by se zajistit 
rovné podmínky pro poskytovatele různých 
kategorií digitálního obsahu. 

__________ __________

1. Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s.64. 1. Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se v blízké budoucnosti očekává nárůst internetu věcí s nejrůznějšími 
druhy „inteligentních zařízení“ s vestavěným softwarem, je důležité vyjasnit, jaké předpisy se 
na tato „inteligentní zařízení“ a jejich vestavěný software vztahují. V budoucnu bude 
pravděpodobně poměrně obtížné rozlišit, zda je převládajícím prvkem produktu digitální 
obsah, nebo hmotné zboží. Zvolená výjimka se proto zdá být v praxi neproveditelná a 
vhodnější by byl samostatný návrh Komise o této záležitosti.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Pokud jde o digitální obsah, který 
nebyl poskytnut výměnou za zaplacení 
ceny, ale za jiné než peněžní protiplnění, 
tato směrnice by se měla použít pouze na 
smlouvy, u nichž poskytovatel požádá a
spotřebitel poskytovateli aktivně poskytne
údaje, jako je jméno a e-mailová adresa 
nebo fotografie, přímo či nepřímo, 

(14) Pokud jde o digitální obsah, který 
nebyl poskytnut výměnou za zaplacení 
ceny, ale za jiné než peněžní protiplnění, 
tato směrnice by se měla použít rovněž na 
smlouvy, u nichž spotřebitel poskytne své 
osobní údaje nebo jakékoli jiné údaje, jež 
mohou být poskytovatelem přímo či 
nepřímo využity. Měly by se k nim řadit i
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například prostřednictvím individuální 
registrace nebo na základě smlouvy, která 
umožňuje přístup k fotografiím 
spotřebitele. Tato směrnice by se neměla 
použít na situace, kdy poskytovatel 
shromažďuje údaje nezbytné pro 
fungování digitálního obsahu v souladu se 
smlouvou, například geografickou polohu 
pro účely správného fungování mobilních 
aplikací, nebo pouze za účelem splnění 
zákonných požadavků, například když se v 
souladu s použitelnými právními předpisy 
požaduje registrace spotřebitele pro účely 
bezpečnosti a identifikace. Tato směrnice 
by se rovněž neměla použít na situace, kdy 
poskytovatel shromažďuje informace, 
včetně osobních údajů, jako je IP adresa, 
nebo jiné automaticky generované 
informace, jako jsou informace 
shromažďované a přenášené 
prostřednictvím souborů cookie, aniž je 
spotřebitel aktivně poskytl, i když 
spotřebitel souhlasí s používáním souborů 
cookie. Rovněž by se neměla použít na 
situace, kdy je spotřebitel vystaven 
reklamám výlučně za účelem získání 
přístupu k digitálnímu obsahu.

smlouvy, u nichž spotřebitel poskytovateli 
umožní přístup ke svým osobním údajům 
a jejich zpracování. Tato směrnice by se 
neměla použít na situace, kdy poskytovatel 
shromažďuje údaje, které výlučně využívá 
k tomu, aby mohl digitální obsah, včetně 
aktualizace softwaru, fungovat v souladu 
se smlouvou, například geografickou 
polohu pro účely správného fungování 
mobilních aplikací, nebo pouze za účelem 
splnění zákonných požadavků, například 
když se v souladu s použitelnými právními 
předpisy požaduje registrace spotřebitele 
pro účely bezpečnosti a identifikace.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Digitální obsah má velký význam v 
souvislosti s internetem věcí. Konkrétní 
otázky odpovědnosti související s 
internetem věcí, včetně odpovědnosti za 
smlouvy o údajích a smlouvy o 
komunikaci mezi zařízeními, je však 
vhodnější regulovat odděleně.

vypouští se

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Smlouvy mohou zahrnovat obecné 
podmínky poskytovatele, které musí 
spotřebitel přijmout. V případě některých 
typů digitálního obsahu poskytovatelé
často popíší službu a měřitelné cíle této 
služby v dohodě o úrovni služeb. Tyto 
dohody o úrovni služeb jsou obvykle 
připojeny k hlavní smlouvě a tvoří 
významnou součást smluvního vztahu mezi 
poskytovatelem a spotřebitelem. Podle této 
směrnice by měly být zahrnuty v definici 
smlouvy, a proto by měly být v souladu s 
pravidly stanovenými v této směrnici.

(18) Smlouvy mohou zahrnovat obecné 
podmínky poskytovatele, které musí 
spotřebitel přijmout. V případě některých 
typů digitálního obsahu poskytovatelé 
často popíší službu a měřitelné cíle této 
služby v dohodě o úrovni služeb. Tyto 
dohody o úrovni služeb jsou obvykle 
připojeny k hlavní smlouvě a tvoří 
významnou součást smluvního vztahu mezi 
poskytovatelem a spotřebitelem. Podle této 
směrnice by měly být zahrnuty v definici 
smlouvy, a proto by měly být v souladu s 
pravidly stanovenými v této směrnici. V 
případech, kdy je souhlas se zpracováním 
osobních údajů poskytován jako jiné než 
peněžní protiplnění, by smlouva měla 
obsahovat informace o tomto zpracování 
údajů předepsané v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/6791, tyto 
informace by však měly být jasně 
odlišitelné od jiných prvků dané smlouvy. 
Dále by měly jasně srozumitelné ikony 
znázorňovat hlavní prvky zpracování 
osobních údajů.

