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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodajka vítá návrh Komise o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové 

uživatele internetových zprostředkovatelských služeb a domnívá se, že je dobře vyvážený

a řeší nedostatek transparentnosti v prostředí internetových platforem. Zpravodajka uznává 

přístup založený na zásadách i horizontální povahu tohoto nařízení a fakt, že spíše, než aby se 

zaměřovalo na specifické odvětví nebo problém, usiluje o řešení nerovnováhy mezi 

platformami a podnikovými uživateli v dnešní ekonomice internetových platforem. Stávající 

nařízení přispívá k vytvoření jasného a transparentního právního prostředí jak pro 

poskytovatele internetových služeb, tak pro podnikové uživatele, a přispívá k plnění cílů 

jednotného digitálního trhu. Vzhledem k různorodosti obchodních modelů a přeshraniční 

povaze internetových platforem se zpravodajka domnívá, že by regulační řešení měla být 

harmonizována na úrovni Evropské unie s cílem zachovat jednotný digitální trh a zabránit 

případné roztříštěnosti. Volba nařízení jakožto legislativního nástroje je tudíž vítána. 

Přestože případné dominantní postavení platforem je může vybízet k tomu, aby uplatňovaly 

potenciálně škodlivé postupy, což by omezilo a oslabilo důvěru podniků, zpravodajka by ráda 

upřesnila, že představa, že platformy mají silnější pozici nežli podniky, se v praxi 

neprojevuje. Vzhledem k horizontální povaze stávajícího nařízení a různorodosti 

internetových obchodních modelů, na něž se zaměřuje, se zpravodajka domnívá, že 

internetové zprostředkovatelské služby a podnikoví uživatelé jsou na sobě vzájemně závislí,

a snaží se zajistit, aby toto nařízení nepředstavovalo zbytečnou zátěž ani pro jednu z těchto 

stran. Zpravodajka usiluje o nalezení rovnováhy mezi zvyšováním transparentnosti

a zajištěním spravedlnosti vůči podnikovým uživatelům a zajištěním přístupu ke 

spravedlivému, otevřenému a konkurenceschopnému trhu v internetovém prostředí. 

S ohledem na rostoucí obavy ohledně škodlivého dopadu doložek nejvyšších výhod se 

zpravodajka domnívá, že k tomu, aby spotřebitelé mohli mít prospěch z otevřenějšího trhu

a aby došlo k harmonizaci úsilí v celé Evropské unii, by podnikoví uživatelé měli mít 

možnost nabízet prostřednictvím různých distribučních kanálů odlišné podmínky.  

Zpravodajka je dále přesvědčena, že k zajištění transparentnosti a spravedlnosti vůči 

podnikovým uživatelům musí platformy tyto uživatele informovat o všech dalších kanálech

a využívání jejich značek k uvádění zboží a služeb na trh. Zpravodajka se domnívá, že 

podnikoví uživatelé by měli mít nad svou značkou kontrolu a musí mít právo být informováni 

vždy, když platformy zamýšlí použít jejich značku k uvádění produktů a služeb na trh.  

A konečně se zpravodajka domnívá, že je nezbytné prodloužit lhůtu, v níž musí podniky toto 

nařízení provést, na dvanáct měsíců, vzhledem k tomu, že platformy musí uskutečnit výrazné 

změny. Zpravodajka usiluje o zajištění toho, aby přechodné období nemělo na platformy

a podniky negativní dopad.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Internetové zprostředkovatelské 
služby mohou být rozhodující pro 
obchodní úspěch podniků, které je 
používají s cílem dostat se ke 
spotřebitelům. Rostoucí zprostředkování 
transakcí prostřednictvím internetových 
zprostředkovatelských služeb 
podporovaných silnými nepřímými 
síťovými účinky založenými na datech 
vede k vyšší závislosti takových 
podnikových uživatelů, včetně 
mikropodniků a malých a středních 
podniků, na těchto službách, aby se dostaly 
ke spotřebitelům. Vzhledem k této 
zvyšující se závislosti mají poskytovatelé 
uvedených služeb často lepší vyjednávací 
pozici, která jim umožňuje účinně 
postupovat jednostranně takovým 
způsobem, jenž nemusí být poctivý,
a může být škodlivý pro oprávněné zájmy 
jejich podnikových uživatelů a nepřímo 
také spotřebitelů v Unii.

(2) Internetové zprostředkovatelské 
služby mohou být rozhodující pro 
obchodní úspěch podniků, které je 
používají s cílem dostat se ke 
spotřebitelům. Rostoucí zprostředkování 
transakcí prostřednictvím internetových 
zprostředkovatelských služeb 
podporovaných silnými nepřímými 
síťovými účinky založenými na datech 
vede k vyšší závislosti takových 
podnikových uživatelů, včetně 
mikropodniků a malých a středních 
podniků, na těchto službách, aby se dostaly 
ke spotřebitelům. Vzhledem k této 
zvyšující se závislosti mohou mít
poskytovatelé uvedených služeb často lepší 
vyjednávací pozici, která jim umožňuje 
účinně postupovat jednostranně takovým 
způsobem, jenž nemusí být poctivý,
a může být škodlivý pro oprávněné zájmy 
jejich podnikových uživatelů a nepřímo 
také spotřebitelů v Unii.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Je důležité poznamenat, že výraz 
„podnikoví uživatelé“ – a po rozšíření 
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oblasti působnosti tohoto nařízení – by se 
měl vztahovat také na osoby, které pracují 
nebo poskytují služby, a to i v oblasti 
dopravy, tím, že osobně provádějí práci 
prostřednictvím internetových platforem.
Nejde pouze o malé a střední podniky, ale 
také o osoby, které lze považovat za 
samostatné hospodářské subjekty nebo 
osoby samostatně výdělečně činné.
Vzhledem k narůstajícímu počtu osob, 
které jsou v rámci ekonomiky tímto 
způsobem výdělečně činné, je nezbytné, 
aby byly rovněž zahrnuty do oblasti 
působnosti a mohly se spoléhat na 
možnost požadovat odškodnění. Měly by 
mít právo účastnit se procesu stanovování 
cen a pracovních podmínek 
prostřednictvím platforem, protože jsou 
zranitelné vůči svévolnému vyřazení, 
nedostatečnému přístupu k osobním 
údajům a diskriminaci.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) U některých hospodářských 
odvětví, která byla nedávno otevřena pro 
hospodářskou soutěž v rámci Unie, 
přispívají internetové zprostředkovatelské 
služby, stejně jako vyhledávače velkou 
měrou k dokončení vnitřního trhu.
V těchto odvětvích poskytovatelé 
internetových zprostředkovatelských 
služeb a vyhledávačů poskytují služby
podnikům, které si již zavedly své vlastní 
internetové obchodní kanály a nejsou 
závislé na internetových 
zprostředkovatelských službách. V těchto 
případech by mělo být v zájmu spravedlivé 
hospodářské soutěže a spotřebitelů v Unii 
uváženo uložení dalších povinností 
týkajících se transparentnosti směrem od 
podnikových uživatelů k internetovým 
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zprostředkovatelským službám.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Na úrovni Unie by proto měl být 
stanoven jednotný a cílený soubor 
povinných pravidel, aby bylo zajištěno 
spravedlivé, předvídatelné, udržitelné
a důvěryhodné internetové podnikatelské 
prostředí v rámci vnitřního trhu, a to 
zejména zabezpečením, že podnikovým 
uživatelům internetových 
zprostředkovatelských služeb se poskytne 
odpovídající transparentnost a také 
možnosti účinného odškodnění v celé Unii. 
Tato pravidla by měla stanovit také 
odpovídající transparentnost, pokud jde
o pořadí uživatelů firemních internetových 
stránek ve výsledcích vyhledávání 
generovaných internetovými vyhledávači. 
Tato pravidla by současně měla být taková, 
aby zajistila důležitý inovační potenciál 
širší ekonomiky on-line platforem.

(6) Na úrovni Unie by proto měl být 
stanoven jednotný a cílený soubor 
povinných pravidel, aby bylo zajištěno 
spravedlivé, předvídatelné, udržitelné
a důvěryhodné internetové podnikatelské 
prostředí v rámci vnitřního trhu, a to 
zejména zabezpečením, že podnikovým 
uživatelům internetových 
zprostředkovatelských služeb se poskytne 
odpovídající transparentnost a také 
možnosti účinného odškodnění v celé Unii
a že internetové zprostředkovatelské 
služby budou mít dostatečné informace, 
aby tak mohly spotřebitelům v Unii 
poskytovat včasné, přesné a relevantní 
služby. Tato pravidla by měla stanovit také 
odpovídající transparentnost, pokud jde
o pořadí uživatelů firemních internetových 
stránek ve výsledcích vyhledávání 
generovaných internetovými vyhledávači. 
Tato pravidla by současně měla být taková, 
aby zajistila důležitý inovační potenciál 
širší ekonomiky on-line platforem a dále 
jej podporovala s ohledem na budoucnost.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Informační povinnost a povinnost 
transparentnosti zúčastněných subjektů 
by měla být přísně vymáhána, aby 
spotřebitelé mohli důvěřovat platformám
a podnikům, které používají, a aby tedy 
nebyla podkopávána jejich důvěra
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v jednotný trh. Měly by být podporovány 
všechny iniciativy, které zvyšují 
transparentnost mechanismů určování 
pořadí a pomáhají vytvářet spolehlivá 
kritéria dobré pověsti.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Lepší regulace v digitální éře 
vyžaduje nezbytné právní předpisy 
založené na zásadách spolu s doplňkovými 
měkkými opatřeními, aby bylo možné se 
účinně přizpůsobovat novým technologiím
a novým podnikatelským modelům
a zabránilo se tak fragmentaci jednotného 
trhu;