_________________________________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 
4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Ochrana fyzických osob při
zpracování osobních údajů je upravena

(22) Mezi činnosti, které spadají do 
oblasti působnosti této směrnice, patří 
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směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES a směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady2 2002/58/ES, které se 
použijí v plném rozsahu na poskytování 
digitálního obsahu. Uvedené směrnice již 
stanoví právní rámec v oblasti osobních 
údajů v Unii. Provádění a používání této 
směrnice by mělo být plně v souladu s 
uvedeným právním rámcem. 

zpracování osobních údajů. Touto
směrnicí nejsou dotčena pravidla práva 
Evropské unie, jež se vztahují na 
zpracování osobních údajů na území 
Unie, zejména nařízení (EU) 2016/679 a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/58/ES2, jimiž se řídí zpracování 
osobních údajů prováděné v členských 
státech pod dohledem příslušných orgánů 
členských států, zejména veřejných 
nezávislých orgánů jmenovaných 
členskými státy. Tyto právní akty již 
stanoví právní rámec v oblasti osobních 
údajů v Unii a jsou v plném rozsahu 
použitelné na smlouvy o poskytování 
digitálního obsahu. Provádění a používání 
této směrnice by mělo být plně v souladu s 
uvedeným právním rámcem. 

__________ __________

1. Úř. věst. L 281, 23/11/1995, s. 31 - 50) 
[bude nahrazena obecným nařízením o 
ochraně údajů, jakmile bude přijato].
2. Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37–47. 2. Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37–47.

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby zpracování osobních údajů, které je prováděno za účelem poskytování 
digitálního obsahu, bylo zcela v souladu s právními předpisy EU o ochraně údajů, včetně 
nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jež je horizontální povahy. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) V případech, kdy smlouva 
nestanoví dostatečně jasné a srozumitelné 
ukazatele pro zjištění souladu digitálního 
obsahu se smlouvou, je nezbytné stanovit
objektivní kritéria souladu, aby se zajistilo, 
že spotřebitelé nebudou zbaveni svých 
práv. V takových případech by se soulad se 
smlouvou měl posuzovat s ohledem na 
účel, pro který by se digitální obsah 

(25) V případech, kdy smlouva 
nestanoví dostatečně jasné a srozumitelné 
ukazatele přizpůsobené spotřebitelům, na 
něž je cílena, za účelem zjištění souladu 
digitálního obsahu se smlouvou, je 
nezbytné stanovit kritéria souladu, aby se 
zajistilo, že spotřebitelé dostatečně rozumí 
svým právům a nebudou jich zbaveni. V 
takových případech by se soulad se 
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stejného popisu běžně použil. smlouvou měl posuzovat s ohledem na 
účel, pro který by se digitální obsah 
stejného popisu běžně použil, dostupné 
technické normy i důvodná očekávání 
spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Služby a technologie založené na 
datech sice přinášejí značné výhody, ale 
obnášejí i určitá slabá místa. Jak uznává 
strategie pro jednotný digitální trh, je 
nezbytná vysoká úroveň bezpečnosti sítí a 
informací v celé Evropské unii, aby se 
zajistilo dodržování základních práv, jako 
je právo na ochranu soukromí a osobních 
údajů, a aby se zvýšila důvěra uživatelů v 
digitální ekonomiku. Jelikož software již 
začíná být všudypřítomný, zásadní 
záležitostí se stávají vlastnosti, jako je 
spolehlivost, bezpečnost a schopnost 
přizpůsobit se měnícím se potřebám. Je 
proto čím dál důležitější, aby tyto služby a 
technologie založené na datech zajišťovaly, 
že tyto kvality budou zaručeny v míře 
odpovídající úloze a funkci těchto 
technologií. Zejména kvalita, pokud jde o 
bezpečnost a spolehlivost, je stále 
významnějším prvkem pro inovativní, 
kombinované služby, které se musí opírat o 
propojení různých systémů v různých 
oblastech.

(27) Služby a technologie založené na 
datech sice přinášejí značné výhody, ale 
obnášejí i určitá slabá místa. Jak uznává 
strategie pro jednotný digitální trh, je 
nezbytná vysoká úroveň bezpečnosti sítí a 
informací v celé Evropské unii, aby se 
zajistilo dodržování základních práv, jako 
je právo na ochranu soukromí a osobních 
údajů on-line, a aby se zvýšila důvěra 
uživatelů v digitální ekonomiku. Jelikož 
software již začíná být všudypřítomný, 
zásadní záležitostí se stávají vlastnosti, 
jako je spolehlivost, bezpečnost a 
schopnost přizpůsobit se měnícím se 
potřebám. Je proto čím dál důležitější, aby 
tyto služby a technologie založené na 
datech zajišťovaly, že tyto kvality budou 
zaručeny v co největší možné míře. 
Zejména kvalita, pokud jde o bezpečnost a 
spolehlivost, je stále významnějším 
prvkem pro inovativní, kombinované 
služby, které se musí opírat o propojení 
různých systémů v různých oblastech.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) V druhé fázi by měl mít spotřebitel (37) V druhé fázi by měl mít spotřebitel 
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nárok na snížení ceny nebo ukončení 
smlouvy. Právo spotřebitele na to, aby 
smlouva byla ukončena, by mělo být 
omezeno na ty případy, kdy například není 
možné uvést digitální obsah do souladu se 
smlouvou a kdy tento nesoulad narušuje 
hlavní funkční prvky digitálního obsahu. 
Pokud spotřebitel ukončí smlouvu, 
poskytovatel by měl vrátit zpět cenu 
zaplacenou spotřebitelem nebo, pokud 
digitální obsah není poskytován oproti 
zaplacení ceny, ale výměnou za přístup k 
údajům poskytnutým spotřebitelem, měl by 
se poskytovatel zdržet jejich použití, 
předání uvedených údajů třetím stranám 
nebo umožnění přístupu třetích stran k 
těmto údajům po ukončení smlouvy. 
Splnění povinnosti zdržet se použití údajů 
by mělo v případě, kdy je protiplnění ve 
formě osobních údajů, znamenat, že 
poskytovatel by měl přijmout veškerá 
opatření, aby dodržel pravidla na ochranu 
údajů, tím, že je vymaže nebo anonymizuje 
takovým způsobem, že spotřebitele nelze 
identifikovat pomocí žádných prostředků, o 
nichž lze důvodně předpokládat, že je 
použije buď poskytovatel, nebo jakákoli 
jiná osoba. Aniž jsou dotčeny povinnosti 
správce podle směrnice 95/46/ES, 
poskytovatel by neměl být povinen 
provádět žádné další kroky ve vztahu k 
údajům, které legálně poskytl třetím 
stranám v průběhu trvání smlouvy o 
poskytnutí digitálního obsahu.

nárok na snížení ceny nebo ukončení 
smlouvy. Právo spotřebitele na to, aby 
smlouva byla ukončena, by mělo být 
omezeno na ty případy, kdy například není 
možné uvést digitální obsah do souladu se 
smlouvou a kdy tento nesoulad narušuje 
hlavní funkční prvky digitálního obsahu. 
Pokud spotřebitel ukončí smlouvu, 
poskytovatel by měl vrátit zpět cenu 
zaplacenou spotřebitelem nebo, pokud 
digitální obsah není poskytován oproti 
zaplacení ceny, ale výměnou za přístup k 
údajům poskytnutým spotřebitelem jako 
protiplnění za poskytnutý obsah nebo 
vytvořených spotřebitelem během trvání 
smlouvy, měl by se poskytovatel zdržet 
jejich použití, předání uvedených údajů 
třetím stranám nebo umožnění přístupu 
třetích stran k těmto údajům po ukončení 
smlouvy. Splnění povinnosti zdržet se 
použití údajů by mělo v případě, kdy je 
protiplnění ve formě osobních údajů, 
znamenat, že poskytovatel by měl přijmout 
veškerá opatření, aby dodržel pravidla na 
ochranu údajů, tím, že je vymaže nebo 
anonymizuje takovým způsobem, že 
spotřebitele nelze identifikovat pomocí 
žádných prostředků, o nichž lze důvodně 
předpokládat, že je použije buď 
poskytovatel, nebo jakákoli jiná osoba. 
Pokud poskytovatel používá techniky na 
ochranu údajů, jako je pseudonymizace, 
jak to předepisuje nařízení (EU) 
2016/679, měl by tyto údaje přestat 
používat, avšak jen poté, co o to 
spotřebitel požádá. Aniž jsou dotčeny 
povinnosti správce podle nařízení (EU) 
2016/679, poskytovatel by neměl být 
povinen provádět žádné další kroky ve 
vztahu k údajům, které legálně poskytl 
třetím stranám v průběhu trvání smlouvy o 
poskytnutí digitálního obsahu.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) V případě ukončení smlouvy by 
poskytovatel měl rovněž upustit od 
používání obsahu vygenerovaného
spotřebitelem. Nicméně v případech, kdy 
konkrétní obsah vygeneroval více než 
jeden spotřebitel, má poskytovatel nárok 
používat nadále obsah vygenerovaný
spotřebitelem, pokud jej používají uvedení 
ostatní spotřebitelé.

(38) V případě ukončení smlouvy by 
poskytovatel měl rovněž upustit od 
používání obsahu vytvořeného
spotřebitelem. Nicméně v případech, kdy 
konkrétní obsah vytvořil více než jeden 
spotřebitel, má poskytovatel nárok 
používat nadále obsah vytvořený
spotřebitelem, pokud jej používají uvedení 
ostatní spotřebitelé.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) S cílem zajistit účinnou ochranu 
spotřebitele, pokud jde o právo ukončit 
smlouvu, by měl poskytovatel spotřebiteli 
umožnit opětovně získat všechny údaje 
nahrané spotřebitelem, vygenerované
spotřebitelem s použitím digitálního 
obsahu nebo vytvořené tím, že spotřebitel 
použil digitální obsah. Tato povinnost by 
měla být rozšířena i na údaje, které má 
poskytovatel povinnost uchovávat podle 
smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu, 
jakož i na údaje, které má poskytovatel v 
souvislosti se smlouvou skutečně v držení.

(39) S cílem zajistit účinnou ochranu 
spotřebitele, pokud jde o právo ukončit 
smlouvu, by měl poskytovatel spotřebiteli 
na jeho žádost umožnit opětovně získat 
všechny údaje nahrané spotřebitelem nebo 
vytvořené spotřebitelem s použitím 
digitálního obsahu. Tato povinnost by měla 
být rozšířena i na údaje, které má 
poskytovatel povinnost uchovávat podle 
smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu, 
jakož i na údaje, které má poskytovatel v 
souvislosti se smlouvou skutečně v držení.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Zásada odpovědnosti poskytovatele 
za škody je základním prvkem smluv o 
poskytování digitálního obsahu. Aby se 
zvýšila důvěra spotřebitelů v digitální 
obsah, měla by být tato zásada upravena na 
úrovni Unie, aby se zajistilo, že 