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Velkou rozmanitost obchodních 
vztahů mezi podniky a spotřebiteli 
zprostředkovávají on-line poskytovatelé, 
kteří poskytují mnohostranné služby 
založené v podstatě na stejném obchodním
modelu budování ekosystému. Aby se 
podchytily příslušné služby, měly by se 
internetové zprostředkovatelské služby 
definovat přesně a technologicky neutrálně. 
Služby by se měly skládat zejména ze 
služeb informační společnosti, které se 
vyznačují tím, že jejich cílem je usnadnit 
zavedení přímých transakcí mezi 
podnikovými uživateli a spotřebiteli bez 
ohledu na to, zda transakce jsou nakonec 
uzavřeny on-line na internetovém portálu 
dotčeného poskytovatele internetových 
zprostředkovatelských služeb nebo 

(8) Velkou rozmanitost obchodních 
vztahů mezi podniky a spotřebiteli 
zprostředkovávají on-line poskytovatelé, 
kteří poskytují mnohostranné služby 
založené v podstatě na stejném obchodním 
modelu budování ekosystému. Aby se 
podchytily příslušné služby, měly by se 
internetové zprostředkovatelské služby 
definovat přesně a technologicky neutrálně. 
Služby by se měly skládat zejména ze 
služeb informační společnosti, které se 
vyznačují tím, že zavádějí přímé transakce
mezi podnikovými uživateli a spotřebiteli 
bez ohledu na to, zda transakce jsou 
nakonec uzavřeny on-line na internetovém 
portálu dotčeného poskytovatele 
internetových zprostředkovatelských 
služeb nebo podnikového uživatele nebo 
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podnikového uživatele nebo off-line. 
Kromě toho by se služby měly poskytovat 
na základě smluvních vztahů jak mezi 
poskytovateli a podnikovými uživateli, tak
i mezi poskytovateli a spotřebiteli. Tyto 
smluvní vztahy by se měly považovat za 
existující, když obě dotčené strany 
jednoznačně a ověřitelně vyjádří svůj 
úmysl být vázány, aniž by byla nezbytně 
potřebná výslovná písemná dohoda.

off-line. Kromě toho by se služby měly 
poskytovat na základě smluvních vztahů 
jak mezi poskytovateli a podnikovými 
uživateli, tak i mezi poskytovateli
a spotřebiteli. Tyto smluvní vztahy by se 
měly považovat za existující, když obě 
dotčené strany jednoznačně a ověřitelně 
vyjádří svůj úmysl být vázány, aniž by byla 
nezbytně potřebná výslovná písemná 
dohoda.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Příklady internetových 
zprostředkovatelských služeb, na něž se 
vztahuje toto nařízení, by tedy měly 
zahrnovat on-line tržiště elektronického 
obchodování, včetně tržišť vytvářených ve 
spolupráci, na nichž jsou podnikoví 
uživatelé aktivní, dále internetové služby 
softwarových aplikací a internetové služby 
sociálních médií. Toto nařízení se však 
nevztahuje na internetové nástroje sloužící 
reklamě nebo internetové reklamní 
výměny, které se neposkytují s cílem 
usnadnit zahájení přímých transakcí,
a které nezahrnují smluvní vztah se 
spotřebiteli. Toto nařízení by se rovněž 
nemělo vztahovat na internetové platební 
služby, neboť samy o sobě neplní platné 
požadavky, ale ve své podstatě jsou spíše 
pomocné v transakcích pro dodávku zboží
a služeb dotčeným spotřebitelům.

(9) Příklady internetových 
zprostředkovatelských služeb, na něž se 
vztahuje toto nařízení, by tedy měly 
zahrnovat on-line tržiště elektronického 
obchodování, včetně tržišť vytvářených ve 
spolupráci, na nichž jsou podnikoví 
uživatelé aktivní, jako jsou on-line služby
pro rezervaci hotelů, a každé tržiště jako 
funkce internetových služeb softwarových 
aplikací a internetové služby sociálních 
médií. Toto nařízení se však nevztahuje na 
internetové nástroje sloužící reklamě nebo 
internetové reklamní výměny, které se 
neposkytují s cílem usnadnit zahájení 
přímých transakcí, a které nezahrnují 
smluvní vztah se spotřebiteli. Toto nařízení 
by se rovněž nemělo vztahovat na 
internetové platební služby, neboť samy
o sobě neplní platné požadavky, ale ve své 
podstatě jsou spíše pomocné v transakcích 
pro dodávku zboží a služeb dotčeným 
spotřebitelům nebo sítím či službám 
elektronických komunikací nebo 
audiovizuálním mediálním službám, na 
něž se vztahují odvětvové předpisy týkající 
se transparentnosti, odškodnění a zákazu
diskriminace.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu důslednosti by definice 
internetového vyhledávače použitá v tomto 
nařízení měla být uvedena do souladu
s definicí použitou ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/114821 .

(11) V zájmu důslednosti by definice 
internetového vyhledávače použitá v tomto 
nařízení měla být širší než definice použitá
ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/114821, aby se zajistila 
technologická neutralita a byla uznána 
rozmanitost vyhledávacích služeb.

_________________ _________________

21 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/1148 o opatřeních
k zajištění vysoké společné úrovně 
bezpečnosti sítí a informačních systémů
v Unii (Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1).

21 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/1148 o opatřeních
k zajištění vysoké společné úrovně 
bezpečnosti sítí a informačních systémů
v Unii (Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby se v případě potřeby účinně 
chránili podnikoví uživatelé, mělo by se 
toto nařízení uplatňovat v případě, že 
podmínky smluvních vztahů, bez ohledu 
na jejich název nebo formu, nejsou 
jednotlivě sjednány jejich stranami. Zda 
podmínky byly individuálně sjednány 
nebo ne, by se mělo určit na základě 
celkového posouzení, přičemž skutečnost, 
že některá jejich ustanovení mohla být 
jednotlivě sjednána, není sama o sobě 
rozhodující.

vypouští se

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že pokud by krytí v rámci tohoto nařízení záviselo na tom, zda podnik 
„individuálně vyjednal“ své pracovní podmínky (na základě „celkového posouzení“ 
smlouvy), vystavil by podniky značné nejistotě, pokud jde o to, v jakých situacích by mohly být 
chráněny, a do jaké míry mohou vyjednávat, aniž by byla ohrožena jejich zásadní práva. 



PE626.844v02-00 10/45 AD\1169654CS.docx

CS

Nařízení může vést k tomu, že čím více bude obchodní uživatel jednat s platformou, tím více 
bude zbavován minimálních práv, která tato platforma uznává. Aby se podle znění 
navrhovaného nařízení zabránilo ztrátě ochrany, měly by hotely – velké i malé – směřovat
k tomu, aby při jednáních s on-line platformami nevyhledávaly lepší smluvní podmínky.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V zájmu ochrany podnikových 
uživatelů by příslušný soud měl mít 
možnost stanovit, že podmínky, které 
nesplňují právní požadavky, nejsou pro 
dotčeného podnikového uživatele závazné,
a to s účinky ex nunc. Každé takové
zjištění soudu by se však mělo týkat pouze 
konkrétních ustanovení podmínek, která 
nesplňují právní požadavky. Zbývající 
ustanovení by měla zůstat platná
a vykonatelná, pokud je lze oddělit od 
ustanovení, která nejsou v souladu
s požadavky. Náhlé změny existujících 
podmínek mohou značně narušit operace 
podnikových uživatelů. S cílem omezit 
takové negativní účinky na podnikové 
uživatele a odradit od takového chování, 
změny provedené v rozporu s povinností 
stanovit pevnou lhůtu pro oznámení by 
byly proto neplatné, tj. mělo by se za to, že 
nikdy neexistovaly, s účinky erga omnes
a ex tunc.

(15) V zájmu ochrany podnikových 
uživatelů a poskytnutí právní jistoty všem 
stranám by příslušný soud měl mít 
možnost stanovit, že podmínky, které 
nesplňují právní požadavky, nejsou pro 
dotčeného podnikového uživatele závazné,
a to s účinky ex nunc. Každé takové 
zjištění soudu by se však mělo týkat pouze 
konkrétních ustanovení podmínek, která 
nesplňují právní požadavky. Zbývající 
ustanovení by měla zůstat platná
a vykonatelná, pokud je lze oddělit od 
ustanovení, která nejsou v souladu
s požadavky. Náhlé změny existujících 
podmínek mohou značně narušit operace 
podnikových uživatelů. S cílem omezit 
takové negativní účinky na podnikové 
uživatele a odradit od takového chování, 
změny provedené v rozporu s povinností 
stanovit pevnou lhůtu pro oznámení by 
byly proto neplatné, tj. mělo by se za to, že 
nikdy neexistovaly, s účinky erga omnes
a ex tunc.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Poskytovatel internetových 
zprostředkovatelských služeb může mít 
oprávněné důvody rozhodnout, že plně 

(16) Poskytovatel internetových 
zprostředkovatelských služeb může mít 
oprávněné důvody rozhodnout, zda uplatní 
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nebo částečně pozastaví nebo ukončí
poskytování svých služeb pro daného 
podnikového uživatele, kromě jiného
i vyřazením jednotlivého zboží nebo služeb 
daného podnikového uživatele nebo 
účinným odstraněním výsledků 
vyhledávání. Avšak vzhledem k tomu, že 
taková rozhodnutí mohou značně ovlivnit 
zájmy dotčených podnikových uživatelů, 
měli by být náležitě informováni o jejich 
důvodech. Odůvodnění by mělo 
podnikovým uživatelům umožnit, aby 
zjistili, zda existuje prostor pro vznesení 
námitek proti rozhodnutí, čímž se zvýší 
možnosti podnikových uživatelů usilovat
v případě potřeby o účinné odškodnění. 
Kromě toho by požadování odůvodnění 
mělo pomoci zamezit neúmyslnému 
odstranění internetového obsahu 
poskytovaného podnikovými uživateli, 
který poskytovatel nesprávně považuje za 
nezákonný obsah, nebo takové odstranění 
napravit, v souladu s doporučením Komise 
(EU) 2018/33422. Odůvodnění by mělo 
určit objektivní příčinu nebo příčiny pro 
rozhodnutí na základě důvodů, které 
poskytovatel stanovil předem ve svých 
podmínkách, a přiměřeně se odvolávat na 
příslušné zvláštní okolnosti, které
k rozhodnutí vedly.

omezení či sankce vůči podnikovým 
uživatelům, jako je pozastavení ukončení
poskytování svých služeb pro daného 
podnikového uživatele, kromě jiného
i vyřazením jednotlivého zboží nebo služeb 
daného podnikového uživatele nebo 
účinným odstraněním výsledků 
vyhledávání. Avšak vzhledem k tomu, že 
taková rozhodnutí mohou značně ovlivnit 
zájmy dotčených podnikových uživatelů
a spotřebitelů, měl by být dotčený uživatel 
podnikuokamžitě informován o tomto 
rozhodnutí a obdržet jeho odůvodnění. 
Pokud je rozhodnutí založeno na 
oznámeních třetích stran, daná oznámení 
by měla být dostatečně přesná
a přiměřeně odůvodněná, aby 
poskytovatelé hostingu mohli přijmout 
informované a náležité rozhodnutí. 
Poskytovatelé by proto měli mít povinnost 
předat obsahy takových oznámení 
podnikovým uživatelům a umožnit jim tak, 
aby vyvrátili zjevně neoprávněná 
oznámení. Odůvodnění by mělo 
podnikovým uživatelům umožnit, aby 
zjistili, zda existuje prostor pro vznesení 
námitek proti rozhodnutí, čímž se zvýší 
možnosti podnikových uživatelů usilovat
v případě potřeby o účinné odškodnění. 
Kromě toho by požadování odůvodnění 
mělo pomoci zamezit neúmyslnému 
odstranění internetového obsahu 
poskytovaného podnikovými uživateli, 
který poskytovatel nesprávně považuje za 
nezákonný obsah, nebo takové odstranění 
napravit, v souladu s doporučením Komise 
(EU) č. 2018/33422. Odůvodnění by mělo 
určit objektivní příčinu nebo příčiny pro 
rozhodnutí na základě důvodů, které 
poskytovatel stanovil předem ve svých 
podmínkách, a přiměřeně se odvolávat na 
příslušné zvláštní okolnosti, které
k rozhodnutí vedly. Jelikož poskytovatelé 
zprostředkovatelských služeb mohou 
spolupracovat s dalšími distribučními 
kanály nebo přidruženými programy, 
měla by být v tomto ohledu zajištěna 
transparentnost vůči podnikovým 
uživatelům. Podnikoví uživatelé by měli 
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mít právo provádět úpravy na kanálech, 
kde se obchoduje s jejich nabídkami.

__________________ __________________

22 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze 
dne 1. března 2018 o opatřeních pro 
efektivní boj proti nezákonnému obsahu 
online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, s. 50).

22 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze 
dne 1. března 2018 o opatřeních pro 
efektivní boj proti nezákonnému obsahu 
online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, s. 50).

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pořadí zboží a služeb určované 
poskytovateli internetových 
zprostředkovatelských služeb má 
významný vliv na výběr spotřebitelů,
a tedy na obchodní úspěch podnikových 
uživatelů, kteří nabízejí takové zboží
a služby spotřebitelům. Poskytovatelé 
internetových zprostředkovatelských 
služeb by měli proto předem uvést hlavní 
parametry, které určují pořadí, aby se 
zlepšila předvídatelnost pro podnikové 
uživatele, aby se jim umožnilo lépe 
pochopit fungování mechanismu určování 
pořadí a aby mohli porovnat postupy 
různých poskytovatelů v určování pořadí. 
Pojem hlavní parametr by se měl chápat 
jako vztahující se na jakákoli obecná 
kritéria, procesy, zvláštní signály začleněné 
do algoritmů nebo jiné úpravy či 
mechanismy degradace používané
v souvislosti s pořadím. Popis hlavních 
parametrů určujících pořadí by měl 
zahrnovat také vysvětlení jakékoli 
možnosti podnikových uživatelů aktivně 
ovlivnit pořadí za peněžitou náhradu a také 
její relativní účinky. Tento popis by měl 
zajistit, aby podnikoví uživatelé náležitě 
pochopili, jak mechanismus určování 
pořadí zohledňuje charakteristiky 
skutečného zboží nebo služeb, které nabízí 
podnikový uživatel, a důležitost zvláštních 
internetových zprostředkovatelských 

(17) Pořadí zboží a služeb určované 
poskytovateli internetových 
zprostředkovatelských služeb má 
významný vliv na výběr spotřebitelů,
a tedy na obchodní úspěch podnikových 
uživatelů, kteří nabízejí takové zboží
a služby spotřebitelům. Poskytovatelé 
internetových zprostředkovatelských 
služeb by měli proto předem uvést hlavní 
parametry, které určují pořadí, aby se 
zlepšila předvídatelnost pro podnikové 
uživatele, aby se jim umožnilo lépe 
pochopit fungování mechanismu určování 
pořadí a aby mohli porovnat postupy 
různých poskytovatelů v určování pořadí. 
Pojem hlavní parametr by se měl chápat 
jako vztahující se na jakákoli obecná 
kritéria, procesy, zvláštní signály začleněné 
do algoritmů nebo jiné úpravy či 
mechanismy degradace používané
v souvislosti s pořadím. Popis hlavních 
parametrů určujících pořadí by měl 
zahrnovat také vysvětlení jakékoli 
možnosti podnikových uživatelů aktivně 
ovlivnit pořadí za peněžitou náhradu a také 
její relativní účinky. Tento popis by měl 
zajistit, aby podnikoví uživatelé náležitě 
pochopili, jak mechanismus určování 
pořadí zohledňuje charakteristiky 
skutečného zboží nebo služeb, které nabízí 
podnikový uživatel, a důležitost zvláštních 
internetových zprostředkovatelských 
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služeb pro spotřebitele. služeb pro spotřebitele. Spotřebitel by také 
měl být jasně a jednoznačně informován 
prostřednictvím výslovného nebo 
písemného prohlášení, jestliže podnikový 
uživatel ovlivnil pořadí za peněžitou 
náhradu.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Aby poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb
a internetových vyhledávačů získali větší 
odpovědnost za dodržování ustanovení 
týkajících se určování pořadí, měli by 
ustanovit osobu odpovědnou za algoritmy
a určování pořadí uplatňované 
poskytovatelem. Tím by se usnadnilo 
hladké provádění ustanovení tohoto 
nařízení a zvýší se jistota ohledně 
určování pořadí.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Pokud poskytovatel internetových 
zprostředkovatelských služeb nabízí sám 
určité zboží nebo služby spotřebitelům 
prostřednictvím vlastních internetových 
zprostředkovatelských služeb, nebo tak činí 
prostřednictvím podnikového uživatele, 
jehož ovládá, může soutěžit přímo s jinými 
podnikovými uživateli svých internetových 
zprostředkovatelských služeb, které 
poskytovatel neovládá. Zejména
v takových situacích je důležité, aby 
poskytovatel internetových 
zprostředkovatelských služeb jednal 
transparentně a aby, ať už prostřednictvím 

(19) Pokud poskytovatel internetových 
zprostředkovatelských služeb nabízí sám 
určité zboží nebo služby spotřebitelům 
prostřednictvím vlastních internetových 
zprostředkovatelských služeb, nebo tak činí
prostřednictvím podnikového uživatele, 
jehož ovládá, může soutěžit přímo s jinými 
podnikovými uživateli svých internetových 
zprostředkovatelských služeb, které 
poskytovatel neovládá. Zejména
v takových situacích je důležité, aby 
poskytovatel internetových
zprostředkovatelských služeb jednal 
transparentně a aby, ať už prostřednictvím 
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právních, obchodních nebo technických 
prostředků, poskytl popis každého 
rozdílného zacházení, které by mohl 
uplatnit v souvislosti se zbožím nebo 
službami, jež nabízí sám, ve srovnání se 
zbožím a službami nabízenými 
podnikovými uživateli. S cílem zajistit 
proporcionalitu by se tato povinnost měla 
vztahovat spíše na úroveň celkových 
internetových zprostředkovatelských 
služeb než na úroveň jednotlivého zboží 
nebo služeb nabízených prostřednictvím 
těchto služeb.

právních, obchodních nebo technických 
prostředků, jako je výchozí nastavení, 
poskytl popis každého rozdílného 
zacházení, které by mohl uplatnit
v souvislosti se zbožím nebo službami, jež 
nabízí sám, ve srovnání se zbožím
a službami nabízenými podnikovými 
uživateli. Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb by proto 
neměli mít standardně možnost poskytovat 
jakékoliv zboží nebo službu pod svou 
přímou nebo nepřímou kontrolou, aniž by 
nejprve museli spotřebitelům dát možnost 
vybírat si z různých dostupných 
konkurenčních možností při prvním 
použití internetové zprostředkovatelské 
služby. Rozdílné zacházení by mělo být 
povoleno, pouze pokud je plně dodržováno 
právo hospodářské soutěže. S cílem zajistit 
proporcionalitu by se tato povinnost měla 
vztahovat spíše na úroveň celkových 
internetových zprostředkovatelských 
služeb než na úroveň jednotlivého zboží 
nebo služeb nabízených prostřednictvím 
těchto služeb. Dále vzhledem k tomu, že 
internetoví zprostředkovatelé vlastní 
obvykle více než jednu platformu nebo 
internetovou stránku, měli by informovat 
podnikové uživatele, kteří s nimi uzavírají 
smlouvu o tom, že u nich budou uvedeni, 
na kterých platformách nebo 
internetových stránkách je záznam 
zobrazen.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Způsobilost dostat se k údajům, 
včetně osobních údajů, a používat je může 
významně podpořit vytváření hodnoty
v ekonomice on-line platforem. Je proto 
důležité, aby poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb poskytli 
podnikovým uživatelům jasný popis 