(44) Zásada odpovědnosti poskytovatele 
za škody je základním prvkem smluv o 
poskytování digitálního obsahu. Aby se 
zvýšila důvěra spotřebitelů v digitální 
obsah, měla by být tato zásada upravena na 
úrovni Unie, aby se zajistilo, že 
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spotřebitelé neutrpí újmu, pokud byl jejich 
hardware nebo software poškozen 
digitálním obsahem, který není v souladu 
se smlouvou. Spotřebitelé by proto měli 
mít nárok na náhradu škod způsobených 
jejich digitálnímu prostředí v důsledku 
nesouladu se smlouvou nebo v důsledku 
neposkytnutí digitálního obsahu. Členské 
státy však měly stanovit podrobné 
podmínky pro výkon tohoto práva na 
náhradu škody a zohlednit přitom 
skutečnost, že slevy cen za budoucí 
poskytnutí digitálního obsahu, zejména 
pokud jsou nabízeny poskytovatelem jako 
výhradní odškodnění za ztráty, nemusí 
nutně spotřebiteli zajistit situaci, která se 
co nejvíce blíží situaci, ve které by se 
spotřebitel nacházel, kdyby byl digitální 
obsah řádně poskytnut a byl v souladu se 
smlouvou.

spotřebitelé neutrpí újmu, pokud jim 
vznikne škoda vinou digitálního obsahu, 
který není v souladu se smlouvou. 
Spotřebitelé by proto měli mít nárok na 
náhradu škod, které jim byly způsobeny v 
důsledku nesouladu se smlouvou nebo v 
důsledku neposkytnutí digitálního obsahu. 
Členské státy však měly stanovit podrobné 
podmínky pro výkon tohoto práva na 
náhradu škody a zohlednit přitom 
skutečnost, že slevy cen za budoucí 
poskytnutí digitálního obsahu, zejména 
pokud jsou nabízeny poskytovatelem jako 
výhradní odškodnění za ztráty, nemusí 
nutně spotřebiteli zajistit situaci, která se 
co nejvíce blíží situaci, ve které by se 
spotřebitel nacházel, kdyby byl digitální 
obsah řádně poskytnut a byl v souladu se 
smlouvou. Členské státy by měly mít při 
stanovování pravidel v této věci možnost 
stanovit nižší nebo větší míru
odpovědnosti za škody, aby rozlišily mezi 
poskytovateli, kteří učinili vše, co je v 
jejich silách, aby omezili možnost vzniku 
škody, například se řídili osvědčenými 
postupy daného odvětví a dodržovali 
bezpečnostní standardy nebo mezinárodní 
normy, a těmi, kteří byli v tomto ohledu 
nedbalí.

Odůvodnění

Návrh omezuje odpovědnost poskytovatele pouze na ekonomické škody na hardwaru a 
softwaru spotřebitele. Je tak příliš omezena, neboť by mohly nastat případy, kdy spotřebitel 
utrpí vážnou ekonomickou nebo nehmotnou ztrátu, která naprosto nesouvisí s jakýmkoli 
poškozením jeho digitálního prostředí. S cílem vést poskytovatele k většímu smyslu pro 
odpovědnost a zodpovídání se by navíc členské státy měly mít možnost při stanovování 
podrobných pravidel pro náhradu škody rozlišovat mezi poskytovateli, kteří učinili vše, co je v 
jejich silách, aby omezili možnost vzniku škod, a těmi, kteří si takto nepočínali.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Tato směrnice dodržuje základní (55) Tato směrnice dodržuje základní 
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práva a ctí zásady uznávané zejména 
Listinou základních práv Evropské unie, a 
sice články 16, 38 a 47 uvedené listiny,

práva a ctí zásady uznávané zejména 
Listinou základních práv Evropské unie, a 
sice články 7, 8, 16, 38 a 47 uvedené 
listiny,

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) údaje, které jsou vytvářeny a 
poskytovány v digitální podobě, například
video a audio soubory, aplikace, digitální 
hry a jakýkoli jiný software;

a) údaje, které jsou vytvářeny a 
poskytovány v digitální podobě, mj. video 
a audio soubory, aplikace, digitální hry a 
jakýkoli jiný software;

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. „osobními údaji“ se rozumí osobní 
údaje definované v čl. 4 odst. (1) nařízení 
(EU) 2016/679;

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. „náhradou škody“ se rozumí 
peněžní částka, na jejíž vyplacení mohou 
mít spotřebitelé nárok z důvodu 
ekonomické újmy způsobené jejich 
digitálnímu prostředí;

5. „náhradou škody“ se rozumí 
peněžní částka, na jejíž vyplacení mohou 
mít spotřebitelé nárok z důvodu hmotné 
nebo nehmotné újmy;
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Odůvodnění

Návrh omezuje odpovědnost poskytovatele pouze na ekonomické škody na hardwaru a 
softwaru spotřebitele. Je tak omezena příliš, neboť by mohly nastat případy, kdy spotřebitel 
utrpí vážnou ekonomickou nebo nehmotnou ztrátu, která naprosto nesouvisí s újmou 
způsobenou jeho digitálnímu prostředí, například pokud software obsahuje virus, který 
umožňuje hackerům získat přístup k počítači spotřebitele a ukrást jeho totožnost za účelem 
jejího podvodného zneužití. Podobné ustanovení obsahuje také nové obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah spotřebiteli nebo 
se zaváže tak učinit výměnou za cenu, 
která má být zaplacena, nebo za to, že 
spotřebitel aktivně poskytne jiné než 
peněžní protiplnění ve formě osobních 
údajů nebo jakýchkoli jiných údajů.