(20) Způsobilost dostat se k ověřitelným
údajům, včetně osobních údajů, a používat 
je může významně podpořit vytváření 
hodnoty v ekonomice on-line platforem. Je 
proto důležité, aby poskytovatelé 
internetových zprostředkovatelských 
služeb poskytli podnikovým uživatelům 
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rozsahu, povahy a podmínek jejich 
přístupu k určitým kategoriím údajů
a jejich používání. Popis by měl být 
přiměřený a mohl by odkazovat spíše na 
obecné podmínky přístupu než 
vyčerpávající výčet skutečných údajů nebo 
kategorií údajů, aby se podnikovým 
uživatelům umožnilo pochopit, zda mohou 
údaje použít s cílem zvýšit vytváření 
hodnoty, kromě jiného i případným 
zachováním datových služeb třetích stran. 
Zpracování osobních údajů by mělo být
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679.24

jasný popis rozsahu, povahy a podmínek 
jejich přístupu k určitým kategoriím údajů
a jejich používání. Popis by měl být 
přiměřený a mohl by odkazovat spíše na 
obecné podmínky přístupu než 
vyčerpávající výčet skutečných údajů nebo 
kategorií údajů, aby se podnikovým 
uživatelům umožnilo pochopit, zda mohou 
údaje použít nebo ověřit vytváření 
hodnoty, kromě jiného i případným 
zachováním datových služeb třetích stran. 
Zpracování osobních údajů by mělo být
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679.24

_________________ _________________

24 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). (Text s významem pro 
EHP) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

24 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). (Text s významem pro 
EHP) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb by
v některých případech mohli v podmínkách 
omezit schopnost podnikových uživatelů 
nabízet zboží a služby spotřebitelům za 
příznivějších podmínek pomocí jiných 
prostředků než internetových 
zprostředkovatelských služeb. V těchto 
případech by dotčení poskytovatelé měli 
uvést důvody tohoto omezení, zejména 
pokud jde o hlavní ekonomická, obchodní 
nebo právní hlediska omezení. Tato
povinnost transparentnosti by se však 
neměla chápat jako ovlivňující posouzení 
zákonnosti takových omezení na základě 
jiných aktů unijního práva nebo práva 

(21) Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb by
v některých případech mohli v podmínkách 
omezit schopnost podnikových uživatelů 
nabízet zboží a služby spotřebitelům za 
příznivějších podmínek pomocí jiných 
prostředků než internetových 
zprostředkovatelských služeb. Tato 
omezení by měla být omezena, jelikož 
podnikovým uživatelům znemožňují 
uplatnění jejich podnikatelské svobody 
stanovovat podmínky pro prodej jejich 
vlastních produktů a služeb, a mohou 
rovněž poškodit spotřebitele tím, že jim 
brání v přístupu k širšímu výběru. Komise
by měla na žádost obchodních uživatelů 
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členských států v souladu s unijním 
právem, kromě jiného i v oblastech 
hospodářské soutěže a nekalých 
obchodních praktik a uplatňování 
takových právních předpisů.

nebo jiných poskytovatelů 
zprostředkovatelských služeb nebo
z vlastního podnětu aktivně a neprodleně 
posoudit zákonnost těchto omezení ve 
vztahu k právu Unie. Podnikovým 
uživatelům by měla být zaručena plná 
kontrola nad jejich právy duševního 
vlastnictví. Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb by měli tato 
práva využívat pouze na základě 
výslovného souhlasu podnikového 
uživatele. Měly by být dodrženy podmínky 
pro používání těchto práv.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) S cílem umožnit podnikovým 
uživatelům, včetně těch, jejichž používání 
příslušných internetových 
zprostředkovatelských služeb mohlo být 
pozastaveno nebo ukončeno, aby měli 
přístup k okamžitým, vhodným a účinným 
možnostem odškodnění, měli by 
poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb zajistit 
interní systém pro vyřizování stížností. 
Cílem interního systému pro vyřizování 
stížností by mělo být zabezpečení, aby 
poskytovatel internetových 
zprostředkovatelských služeb a příslušný 
podnikový uživatel mohli podstatnou část 
stížností řešit dvoustraně. Kromě toho 
zajištění, aby poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb zveřejnili 
informace o fungování a efektivnosti svého 
interního systému pro vyřizování stížností, 
by mělo podnikovým uživatelům pomoci 
pochopit druhy problémů, které mohou 
vzniknout v souvislosti s poskytováním 
různých internetových 
zprostředkovatelských služeb, a možnost 
dosáhnout rychlého a efektivního 

(22) S cílem umožnit podnikovým 
uživatelům, včetně těch, jejichž používání 
příslušných internetových 
zprostředkovatelských služeb mohlo být 
pozastaveno nebo ukončeno, aby měli 
přístup k okamžitým, vhodným a účinným 
možnostem odškodnění, měli by 
poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb zajistit 
interní systém pro vyřizování stížností. 
Cílem interního systému pro vyřizování 
stížností by mělo být zabezpečení, aby 
poskytovatel internetových 
zprostředkovatelských služeb a příslušný 
podnikový uživatel mohli podstatnou část 
stížností řešit dvoustraně. Kromě toho 
zajištění, aby poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb zveřejnili 
informace o fungování a efektivnosti svého 
interního systému pro vyřizování stížností, 
by mělo podnikovým uživatelům pomoci 
pochopit druhy problémů a míru složitosti, 
které mohou vzniknout v souvislosti
s poskytováním různých internetových 
zprostředkovatelských služeb, a možnost 
dosáhnout rychlého a efektivního 
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dvojstranného řešení. dvojstranného řešení.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Cílem požadavků tohoto nařízení 
týkajících se interního systému pro 
vyřizování stížností je umožnit 
poskytovatelům internetových 
zprostředkovatelských služeb přiměřený 
stupeň flexibility při provozování takových 
systémů a řešení jednotlivých stížností, aby 
se minimalizovala každá administrativní 
zátěž. Kromě toho interní systémy pro 
vyřizování stížností by měly 
poskytovatelům internetových 
zprostředkovatelských služeb umožnit
v případě potřeby přiměřeně řešit každé 
využití těchto systémů ve zlém úmyslu,
o něž by se někteří podnikoví uživatelé 
mohli pokoušet. V případech jiných než 
jakékoli domnělé nedodržování právních 
povinností tohoto nařízení by interní 
systémy pro vyřizování stížností navíc 
neměly být k dispozici pro stížnosti 
zahrnující pouze zanedbatelné záporné 
účinky na dotčeného podnikového 
uživatele. Vzhledem k nákladům na 
zavedení a fungování takových systémů je 
vhodné osvobodit od takových povinností 
všechny poskytovatele internetových 
zprostředkovatelských služeb, kteří 
představují malé podniky, v souladu
s příslušnými ustanoveními doporučení 
Komise 2003/361/ES25.

(23) Cílem požadavků tohoto nařízení 
týkajících se interního systému pro 
vyřizování stížností je umožnit 
poskytovatelům internetových 
zprostředkovatelských služeb přiměřený 
stupeň flexibility při provozování takových 
systémů a řešení jednotlivých stížností, aby 
se minimalizovala každá administrativní
zátěž. Kromě toho interní systémy pro 
vyřizování stížností by měly 
poskytovatelům internetových 
zprostředkovatelských služeb umožnit
v případě potřeby přiměřeně řešit každé 
využití těchto systémů ve zlém úmyslu,
o něž by se někteří podnikoví uživatelé 
mohli pokoušet. Vzhledem k nákladům na 
zavedení a fungování takových systémů je 
vhodné osvobodit od takových povinností 
všechny poskytovatele internetových 
zprostředkovatelských služeb, kteří 
představují malé podniky, v souladu
s příslušnými ustanoveními doporučení 
Komise 2003/361/ES25.

__________________ __________________

25 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
6. května 2003 o definici mikropodniků, 
malých a středních podniků (Úř. věst. L 
124, 20.5.2003, s. 36).

25 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
6. května 2003 o definici mikropodniků, 
malých a středních podniků (Úř. věst. L 
124, 20.5.2003, s. 36).

Pozměňovací návrh 20
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb by měli nést 
úměrnou část celkových nákladů mediace
s přihlédnutím ke všem příslušným prvkům 
daného případu. Za tímto účelem by měl 
mediátor navrhnout, jaká část je
v jednotlivém případě přiměřená. Tato část 
by však nikdy neměla být nižší než 
polovina uvedených nákladů.

(25) Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb by měli nést 
úměrnou část celkových nákladů mediace
s přihlédnutím ke všem příslušným prvkům 
daného případu. Za tímto účelem by měl 
mediátor navrhnout, jaká část je
v jednotlivém případě přiměřená. Tato část 
by však nikdy neměla být nižší než 
polovina uvedených nákladů. Ve 
výjimečných případech, kdy jsou 
podnikoví uživatelé velkými podniky 
využívajícími vlastní internetový obchodní 
kanál a kdy mediátor zjistí zjevné zneužití 
mediačního postupu na úkor 
poskytovatelů internetových 
zprostředkovatelských služeb, by měli 
vyšší podíl nákladů nést podnikoví 
uživatelé.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Kodexy chování zpracované buď 
dotčeným poskytovatelem služeb, nebo 
organizacemi či sdruženími, které ho 
zastupují, mohou přispět k náležitému 
uplatňování tohoto nařízení, a měly by se 
proto podporovat. Když se takové kodexy 
chování zpracovávají v konzultaci se všemi 
příslušnými zúčastněnými stranami, měly 
by se zohlednit zvláštní charakteristické 
znaky dotčených odvětví a také typické 
vlastnosti mikropodniků a malých
a středních podniků.

(28) Kodexy chování zpracované buď 
dotčeným poskytovatelem služeb, nebo 
organizacemi či sdruženími, které ho 
zastupují, mohou přispět k náležitému 
uplatňování tohoto nařízení, a měly by se 
proto podporovat. Když se takové kodexy 
chování zpracovávají v konzultaci se všemi 
příslušnými zúčastněnými stranami, měly 
by se zohlednit zvláštní charakteristické 
znaky dotčených odvětví a také typické 
vlastnosti mikropodniků a malých
a středních podniků. Komise by měla 
posoudit soulad kodexů chování s právem 
Unie.

Pozměňovací návrh 22
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) domnívá se, že by se právní 
předpisy Unie měly řídit koncepcí „co 
možná nejméně a jen to, co je nezbytné“, 
což znamená, že jsou nutná taková 
pravidla, která jsou vhodná pro digitální 
věk a jsou otevřená a dostatečně 
technologicky neutrální, aby vyhovovala 
budoucímu ve vývoji; Oceňuje, že Komise
z vlastní iniciativy vypracovala analýzu 
úlohy platforem v digitální ekonomice
s cílem zajistit komplexní a podobný 
přístup k rámci pro celý digitální trh.
Domnívá se, že univerzální řešení může 
mít odrazující účinek pro inovace
a konkurenčně znevýhodnit evropské 
podniky ve světové ekonomice.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
zajištění spravedlivého, předvídatelného, 
udržitelného a důvěryhodného 
internetového podnikatelského prostředí na 
vnitřním trhu, nemůže být dosaženo 
uspokojivě na úrovni členských států, ale 
spíše jej z důvodu jeho rozsahu a účinků 
může být lépe dosaženo na úrovni Unie, 
může Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení uvedeného cíle.

(31) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
zajištění jasného, spravedlivého, 
předvídatelného, udržitelného
a důvěryhodného internetového 
podnikatelského prostředí na vnitřním trhu, 
nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni 
členských států, ale spíše jej z důvodu jeho 
rozsahu a účinků může být lépe dosaženo 
na úrovni Unie, může Unie přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy
o Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto
cíle.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví pravidla
k zajištění, aby podnikovým uživatelům 
internetových zprostředkovatelských 
služeb a uživatelům firemních 
internetových stránek ve vztahu
k internetovým vyhledávačům byla 
poskytnuta odpovídající transparentnost
a možnosti účinného odškodnění.

1. Toto nařízení stanoví pravidla
k zajištění, aby podnikovým uživatelům 
internetových zprostředkovatelských 
služeb a uživatelům firemních 
internetových stránek ve vztahu
k internetovým vyhledávačům byla 
poskytnuta odpovídající transparentnost
a možnosti účinného odškodnění.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy nebudou ve svých 
vnitrostátních právních předpisech 
zachovávat ustanovení o záležitostech, na 
které se vztahuje toto nařízení a jež se od 
tohoto nařízení odchylují, ani nebudou 
taková ustanovení do svých právních 
předpisů zavádět.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se vztahuje na 
internetové zprostředkovatelské služby
a internetové vyhledávače poskytované, 
nebo nabízené k poskytnutí, podnikovým 
uživatelům a uživatelům firemních 
internetových stránek, kteří jsou usazeni, 
nebo mají místo pobytu v Unii
a prostřednictvím internetových 
zprostředkovatelských služeb nebo 

2. Toto nařízení se vztahuje na 
internetové zprostředkovatelské služby
a internetové vyhledávače poskytované, 
nebo nabízené k poskytnutí, podnikovým 
uživatelům a uživatelům firemních 
internetových stránek, kteří jsou usazeni, 
nebo mají místo pobytu v Unii
a prostřednictvím internetových 
zprostředkovatelských služeb nebo 
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internetových vyhledávačů nabízejí zboží 
nebo služby spotřebitelům nacházejícím se
v Unii, bez ohledu na místo usazení nebo 
místo pobytu poskytovatelů takových 
služeb.

internetových vyhledávačů nabízejí zboží 
nebo služby spotřebitelům nacházejícím se
v Unii, bez ohledu na místo usazení nebo 
místo pobytu poskytovatelů takových 
služeb.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „podnikovým uživatelem“ každá 
fyzická nebo právnická osoba, která 
prostřednictvím internetových 
zprostředkovatelských služeb nabízí zboží 
nebo služby spotřebitelům za účelem 
souvisejícím s jejím obchodem, 
podnikáním, řemeslem nebo výkonem 
povolání;

1) „podnikovým uživatelem“ každá 
fyzická nebo právnická osoba, která 
prostřednictvím internetových 
zprostředkovatelských služeb nabízí nebo 
propaguje zboží nebo služby spotřebitelům 
za účelem souvisejícím s jejím obchodem, 
podnikáním, řemeslem nebo výkonem 
povolání; včetně v oblasti dopravy
a jednotlivců, kteří pracují nebo poskytují 
služby tím, že osobně provádějí práci 
prostřednictvím internetových 
zprostředkovatelských služeb;

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) umožňují podnikovým uživatelům 
nabízet zboží nebo služby spotřebitelům
s cílem usnadnit zavedení přímých 
transakcí mezi těmito podnikovými 
uživateli a spotřebiteli, bez ohledu na to, 
kde jsou tyto transakce nakonec uzavřeny;

b) umožňují podnikovým uživatelům 
nabízet nebo propagovat zboží nebo služby 
spotřebitelům s cílem usnadnit zavedení 
přímých transakcí mezi těmito 
podnikovými uživateli a spotřebiteli, bez 
ohledu na to, kde jsou tyto transakce 
nakonec uzavřeny;

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jsou poskytovány podnikovým 
uživatelům na základě smluvních vztahů 
mezi poskytovateli těchto služeb na jedné 
straně a těmito podnikovými uživateli
a spotřebiteli, jimž tito podnikoví uživatelé 
nabízejí zboží nebo služby, na straně 
druhé;

c) jsou poskytovány podnikovým 
uživatelům na základě smluvních vztahů 
mezi poskytovateli těchto služeb na jedné 
straně a těmito podnikovými uživateli
a spotřebiteli, jimž tito podnikoví uživatelé 
nabízejí nebo propagují zboží nebo služby, 
na straně druhé;

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „internetovým vyhledávačem“ 
digitální služba, která uživatelům 
umožňuje provádět vyhledávání v zásadě 
na všech internetových stránkách nebo na 
internetových stránkách v určitém jazyce,
a to na základě dotazu na jakékoli téma
v podobě klíčového slova, sousloví nebo 
jiného zadání, přičemž služba poskytuje 
odkazy, na nichž lze nalézt informace 
související s požadovaným obsahem;

5) „internetovým vyhledávačem“ 
digitální služba, rozhraní nebo mobilní 
aplikace, která uživatelům umožňuje 
provádět vyhledávání internetového 
obsahu v určitém jazyce, a to na základě 
dotazu na jakékoli téma v podobě 
klíčového slova, sousloví nebo jiného 
zadání v nejrůznější formě, přičemž služba 
poskytuje výsledky, v nichž lze nalézt 
informace související s dotazem;

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) „uživatelem firemních 
internetových stránek“ každá fyzická nebo 
právnická osoba, která používá internetové 
stránky pro nabízení zboží nebo služeb 
spotřebitelům na účely související s jejím 
obchodem, podnikáním, řemeslem nebo 
výkonem povolání;

7) „uživatelem firemních 
internetových stránek“ každá fyzická nebo 
právnická osoba, která používá internetové 
rozhraní, tj. jakýkoli software včetně 
webových stránek nebo jejich částí,
a aplikace, včetně mobilních aplikací, pro 
nabízení a propagaci zboží nebo služeb 
spotřebitelům na účely související s jejím 
obchodem, podnikáním, řemeslem nebo 
výkonem povolání;
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „pořadím“ relativní důležitost 
připisovaná zboží nebo službám, které 
podnikoví uživatelé nabízejí spotřebitelům 
prostřednictvím internetových 
zprostředkovatelských služeb, nebo 
internetovým stránkám indexovaným pro 
spotřebitele internetovými vyhledávači, jak 
je poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb nebo 
poskytovatelé internetových vyhledávačů 
prezentují, uspořádají nebo oznamují těmto 
spotřebitelům, bez ohledu na technické 
prostředky používané pro takovou 
prezentaci, uspořádání nebo oznamování;

8) „pořadím“ relativní důležitost ve 
výsledcích vyhledávání připisovaná zboží 
nebo službám, které podnikoví uživatelé 
nabízejí spotřebitelům prostřednictvím 
internetových zprostředkovatelských 
služeb, nebo internetovým stránkám 
indexovaným pro spotřebitele 
internetovými vyhledávači, jak je 
poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb nebo 
poskytovatelé internetových vyhledávačů 
prezentují, uspořádají nebo oznamují těmto 
spotřebitelům, bez ohledu na technické 
prostředky používané pro takovou 
prezentaci, uspořádání nebo oznamování;

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) „pomocným zbožím a službami“ 
zboží nebo služby, které jsou nabízeny 
jako pomocné k primárnímu produktu 
nabízenému obchodním uživatelem.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byly zpracovány ve srozumitelném
a jednoznačném znění;

a) byly zpracovány ve srozumitelném 
znění;
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stanovily objektivní důvody pro 
rozhodnutí plně nebo částečně pozastavit
nebo ukončit poskytování jejich 
internetových zprostředkovatelských 
služeb podnikovým uživatelům.

c) stanovily objektivní, 
nediskriminační, spravedlivé
a opodstatněné důvody v souladu s těmito 
podmínkami pro rozhodnutí uložit sankce
v podobě omezení, plného nebo 
částečného pozastavení nebo ukončení
poskytování jejich internetových 
zprostředkovatelských služeb podnikovým 
uživatelům.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) obsahovaly ustanovení odkazující 
na povinnost podnikových uživatelů 
zajistit správnost informací poskytovaných 
prostřednictvím platformy a dbát na 
správnost uživatelského hodnocení kvality
a na správnost informací o technickém 
výkonu, ceně a dalších specifických 
vlastnostech nabízeného zboží nebo služeb
a zákonnost a spravedlnost podmínek, 
zejména platebních.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb oznámí 
dotčeným podnikovým uživatelům jakékoli 
předpokládané změny svých podmínek.

Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb informují 
podnikové uživatele o svých dodatečných 
distribučních kanálech a případných 
přidružených programech, které budou 
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nabízet spolu s nabídkami podnikových 
uživatelů. Podnikovým uživatelům musí 
být zaručeno právo požádat o to, aby byli
z těchto dodatečných distribučních kanálů 
odstraněni. Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb oznámí 
dotčeným podnikovým uživatelům jakékoli 
předpokládané změny svých podmínek.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předpokládané změny se neprovedou před 
uplynutím lhůty pro oznámení, která je 
úměrná a přiměřená charakteru a rozsahu 
předpokládaných změn a jejich důsledků 
pro dotčeného podnikového uživatele. Tato 
lhůta pro oznámení je nejméně 15 dnů ode 
dne, kdy poskytovatel internetových 
zprostředkovatelských služeb oznámí 
dotčeným podnikovým uživatelům 
předpokládané změny.

Předpokládané změny se neprovedou před 
uplynutím lhůty pro oznámení, která je 
úměrná a přiměřená charakteru a rozsahu 
předpokládaných změn a jejich důsledků 
pro dotčeného podnikového uživatele. Tato 
lhůta pro oznámení je nejméně 15 dnů
a nejvýše 30 dnů ode dne, kdy 
poskytovatel internetových 
zprostředkovatelských služeb oznámí 
dotčeným podnikovým uživatelům 
předpokládané změny.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odstavec 3 se nepoužije, pokud se 
na poskytovatele internetových 
zprostředkovatelských služeb vztahuje 
právní povinnost vyžadující, aby změnil 
své podmínky takovým způsobem, který 
mu lhůtu pro oznámení uvedenou v odst. 
3 druhém pododstavci, neumožňuje 
dodržet.

5. Odstavec 3 se nepoužije, pokud se 
poskytovatel internetových 
zprostředkovatelských služeb 
opodstatněně domnívá, že poskytnutí plné 
lhůty pro oznámení by bylo porušením 
právních předpisů nebo by ohrozilo právní 
šetření.
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Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Poplatek, který poskytovatel 
internetových zprostředkovatelských 
služeb uloží podnikovému uživateli jeho 
internetových zprostředkovatelských 
služeb, musí být přiměřený a vyjednán 
mezi oběma zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pozastavení a ukončení Pozastavení, vyřazení a ukončení

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rozhodne-li se poskytovatel 
internetových zprostředkovatelských 
služeb plně nebo částečně pozastavit či 
ukončit jejich poskytování pro daného 
podnikového uživatele, poskytne mu bez 
zbytečného odkladu odůvodnění tohoto 
rozhodnutí.

1. Rozhodne-li se poskytovatel 
internetových zprostředkovatelských 
služeb uplatnit sankce, jako je plné nebo 
částečné pozastavení či ukončení jejich 
poskytování pro daného podnikového 
uživatele nebo jeho vyřazení, informuje 
ho bez zbytečného odkladu a poskytne mu 
jasné a srozumitelné odůvodnění tohoto 
rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odůvodnění uvedené v odstavci 1 
obsahuje odkaz na konkrétní skutečnosti 
nebo okolnosti, které vedly k rozhodnutí 
poskytovatele internetových 
zprostředkovatelských služeb, a také odkaz 
na příslušný objektivní důvod nebo důvody 
pro rozhodnutí uvedené v čl. 3 odst. 1 
písm. c).

2. Odůvodnění uvedené v odstavci 1 
obsahuje odkaz na konkrétní skutečnosti 
nebo okolnosti, které vedly k rozhodnutí 
poskytovatele internetových 
zprostředkovatelských služeb, a také odkaz 
na příslušný objektivní důvod nebo důvody 
pro rozhodnutí uvedené v čl. 3 odst. 1 
písm. c). Na žádost podnikového uživatele 
uvede poskytovatel internetových 
zprostředkovatelských služeb konkrétní 
okolnosti nebo skutečnosti, které k tomuto 
rozhodnutí vedly, včetně oznámení třetí 
strany, pokud pozastavení nebo ukončení 
vyplývá z uvedeného oznámení. Ukončení
a pozastavení následuje až po oznámení
a poskytnutí možnosti objasnění nebo 
obnovení souladu.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb stanoví ve 
svých podmínkách hlavní parametry 
určující pořadí a důvody relativní 
důležitosti těchto hlavních parametrů na 
rozdíl od ostatních parametrů.

Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb stanoví ve 
svých podmínkách jasným
a jednoznačným způsobem hlavní 
parametry určující pořadí a důvody 
relativní důležitosti těchto hlavních 
parametrů na rozdíl od ostatních 
parametrů. Veškeré změny parametrů 
určujících pořadí se podnikovým 
uživatelům sdělí včas, jasně
a jednoznačně. Parametry určující pořadí 
se na podnikové uživatele uplatňují 
nediskriminačním způsobem. Aniž je 
dotčen čl. 3 odst. 3, musí být veškeré 
změny parametrů určujících pořadí 
podnikatelům včas, jasně a srozumitelně 
sděleny.
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Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatelé internetových 
vyhledávačů stanoví pro uživatele 
firemních internetových stránek hlavní 
parametry určující pořadí tak, že na svých 
internetových vyhledávačích poskytnou 
snadno a veřejně přístupný popis napsaný 
ve srozumitelném a jednoznačném jazyce. 
Tento popis budou průběžně aktualizovat.

2. Poskytovatelé internetových 
vyhledávačů stanoví pro uživatele 
firemních internetových stránek hlavní 
parametry určující pořadí na stránkách 
obecných výsledků vyhledávání tak, že na 
svých internetových vyhledávačích 
poskytnou snadno a veřejně přístupný 
popis napsaný ve srozumitelném, jasném
a snadno čitelném jazyce. Tento popis 
budou průběžně aktualizovat s ohledem na 
podstatné změny, u nichž lze odůvodněně 
očekávat, že budou mít výrazný vliv na 
uživatele firemních internetových stránek,
a to s negativním výsledkem. Pokud 
poskytovatel internetového vyhledávače 
změní pořadí nebo vyřadí určitou 
webovou stránku po oznámení třetí 
strany, poskytne podnikovému uživateli 
možnost nahlédnout do obsahu oznámení.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Splňují-li poskytovatelé 
internetových zprostředkovatelských 
služeb a internetových vyhledávačů 
požadavky tohoto článku, nemusí zveřejnit 
žádná obchodní tajemství, jak jsou 
definována v čl. 2 bodě 1 směrnice (EU) 
2016/943.

4. Splňují-li poskytovatelé 
internetových zprostředkovatelských 
služeb a internetových vyhledávačů 
požadavky tohoto článku, nemusí zveřejnit 
žádná obchodní tajemství, jak jsou 
definována v čl. 2 bodě 1 směrnice (EU) 
2016/943, ani žádné informace, které by 
mohly umožnit manipulaci s výsledky 
nebo klamání spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
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Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Podnikoví uživatelé sdílejí
s poskytovateli internetových 
zprostředkovatelských služeb přesný popis 
vlastností zboží a služeb nabízených 
spotřebitelům. Případný nepříznivý dopad 
na pořadí zboží a služeb podnikových 
uživatelů vyplývající z neúplných nebo 
nepřesných informací poskytnutých 
těmito podnikovými uživateli nelze přičítat 
internetovému zprostředkovateli služeb.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Poskytovatelé internetových 
vyhledávačů a poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb ustanoví 
osobu odpovědnou za politiku v oblasti 
určování pořadí uplatňovanou 
poskytovatelem.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a

Pomocné zboží a služby

1. Pokud poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb, ať už sami, 
nebo prostřednictvím třetích stran či 
podnikových uživatelů, nabízejí pomocné 
zboží a služby, uvedou popis tohoto 
pomocného zboží a služeb ve svých 
podmínkách.



PE626.844v02-00 30/45 AD\1169654CS.docx

CS

2. V případech, kdy nabízejí pomocné 
zboží a služby jak poskytovatelé nebo třetí 
strany, tak podnikoví uživatelé, popis
v odstavci 1 by měl jasně uvést, zda budou 
pomocné zboží a služby poskytované 
podnikovým uživatelem nabízeny 
spotřebiteli. Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb by měli 
jasně a viditelně spotřebitele informovat, 
kdo poskytuje příslušné pomocné zboží 
nebo služby a za jakých podmínek.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb zahrnou do 
svých podmínek popis jakéhokoli 
rozdílného zacházení, které uplatňují, nebo 
mohou uplatňovat, na jedné straně ve 
vztahu ke zboží a službám, jež 
spotřebitelům prostřednictvím těchto 
internetových zprostředkovatelských 
služeb nabízí buď tento poskytovatel sám, 
nebo někteří podnikoví uživatelé ovládaní 
tímto poskytovatelem, a na druhé straně ve 
vztahu k jiným podnikovým uživatelům.

1. Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb zahrnou do 
svých podmínek popis jakéhokoli 
podstatně rozdílného zacházení, které 
uplatňují, nebo mohou uplatňovat, na jedné 
straně ve vztahu ke zboží a službám, jež 
spotřebitelům prostřednictvím těchto 
internetových zprostředkovatelských 
služeb nabízí buď tento poskytovatel sám, 
nebo někteří podnikoví uživatelé ovládaní 
tímto poskytovatelem, a na druhé straně ve 
vztahu k jiným podnikovým uživatelům.

Pozměňovací návrh 51

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pořadí; b) pořadí a výchozího nastavení;

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přímé nebo nepřímé úhrady 
účtované za používání dotčených 
internetových zprostředkovatelských 
služeb;

c) přímé nebo nepřímé úhrady 
účtované za používání dotčených 
internetových zprostředkovatelských 
služeb nebo služeb internetového 
vyhledávače;

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a

Rozdílné zacházení s pomocným zbožím
a službami

Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb případně do 
svých podmínek zahrnou popis jakéhokoli 
rozdílného zacházení, které uplatňují 
nebo mohou uplatňovat na jedné straně 
ve vztahu k pomocnému zboží a službám, 
jež spotřebitelům prostřednictvím těchto 
internetových zprostředkovatelských 
služeb nabízí buď tento poskytovatel sám, 
nebo někteří podnikoví uživatelé ovládaní 
tímto poskytovatelem, a na druhé straně 
ve vztahu k jiným podnikovým 
uživatelům.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb zahrnou do 
svých podmínek popis technického
a smluvního přístupu podnikových 
uživatelů k jakýmkoli osobním či jiným 
údajům nebo k oběma, jež podnikoví 
uživatelé nebo spotřebitelé poskytují za 

1. Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb a služeb 
internetového vyhledávače zahrnou do 
svých podmínek popis technického
a smluvního přístupu podnikových 
uživatelů a uživatelů firemních 
internetových stránek k jakýmkoli 
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používání dotčených internetových 
zprostředkovatelských služeb, nebo které 
jsou generovány prostřednictvím 
poskytování těchto služeb, nebo 
skutečnost, že technický a smluvní přístup 
chybí.

osobním či jiným údajům nebo k oběma, 
jež podnikoví uživatelé nebo spotřebitelé 
poskytují za používání dotčených 
internetových zprostředkovatelských 
služeb, nebo které jsou generovány 
prostřednictvím poskytování těchto služeb
nebo služeb internetového vyhledávače, 
nebo skutečnost, že technický a smluvní 
přístup chybí.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda poskytovatel internetových 
zprostředkovatelských služeb má přístup
k osobním nebo jiným údajům nebo
k oběma, jež podnikoví uživatelé nebo 
spotřebitelé poskytují za používání těchto 
služeb, nebo které jsou generovány jejich 
poskytováním, a pokud ano, tak k jakým 
kategoriím těchto údajů a za jakých 
podmínek;

a) zda poskytovatel internetových 
zprostředkovatelských služeb má přístup
k osobním nebo jiným údajům nebo
k oběma, jež podnikoví uživatelé nebo 
spotřebitelé poskytují za používání těchto 
služeb, nebo které jsou generovány jejich 
poskytováním, a pokud ano, tak k jakým 
kategoriím těchto údajů a za jakých 
podmínek, a zda jsou tyto údaje 
poskytovány třetím stranám;

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zda podnikový uživatel má přístup
k osobním nebo jiným údajům či oběma, 
které poskytuje v souvislosti s jeho 
používáním dotčených internetových 
zprostředkovatelských služeb, nebo 
generovaných poskytováním těchto služeb 
pro tohoto podnikového uživatele
a spotřebitele jeho zboží nebo služeb,
a pokud ano, k jaké kategorii těchto údajů
a za jakých podmínek;

b) za jakých podmínek má podnikový 
uživatel přístup k osobním nebo jiným 
údajům či oběma, které poskytuje
v souvislosti s jeho používáním dotčených 
internetových zprostředkovatelských 
služeb, nebo generovaných poskytováním 
těchto služeb pro tohoto podnikového 
uživatele a spotřebitele jeho zboží nebo 
služeb, a pokud ano, k jaké kategorii těchto 
údajů a za jakých podmínek;
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Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zda kromě písmene b) má
podnikový uživatel přístup k osobním nebo 
jiným údajům či k oběma, kromě jiného i 
v souhrnné formě, předkládaným nebo 
generovaným prostřednictvím poskytování 
internetových zprostředkovatelských 
služeb pro všechny jejich podnikové 
uživatele a spotřebitele, a pokud ano,
k jaké kategorii těchto údajů a za jakých 
podmínek.

c) za jakých podmínek má kromě 
písmene b) podnikový uživatel přístup
k osobním nebo jiným údajům či k oběma, 
kromě jiného i v souhrnné formě, 
předkládaným nebo generovaným 
prostřednictvím poskytování internetových 
zprostředkovatelských služeb pro všechny 
jejich podnikové uživatele a spotřebitele,
a pokud ano, k jaké kategorii těchto údajů
a za jakých podmínek.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Aniž jsou dotčeny příslušné právní 
předpisy Unie použitelné na ochranu 
osobních údajů a soukromí, zajistí 
poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb podnikovým 
uživatelům přístup ke všem údajům, které 
získali v důsledku obchodní činnosti 
příslušného podnikového uživatele.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb, kteří 
zprostředkovávají uzavírání smluv mezi 
podnikovým uživatelem a spotřebitelem, 
mohou příslušné údaje o spotřebiteli 
předat podnikovému uživateli, s výjimkou 
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případů, kdy s tím spotřebitel nesouhlasí.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Podnikoví uživatelé zajistí, aby 
údaje o jejich zboží a službách, zejména 
všechny složky ceny, které předávají 
poskytovatelům internetových 
zprostředkovatelských služeb, byly 
správné, a aby tyto údaje byly přiměřené a 
v souladu s jejich právními povinnostmi, 
zejména vůči spotřebitelům.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 8 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Omezení v nabízení různých podmínek
jinými prostředky

Omezení v nabízení různých podmínek

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb omezí
v poskytování svých služeb možnost 
podnikových uživatelů nabízet stejné zboží
a služby spotřebitelům za různých 
podmínek jinými prostředky než 
prostřednictvím těchto služeb, zahrnou do 
svých podmínek důvody tohoto omezení
a zajistí snadný přístup veřejnosti k nim. 
Důvody zahrnují hlavní ekonomická, 
obchodní nebo právní hlediska těchto 

1. Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb neomezí
možnost podnikových uživatelů nabízet 
odlišné podmínky zákazníkům, kteří dané 
zboží a služby obdrželi jinými prostředky 
než prostřednictvím těchto služeb.
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omezení.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb zajistí na 
žádost podnikového uživatele plné 
zveřejnění všech platforem
a internetových stránek, které 
zprostředkovatel provozuje a na nichž jsou 
uvedeny produkty nebo služby 
podnikového uživatele.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Povinností stanovenou v odstavci 1 
nejsou dotčeny žádné zákazy nebo 
omezení týkající se uložení takových 
omezení vyplývajících z uplatňování 
jiných pravidel Unie nebo z vnitrostátních 
pravidel, které jsou v souladu s právními 
předpisy Unie, jimž podléhají 
poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb.

2. Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb od 
podnikových uživatelů nevyžadují, aby se 
plně nebo částečně vzdali kontroly nad 
jejich právy duševního vlastnictví, včetně 
jejich registrovaných obchodních známek
a obchodních značek.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zpracovat stížnosti rychle a účinně
s přihlédnutím k důležitosti a složitosti 
vznesené otázky;

b) zpracovat stížnosti rychle a účinně 
nejpozději do 30 dní, s přihlédnutím
k důležitosti a složitosti vznesené otázky;
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Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) individualizovaným způsobem 
oznámit stěžovateli výsledek interního 
procesu vyřizování stížnosti zpracovaný ve 
srozumitelném a jednoznačném jazyku.

c) individualizovaným způsobem 
oznámit stěžovateli výsledek interního 
procesu vyřizování stížnosti zpracovaný ve 
srozumitelném a jednoznačném jazyku. 
První odpověď na jakoukoli stížnost by 
měla přijít nejpozději do 14 dnů.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb zpracují 
každý rok informace o fungování
a efektivnosti svého interního systému pro 
vyřizování stížností a veřejnosti k nim
zajistí snadný přístup.

Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb zveřejní
informace o obecném fungování
a efektivnosti svého interního systému pro 
vyřizování stížností a zajistí k nim snadný 
přístup pro podnikové uživatele.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto informace obsahují celkový počet 
podaných stížností, předmět stížností, dobu 
potřebnou na jejich zpracování
a rozhodnutí učiněné ve věci stížností.

Tyto informace obsahují celkový počet 
podaných stížností, nejčastější předmět 
stížností, povahu problémů vznesených 
podnikovými uživateli a průměrnou dobu 
potřebnou na jejich zpracování
a rozhodnutí učiněné ve věci stížností.

Pozměňovací návrh 69



AD\1169654CS.docx 37/45 PE626.844v02-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb určí ve 
svých podmínkách jednoho nebo více 
mediátorů, kteří jsou ochotni vynaložit 
úsilí zaměřené na dosažení dohody
s podnikovými uživateli o mimosoudním 
řešení sporů mezi poskytovatelem
a podnikovým uživatelem, které vzniknou
v souvislosti s poskytováním dotčených 
internetových zprostředkovatelských 
služeb, včetně stížností, které nemohly být 
vyřešeny pomocí interního systému pro 
vyřizování stížností uvedeného v článku 9.