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah nebo digitální 
službu spotřebiteli nebo se zaváže tak 
učinit výměnou za cenu, která má být 
zaplacena, nebo za to, že spotřebitel 
namísto peněžní platby zpřístupní své 
osobní nebo jakékoli jiné údaje, pokud je 
to možné v souladu s nařízením (EU) 
2016/679. Smlouva musí výslovně uvádět, 
jaké osobní údaje jsou za dodaný obsah 
vyměňovány.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tato směrnice se nepoužije na 
digitální obsah poskytnutý za jiné než 
peněžní protiplnění do té míry, pokud
poskytovatel požaduje, aby spotřebitel 
poskytl osobní údaje, jejichž zpracování je 
nezbytně nutné pro účely plnění smlouvy 
nebo pro splnění zákonných požadavků, a 

4. Tato směrnice se nepoužije v 
případě, kdy poskytovatel používá osobní 
nebo jiné údaje zpřístupněné 
spotřebitelem výhradně pro účely 
poskytování digitálního obsahu nebo
splnění zákonných požadavků a 
nezpracovává tyto údaje k žádným jiným
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poskytovatel tyto údaje dále nezpracovává 
způsobem, který se neslučuje s tímto 
účelem. Tato směrnice se rovněž 
nepoužije na žádné jiné údaje, jejichž 
poskytnutí požaduje poskytovatel od 
spotřebitele za účelem zajištění toho, aby 
byl digitální obsah v souladu se smlouvou 
nebo aby splňoval zákonné požadavky, a 
poskytovatel tyto údaje nepoužije k 
obchodním účelům.

účelům. 

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud je jakékoli ustanovení této 
směrnice v rozporu s ustanovením jiného 
aktu Unie upravujícího konkrétní odvětví 
nebo předmět, má ustanovení uvedeného 
jiného aktu Unie přednost před touto 
směrnicí.

7. Pokud je jakékoli ustanovení této 
směrnice v rozporu s ustanovením jiného 
aktu Unie, má ustanovení uvedeného 
jiného aktu Unie přednost před touto 
směrnicí.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Touto směrnicí není dotčena 
ochrana fyzických osob při zpracování 
osobních údajů.

8. Žádné ustanovení této směrnice 
nebo jakéhokoli aktu provádějícího ji ve 
vnitrostátním právu žádným způsobem 
neomezí nebo nenaruší ochranu
fyzických osob při zpracování osobních 
údajů, jak stanoví nařízení (EU) č. 
2016/679 a směrnice 2002/58/ES.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 9 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9 a. V případě, že se v souvislosti s 
dodáním digitálního obsahu v rámci 
působnosti této směrnice uplatňují právní 
předpisy jiného členského státu, než je stát 
trvalého pobytu spotřebitele, musí 
poskytovatel spotřebitele o této skutečnosti 
odpovídajícím způsobem informovat ještě 
před uzavřením smlouvy.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatel poskytne digitální 
obsah ihned po uzavření smlouvy, pokud 
se strany nedohodly jinak. Poskytnutí se 
považuje za uskutečněné, když je digitální 
obsah poskytnut spotřebiteli nebo, pokud 
se použije odst. 1 písm. b), třetí straně 
podle volby spotřebitele, podle toho, co 
nastane dříve.

2. Poskytovatel poskytne digitální 
obsah ihned po uzavření smlouvy, pokud 
se strany nedohodly jinak a aniž je dotčen 
čl. 16 písm. m) směrnice 2011/83/EU. 
Poskytnutí se považuje za uskutečněné, 
když je digitální obsah poskytnut 
spotřebiteli nebo, pokud se použije odst. 1 
písm. b) tohoto článku, třetí straně podle 
volby spotřebitele, podle toho, co nastane 
dříve.

_________________

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby byl digitální obsah v souladu 
se smlouvou, musí v příslušných 
případech:

1. Smlouva musí obsahovat všechny 
příslušné prvky pro posouzení souladu 
digitálního obsahu, jakož i veškeré 
příslušné informace týkající se zpracování 
osobních údajů v souladu s povinností 
podle nařízení (EU) č. 2016/679. Aby byl 
digitální obsah v souladu se smlouvou, 
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musí v příslušných případech:

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) být aktualizován, jak je stanoveno 
ve smlouvě.

d) být aktualizován, jak je stanoveno 
ve smlouvě, nebo podle potřeby, s cílem 
zaručit prvky stanovené v písmenech a) a 
b), zejména kontinuitu a bezpečnost.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud smlouva nestanoví, v 
příslušných případech, jasným a 
srozumitelným způsobem požadavky na 
digitální obsah podle odstavce 1, musí být 
digitální obsah vhodný pro účely, pro které 
by se digitální obsah stejného popisu běžně 
použil, včetně jeho funkčnosti, 
interoperability a jiných funkčních prvků, 
jako je dostupnost, kontinuita a bezpečnost, 
s přihlédnutím k:

2. Kromě toho, že musí být digitální 
obsah v souladu s veškerými požadavky na 
soulad zahrnutými ve smlouvě, jak stanoví 
odstavec 1, musí být i vhodný pro účely, 
pro které by se digitální obsah stejného 
popisu běžně použil, a mít takové 
vlastnosti, včetně funkčnosti, 
interoperability a jiných funkčních prvků, 
jako je dostupnost, kontinuita a bezpečnost, 
které mohou spotřebitelé důvodně 
očekávat, s přihlédnutím k:

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) tomu, zda je digitální obsah 
poskytován výměnou za zaplacení ceny 
nebo za jiné než peněžní protiplnění;

a) tomu, zda je digitální obsah 
poskytován výměnou za zaplacení ceny 
nebo za jiné než peněžní protiplnění
spočívající v poskytnutí osobních údajů 
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nebo jakýchkoli jiných údajů podle čl. 3 
odst. 1;

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) oprávněným očekáváním 
spotřebitelů;

Odůvodnění

V návrhu musí být digitální obsah v souladu s tím, co bylo uvedeno ve smlouvě, a pouze 
pokud nebylo ve smlouvě uvedeno nic, mohla by být pro posouzení jeho souladu použita 
objektivnější kritéria (jako technické normy nebo kodexy chování). Produkty s digitálním 
obsahem jsou však často tak komplikované, že od spotřebitele nelze očekávat, že bude 
schopen v plné míře obsáhnout podmínky smlouvy a učinit informované rozhodnutí. Proto by 
bylo vhodnější, aby byla pro ověření souladu používána častěji taková kritéria, jako jsou 
technické normy nebo oprávněná očekávání.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) případným jakýmkoli existujícím 
mezinárodním technickým normám nebo, 
pokud takové technické normy neexistují, 
použitelným kodexům chování a 
osvědčeným postupům daného odvětví; a

b) veškerým existujícím 
mezinárodním technickým normám nebo, 
pokud takové technické normy neexistují, 
použitelným kodexům chování a 
osvědčeným postupům daného odvětví; a

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b a) veškerým stávajícím osvědčeným 
postupům týkajícím se bezpečnosti 
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informačních systémů a digitálních 
prostředí;

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud smlouva stanoví, že digitální 
obsah má být poskytován v průběhu 
určitého období, musí být v souladu se 
smlouvou během celého uvedeného 
období.

3. Pokud smlouva stanoví, že digitální 
obsah má být poskytován v průběhu 
určitého období, musí být tento digitální 
obsah, včetně případných bezpečnostních 
aktualizací poskytovaných dodavatelem, v 
souladu se smlouvou během celého 
uvedeného období.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5 a. S cílem zabezpečit soulad se 
smlouvou musí být digitální obsah nebo 
digitální služba v souladu se zásadami 
„záměrné ochrany osobních údajů“ a 
„standardní ochrany osobních údajů“, 
které jsou uvedeny v článku 25 nařízení 
(EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Spotřebitel spolupracuje s 
poskytovatelem v co největší možné míře, 
která je nezbytná pro určení digitálního 
prostředí spotřebitele. Povinnost 
spolupráce je omezena na takové technicky 
dostupné prostředky, které jsou co nejméně 

3. Spotřebitel spolupracuje s 
poskytovatelem v co největší možné míře, 
která je nezbytná pro určení digitálního 
prostředí spotřebitele. Povinnost 
spolupráce je omezena na takové technicky 
dostupné prostředky, které jsou co nejméně 
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rušivé pro spotřebitele. Pokud spotřebitel 
nespolupracuje, důkazní břemeno s 
ohledem na nesoulad se smlouvou nese 
spotřebitel.

rušivé pro spotřebitele. Pokud spotřebitel 
nespolupracuje, důkazní břemeno s 
ohledem na nesoulad se smlouvou nese 
spotřebitel. Spotřebitel nemá povinnost 
spolupracovat, pokud poskytovatel 
požaduje přístup k soukromým nebo 
osobním informacím a zprávám.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jakýkoli nesoulad se smlouvou, 
který nastane v době poskytnutí digitálního 
obsahu; a

b) jakýkoli nesoulad se smlouvou, 
který nastane v době poskytnutí digitálního 
obsahu;

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b a) jakékoli nedostatečné zabezpečení, 
které bylo poskytovateli známé anebo mu 
odůvodněně mohlo být známé na základě 
osvědčených postupů týkajících se 
bezpečnosti informačních systémů a 
digitálních prostředí; a

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatel uvede digitální obsah 
do souladu se smlouvou podle odstavce 1 v 
přiměřené lhůtě poté, co byl spotřebitelem 
o nesouladu se smlouvou informován, a 
bez významných obtíží pro spotřebitele, s 
přihlédnutím k povaze a účelu, pro nějž 

2. Poskytovatel uvede digitální obsah 
do souladu se smlouvou podle odstavce 1 
bez zbytečného prodlení poté, co byl 
spotřebitelem o nesouladu se smlouvou 
informován, a bez významných obtíží pro 
spotřebitele, s přihlédnutím k povaze a 
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spotřebitel tento digitální obsah požadoval. účelu, pro nějž spotřebitel tento digitální 
obsah požadoval.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Spotřebitel může smlouvu ukončit
pouze tehdy, pokud nesoulad se smlouvou 
narušuje funkčnost, interoperabilitu a jiné 
hlavní funkční prvky digitálního obsahu, 
jako je jeho dostupnost, kontinuita a 
bezpečnost, pokud jsou vyžadovány podle 
čl. 6 odst. 1 a 2. Pokud jde o prokázání 
toho, že nesoulad se smlouvou nenarušuje 
funkčnost, interoperabilitu a jiné hlavní 
funkční prvky digitálního obsahu, nese 
důkazní břemeno poskytovatel.

5. Aniž jsou dotčeny jiné právní 
důvody pro ukončení smlouvy, může 
spotřebitel smlouvu ukončit, pokud 
nesoulad se smlouvou narušuje funkčnost, 
interoperabilitu a jiné hlavní funkční prvky 
digitálního obsahu, jako je jeho dostupnost, 
kontinuita a bezpečnost, pokud jsou 
vyžadovány podle čl. 6 odst. 1 a 2. Pokud 
jde o prokázání toho, že nesoulad se 
smlouvou nenarušuje funkčnost, 
interoperabilitu a jiné hlavní funkční prvky 
digitálního obsahu, nese důkazní břemeno 
poskytovatel.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytovatel přijme veškerá 
opatření, která lze očekávat, aby se zdržel 
použití jiného než peněžního protiplnění, 
které spotřebitel poskytl výměnou za 
digitální obsah, a jakýchkoli jiných údajů, 
které poskytovatel shromáždil v souvislosti 
s poskytnutím digitálního obsahu, včetně 
jakéhokoli obsahu poskytnutého 
spotřebitelem, s výjimkou obsahu, který 
vygeneroval spotřebitel společně s dalšími 
spotřebiteli, kteří tento obsah nadále 
používají;

b) poskytovatel se zdrží použití 
osobních údajů nebo jakýchkoli jiných 
údajů, které spotřebitel zpřístupnil 
namísto peněžní platby výměnou za 
digitální obsah, a jakýchkoli jiných údajů, 
které poskytovatel shromáždil v souvislosti 
s poskytnutím digitálního obsahu, včetně 
jakéhokoli obsahu poskytnutého 
spotřebitelem, s výjimkou obsahu, který 
vytvořil spotřebitel společně s dalšími 
spotřebiteli, kteří tento obsah nadále 
používají. Poskytovatel se zdrží zpracování 
osobních údajů pouze za tím účelem, aby 
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bylo možné spojit údaje a obsah jiné než 
osobní povahy s konkrétním 
spotřebitelem, aby je tento spotřebitel 
mohl získat zpět podle písm. c). 
Poskytovatel musí dodržovat povinnosti 
podle nařízení (EU) č. 2016/679;

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) poskytovatel poskytne spotřebiteli 
technické prostředky pro opětovné získání 
veškerého obsahu poskytnutého 
spotřebitelem a jakýchkoli jiných údajů 
vytvořených nebo vygenerovaných tím, že 
spotřebitel používal digitální obsah, a to do 
té míry, že údaje získal do svého držení 
poskytovatel. Spotřebitel má nárok na 
opětovné získání obsahu bezplatně, bez 
významných obtíží, v přiměřené době a v
běžně používaném datovém formátu;

c) poskytovatel poskytne spotřebiteli 
na jeho žádost technické prostředky pro 
opětovné získání veškerého obsahu 
poskytnutého spotřebitelem a jakýchkoli 
jiných údajů vytvořených tím, že 
spotřebitel používal digitální obsah, a to do 
té míry, že údaje získal do svého držení 
poskytovatel. Spotřebitel má nárok na 
opětovné získání obsahu bezplatně, bez 
obtíží, v přiměřené době a ve 
strukturovaném, běžně používaném a 
strojově čitelném datovém formátu a 
předat tento obsah jinému poskytovateli, 
aniž by tomuto kroku kladl původní 
poskytovatel jakékoli překážky;

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatel je odpovědný 
spotřebiteli za jakoukoli ekonomickou 
újmu způsobenou digitálnímu prostředí 
spotřebitele v důsledku nesouladu se 
smlouvou nebo v důsledku neposkytnutí 
digitálního obsahu. Náhrada škody musí 
spotřebiteli zajistit situaci, která se co 
nejvíce blíží situaci, ve které by se 

1. Poskytovatel je odpovědný 
spotřebiteli za jakoukoli ekonomickou 
újmu způsobenou spotřebiteli v důsledku 
nesouladu se smlouvou nebo v důsledku 
neposkytnutí digitálního obsahu. Náhrada 
škody musí spotřebiteli zajistit situaci, 
která se co nejvíce blíží situaci, ve které by 
se spotřebitel nacházel, kdyby byl digitální 
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spotřebitel nacházel, kdyby byl digitální 
obsah řádně poskytnut a byl v souladu se 
smlouvou.

obsah řádně poskytnut a byl v souladu se 
smlouvou.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví podrobné 
podmínky pro výkon tohoto práva na 
náhradu škody.

2. Členské státy stanoví podrobné 
podmínky pro výkon tohoto práva na 
náhradu škody. Při stanovování těchto 
podmínek mohou členské státy stanovit 
nižší nebo větší míru odpovědnosti za 
škody na základě objektivních kritérií pro 
posouzení toho, jaké úsilí poskytovatel 
vyvinul, aby nedošlo k nesouladu 
digitálního obsahu a ke vzniku újmy, jako 
jsou osvědčené postupy týkající se 
bezpečnosti nebo nejmodernější 
technologie.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud smlouva stanoví, že digitální 
obsah se má poskytovat během určitého 
období stanoveného ve smlouvě, může 
poskytovatel měnit funkčnost, 
interoperabilitu a jiné hlavní funkční prvky 
digitálního obsahu, jako je jeho dostupnost, 
kontinuita a bezpečnost, do té míry, že 
uvedené změny mají nepříznivý účinek na 
přístup k digitálnímu obsahu nebo jeho 
použití ze strany spotřebitele, pouze tehdy, 
pokud:

1. Pokud smlouva stanoví, že digitální 
obsah se má poskytovat během určitého 
období stanoveného ve smlouvě, může 
poskytovatel měnit funkčnost, 
interoperabilitu a jiné hlavní funkční prvky 
digitálního obsahu, jako je jeho dostupnost 
a kontinuita, pouze tehdy, pokud:

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
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Čl. 15 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a a) je taková změna nezbytná pro 
bezpečnost obsahu v souladu s 
osvědčenými postupy;

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) spotřebitel byl s přiměřeným 
předstihem informován o změně 
výslovným oznámením na trvalém nosiči;

b) spotřebitel byl s přiměřeným 
předstihem informován o změně 
výslovným oznámením;

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) při ukončení smlouvy podle 
písmene c) jsou spotřebiteli poskytnuty 
technické prostředky pro opětovné získání 
veškerého obsahu poskytnutého v souladu 
s čl. 13 odst. 2 písm. c).

d) při ukončení smlouvy podle 
písmene c) jsou spotřebiteli poskytnuty 
technické prostředky pro opětovné získání 
veškerého obsahu poskytnutého v souladu 
s čl. 13 odst. 2 písm. c) nebo čl. 16 odst. 4 
písm. b).

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytovatel přijme veškerá 
opatření, která lze očekávat, aby se zdržel
použití jiného než peněžního protiplnění, 
které spotřebitel poskytl výměnou za 

a) poskytovatel se zdrží použití 
osobních či jakýchkoli jiných údajů, které 
spotřebitel zpřístupnil namísto peněžní 
platby výměnou za digitální obsah, a 



PE582.370v02-00 26/29 AD\1110213CS.docx

CS

digitální obsah, a jakýchkoli jiných údajů, 
které poskytovatel shromáždil v souvislosti 
s poskytnutím digitálního obsahu, včetně 
jakéhokoli obsahu poskytnutého 
spotřebitelem;

jakýchkoli jiných údajů poskytnutých 
spotřebitelem v souvislosti s používáním
digitálního obsahu, včetně jakéhokoli 
obsahu poskytnutého spotřebitelem, s 
výjimkou obsahu, který vytvořil spotřebitel 
společně s dalšími spotřebiteli, kteří tento 
obsah nadále používají. Poskytovatel se 
zdrží zpracování osobních údajů pouze za 
tím účelem, aby bylo možné spojit údaje a 
obsah jiné než osobní povahy s 
konkrétním spotřebitelem, aby je tento 
spotřebitel mohl získat zpět podle písm. b). 
Poskytovatel musí dodržovat povinnosti 
podle nařízení (EU) č. 2016/679;

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytovatel poskytne spotřebiteli 
technické prostředky pro opětovné získání 
veškerého obsahu poskytnutého
spotřebitelem a jakýchkoli jiných údajů 
vytvořených nebo vygenerovaných tím, že 
spotřebitel používal digitální obsah, a to do 
té míry, že tyto údaje získal do svého 
držení poskytovatel. Spotřebitel má nárok 
na opětovné získání obsahu, bez 
významných obtíží, v přiměřené době a v
běžně používaném datovém formátu; a

b) poskytovatel poskytne spotřebiteli na 
jeho žádost technické prostředky pro 
opětovné získání veškerého obsahu 
zpřístupněného spotřebitelem a jakýchkoli 
jiných údajů vytvořených tím, že 
spotřebitel používal digitální obsah, a to do 
té míry, že tyto údaje získal do svého 
držení poskytovatel. Spotřebitel má nárok 
na opětovné získání obsahu a údajů, bez 
významných obtíží, v přiměřené době a ve 
strukturovaném, běžně používaném a 
strojově čitelném datovém formátu, jakož i 
právo předat tento obsah a údaje jinému 
poskytovateli, aniž by tomuto kroku kladl
původní poskytovatel jakékoli překážky; a

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly k 
dispozici odpovídající a účinné prostředky 
pro zajištění souladu s touto směrnicí.

1. Členské státy zajistí, aby byly k 
dispozici účinné a odrazující prostředky 
pro zajištění souladu s touto směrnicí.

Odůvodnění

Ke skutečnému prosazení nových práv spotřebitelů dojde pouze tehdy, pokud členské státy 
zavedou skutečně účinné a odrazující sankce, také vzhledem k důležitým obchodním výhodám, 
které by mohli poskytovatelé digitálního obsahu získat, pokud by agresivně zvyšovali svůj 
podíl na trhu na úkor práv spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) organizace, které působí v oblasti 
ochrany práv a svobod subjektů údajů s 
ohledem na ochranu jejich osobních 
údajů.

Odůvodnění

Na základě článku 80 obecného nařízení o ochraně údajů.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a

Ochrana údajů

Zpracovávání osobních údajů v rámci 
činností prováděných podle této směrnice 
musí probíhat v souladu s ustanoveními 
nařízení (EU) 2016/679 a směrnice 
2002/58/ES.
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Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději dne [the date of five
years after entry into force] přezkoumá 
Komise používání této směrnice a předloží 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě. 
Tato zpráva posoudí mimo jiné případ 
harmonizace pravidel použitelných na 
smlouvy o poskytování digitálního obsahu 
za jiné protiplnění, než je protiplnění 
upravené touto směrnicí, zejména 
poskytování výměnou za reklamu nebo 
nepřímý sběr údajů.

1. Nejpozději dne [the date of three
years after entry into force] přezkoumá 
Komise používání této směrnice a předloží 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě. 
Tato zpráva posoudí mimo jiné vzájemné 
působení a soulad s nařízením (EU) 
2016/679 a případ harmonizace pravidel 
použitelných na smlouvy o poskytování 
digitálního obsahu za jiné protiplnění, než 
je protiplnění upravené touto směrnicí, 
zejména poskytování výměnou za reklamu 
nebo nepřímý sběr údajů.
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