Nezávislá mediace je dobrovolná a využije 
se až po vyčerpání všech možností 
odškodnění v rámci interního systému pro 
vyřizování stížností. Poskytovatelé 
internetových zprostředkovatelských 
služeb mohou ve svých podmínkách určit
jednoho nebo více mediátorů, kteří jsou 
ochotni vynaložit úsilí zaměřené na 
dosažení dohody s podnikovými uživateli
o mimosoudním řešení sporů mezi 
poskytovatelem a podnikovým uživatelem, 
které vzniknou v souvislosti
s poskytováním dotčených internetových 
zprostředkovatelských služeb, které 
nemohly být vyřešeny pomocí interního 
systému pro vyřizování stížností 
uvedeného v článku 9.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb se v dobré 
víře zapojí do jakékoli snahy některého
z mediátorů, které určili v souladu
s odstavcem 1, dosáhnout dohody 
prostřednictvím mediace za účelem 
dosažení dohody o řešení sporu.

3. Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb a podnikoví 
uživatelé se v dobré víře zapojí do jakékoli 
snahy některého z mediátorů, kteří byli 
určeni v souladu s odstavcem 1, dosáhnout 
dohody prostřednictvím mediace za účelem 
dosažení dohody o řešení sporu.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb nesou

4. Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb nesou
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v každém jednotlivém případě přiměřenou 
část celkových nákladů na mediaci. 
Přiměřená část těchto celkových nákladů se 
určí na základě návrhu mediátora
s přihlédnutím ke všem příslušným prvkům 
daného případu, zejména poměrným 
přednostem nároků stran ve sporu, chování 
stran a také velikosti a finanční síle stran 
ve vzájemném poměru. Poskytovatelé 
internetových zprostředkovatelských 
služeb však v každém případě nesou 
nejméně polovinu celkových nákladů.

v každém jednotlivém případě přiměřenou 
část celkových nákladů na mediaci. 
Přiměřená část těchto celkových nákladů se 
určí na základě návrhu mediátora
s přihlédnutím ke všem příslušným prvkům 
daného případu, zejména poměrným 
přednostem nároků stran ve sporu, chování 
stran a také velikosti a finanční síle stran 
ve vzájemném poměru.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jakoukoli snahou dosáhnout 
dohody prostřednictvím mediace ve věci 
řešení sporu v souladu s tímto článkem 
nejsou dotčena práva dotčených 
poskytovatelů internetových 
zprostředkovatelských služeb
a podnikových uživatelů zahájit soudní 
řízení kdykoli během mediačního řízení 
nebo po něm.

5. Jakoukoli snahou dosáhnout 
dohody prostřednictvím mediace ve věci 
řešení sporu v souladu s tímto článkem 
nejsou dotčena práva dotčených 
poskytovatelů internetových 
zprostředkovatelských služeb
a podnikových uživatelů zahájit soudní 
řízení kdykoli během mediačního řízení 
nebo po něm.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Ustanovení tohoto článku se 
nevztahují na poskytovatele internetových 
zprostředkovatelských služeb, kteří jsou 
malými podniky ve smyslu čl. 2 odst. 2 
přílohy doporučení Komise 2003/361/ES 
nebo kteří mají ve svých franšízových 
smlouvách či ustanoveních o spolupráci 
stanoveny závazné rovnocenné 
mechanismy pro řešení sporů.
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Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb zveřejní 
každý rok informace pro širokou veřejnost 
ve snadno dostupném formátu, v nichž 
uvedou počet řešených případů, povahu 
stížností a výsledky těchto stížností.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby jejich 
příslušné orgány veřejné správy nebo jiné 
orgány zřídily rejstřík nezákonných činů, 
které byly předmětem soudních příkazů
u vnitrostátních soudů, s cílem vytvořit 
základnu pro osvědčené postupy
a informace poskytované orgánům 
veřejné správy nebo jiným orgánům 
ostatních členských států.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) plně a veřejně uvedou informace
o členské základně, řídící struktuře, 
zaměstnancích a financích.

Pozměňovací návrh 77
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) plní cíle, které jsou ve společném 
zájmu skupiny podnikových uživatelů nebo 
uživatelů firemních internetových stránek, 
které zastupují;

b) plní cíle, které jsou ve společném 
zájmu skupiny podnikových uživatelů nebo 
uživatelů firemních internetových stránek, 
které zastupují; skupinu tvoří alespoň 
většina podnikových uživatelů nebo 
uživatelů firemních internetových 
stránek;

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zveřejňují kompletní a veřejně 
dostupné informace o své členské 
základně a struktuře;

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jsou neziskové. c) jsou neziskové a jednají při 
uplatňování nároku transparentně;

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Právem uvedeným v odstavci 1 
nejsou dotčena práva podnikových 
uživatelů a uživatelů firemních 
internetových stránek na samostatné 
podání žaloby u příslušných vnitrostátních

3. Právem uvedeným v odstavci 1 
nejsou dotčena práva podnikových 
uživatelů a uživatelů firemních 
internetových stránek na samostatné 
podání žaloby u soudů v místě obvyklého 
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soudů v souladu s ustanoveními právních 
předpisů členského státu, v němž je podaná 
žaloba, s cílem řešit neplnění příslušných 
požadavků stanovených v tomto nařízení 
ze strany poskytovatelů internetových 
zprostředkovatelských služeb.

sídla podnikových uživatelů nebo 
uživatelů firemních internetových stránek 
či u soudů v místě, kde došlo nebo mohlo 
dojít ke škodné události, v souladu
s ustanoveními právních předpisů 
členského státu, v němž je podaná žaloba,
s cílem řešit neplnění příslušných 
požadavků stanovených v tomto nařízení 
ze strany poskytovatelů internetových 
zprostředkovatelských služeb a služeb 
internetového vyhledávače.

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise podněcuje poskytovatele 
internetových zprostředkovatelských 
služeb a organizace a sdružení, která je 
zastupují, aby vypracovali kodexy chování, 
jejichž cílem by bylo přispět k náležitému 
uplatňování tohoto nařízení s přihlédnutím 
ke zvláštním charakteristickým znakům 
různých odvětví, v nichž se poskytují 
internetové zprostředkovatelské služby,
a také ke zvláštním charakteristikám 
mikropodniků a malých a středních 
podniků.

1. Komise podněcuje a monitoruje 
poskytovatele internetových 
zprostředkovatelských služeb a organizace
a sdružení, která je zastupují, aby 
vypracovali kodexy chování, jejichž cílem 
by bylo přispět k náležitému uplatňování 
tohoto nařízení s přihlédnutím ke zvláštním 
charakteristickým znakům různých 
odvětví, v nichž se poskytují internetové 
zprostředkovatelské služby, a také ke 
zvláštním charakteristikám mikropodniků
a malých a středních podniků, včetně 
konzultací a zapojení organizací malých
a středních podniků a zástupců 
pracovníků platforem ohledně obsahu 
těchto kodexů.

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise podněcuje poskytovatele 
internetových vyhledávačů a organizace
a sdružení, která je zastupují, aby 
vypracovali kodexy chování, jejichž cílem 

2. Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb nebo 
organizace ve smyslu tohoto nařízení se 
vybízejí, aby vypracovali kodexy chování, 
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by bylo přispět k náležitému uplatňování 
čl. 5 odst. 2 a 3.

jejichž cílem by bylo přispět k náležitému 
uplatňování čl. 5 odst. 2 a 3.

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise ověří soulad kodexů 
chování s právem Unie.

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do [datum: tři roky po datu vstupu
v platnost] a potom každé tři roky Komise 
vyhodnotí toto nařízení a podá zprávu 
Evropskému parlamentu, Radě
a Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru.

1. Do [datum: dva roky po datu 
vstupu v platnost] a potom každé tři roky 
Komise vyhodnotí toto nařízení a podá 
zprávu Evropskému parlamentu, Radě
a Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru.

Odůvodnění

3 roky je v oblasti internetového trhu věčnost, a proto se doporučuje zkrátit dobu na 2 roky, 
aby bylo možné včasněji reagovat na potřeby rozvíjejících se trhů.

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. První hodnocení tohoto nařízení 
bude provedeno zejména za účelem 
posouzení dodržování povinností 
stanovených v článcích 5, 6, 7 a 8 a jejich 
dopadu na ekonomiku on-line platforem,
a zda mohou být potřebná doplňující 

2. První hodnocení tohoto nařízení 
bude provedeno zejména za účelem 
posouzení dodržování povinností 
stanovených v článcích 5, 6, 7 a 8 a jejich 
dopadu na ekonomiku on-line platforem,
a zda mohou být potřebná doplňující 
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pravidla týkající se kromě jiného 
vymáhání, s cílem zajistit spravedlivé, 
předvídatelné, udržitelné a důvěryhodné 
internetové podnikatelské prostředí na 
jednotném trhu.

pravidla týkající se kromě jiného 
vymáhání, s cílem zajistit spravedlivé, 
předvídatelné, udržitelné a důvěryhodné 
internetové podnikatelské prostředí na 
jednotném trhu. V rámci tohoto hodnocení 
se rovněž posoudí, zda má toto nařízení 
dopad na odvětví dopravy, zejména na 
dosažení jednotného evropského 
dopravního prostoru.

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise při provádění hodnocení 
tohoto nařízení zohlední stanoviska
a zprávy, které jí předloží expertní skupina 
pro sledování ekonomiky internetových 
platforem zřízená v souladu s rozhodnutím 
Komise C(2018)2393. Přihlédne případně 
rovněž k obsahu a fungování všech kodexů 
chování uvedených v článku 13.

4. Komise při provádění hodnocení 
tohoto nařízení zohlední stanoviska
a zprávy, které jí předloží expertní skupina 
pro sledování ekonomiky internetových 
platforem zřízená v souladu s rozhodnutím 
Komise C(2018)2393. Přihlédne případně 
rovněž k obsahu a fungování všech kodexů 
chování uvedených v článku 13. Po tomto 
hodnocení Komise v případě potřeby 
předloží nápravné legislativní návrhy.

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Použije se ode dne [datum: šest
měsíců po dni vyhlášení].

2. Použije se ode dne [datum: dvanáct
měsíců po dni vyhlášení].
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