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1. ÚVOD 
Maloobchodné a veľkoobchodné služby, známe aj ako distribučné služby, predstavujú 11 % 
HDP EÚ a takmer 15 % celkovej zamestnanosti v EÚ. V tomto sektore pôsobí viac ako 6 
miliónov spoločností, t. j. 29 % všetkých podnikov EÚ. Maloobchodný sektor charakterizuje 
veľmi vysoký podiel MSP, najmä mikrospoločností (viac ako 95 %)1. Maloobchod a 
veľkoobchod sú úzko prepojené, a to navzájom, ako aj s ďalšími sektormi hospodárstva, ako 
je poľnohospodárstvo, výroba, služby IT, energetika, logistika a doprava2. Tieto sektory  sú 
stále viac a viac integrované a rozdiel medzi nimi je čoraz nejasnejší, keďže niektorí 
maloobchodníci v súčasnosti pôsobia aj ako veľkoobchodníci alebo dokonca ako výrobcovia. 

Maloobchodný a veľkoobchodný sektor zohrávajú dôležitú úlohu pri stimulácii rastu a 
vytváraní pracovných miest v rámci stratégie Európa 2020: Patria medzi kľúčové sektory, 
ktoré môžu pôsobiť ako hybné sily pri prechode na udržateľnejšie hospodárstvo a modely 
spotreby. Efektívnosť v tomto sektore má vplyv na hospodársku súťaž, inovácie, cenové 
trendy a konkurencieschopnosť. 

Maloobchodníci významne prispievajú k tomu, aby spotrebitelia EÚ mohli využívať výhody 
jednotného trhu. Naďalej však pretrvávajú prekážky, ktoré bránia vytvoreniu účinného a 
konkurencieschopného jednotného trhu maloobchodného predaja.  Podľa hodnotiacej tabuľky 
spotrebiteľských podmienok z mája 2012 je jednotný trh maloobchodného predaja EÚ „stále 
ďaleko od plnej integrácie”3. Existujú takisto rôzne prekážky, ktoré bránia aj takým 
procesom, ako je cezhraničné získavanie zdrojov alebo vstup na trh samotných 
maloobchodníkov.  V správe Komisie o dohľade nad obchodno-distribučným trhom4, správe 
Európskeho parlamentu Smerom k účinnejšiemu a spravodlivejšiemu maloobchodnému 
sektoru5 a na seminároch6 organizovaných Komisiou počas prípravy tohto akčného plánu boli 
identifikované prekážky rozvoja jednotného trhu v oblasti maloobchodu.  Zatiaľ čo v smernici 
o službách7 a jej následných opatreniach8 sa definuje všeobecná stratégia v oblasti služieb, 
tento akčný plán sa osobitne zameriava na maloobchodný a veľkoobchodný sektor. Stanovuje 
plán smerovania k jednotnému trhu v oblasti maloobchodu.Nedostatky zistené v 
maloobchodnom sektore – často zasahujúce do rôznych oblastí politiky – je potrebné riešiť 
prostredníctvom koherentného plánu na posilnenie hospodárskych, sociálnych 
a environmentálnych výsledkov sektora a zabezpečiť, aby tento plán v plnom rozsahu prispel 
                                                                 
1 Zdroj: Eurostat SBS (2010). 
2 Tento akčný plán zahŕňa všetky distribučné služby (oddiel G klasifikácie NACE Rev 2: NACE), 

vrátane automobilového priemyslu, veľkoobchodu a maloobchodu. Názov „maloobchodný akčný plán“ 
má mať preto väčší rozsah ako „maloobchod“ v užšom slova zmysle. 

3  http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/docs/7th_edition_scoreboard_en.pdf  
4 Dohľad nad obchodno-distribučným trhom „Na ceste smerom k efektívnejšiemu a spravodlivejšiemu 

vnútornému obchodno-distribučnému trhu do roku 2020“, [KOM (2010) 355 v konečnom znení z 5. 
júla 2010]. 

5 Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2011 o efektívnejšom a spravodlivejšom maloobchodnom 
trhu [2010/2109 (INI)]. 

6 Organizovaný počas prvého štvrťroka 2012 so zástupcami hlavných zainteresovaných strán v 
maloobchodnom dodávateľskom reťazci (prehľady o stretnutiach sú dostupné na 
http://ec.europa.eu/internal_market/retail/index_en.htm). 

7 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom 
trhu (Ú. v. EÚ L 376 z 27. decembra 2006, s. 36). 

8 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov o implementácii smernice o službách: Partnerstvo pre nový rast v oblasti služieb v 
rokoch 2012 - 2015 [COM(2012) 261 final z 8. júna 2012 a pracovné dokumenty útvarov Komisie 
(2012)146 final, 147 final a 148 final z 8. júna 2012. 

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/docs/7th_edition_scoreboard_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/retail/index_en.htm
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k uskutočňovaniu cieľov stratégie Európa 2020. Ako sa už zistilo v kontexte odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny, ktoré vydala Rada v júli 2012, v maloobchodnom sektore EÚ existujú dve 
veľké výzvy: i) obmedzenia týkajúce sa usadenia a všeobecnejšie ii) nedostatočná 
konkurencieschopnosť v maloobchodnom sektore, najmä v niektorých členských štátoch, ako 
aj potreba zmenšiť prekážky a znížiť prevádzkové obmedzenia.Cieľom tohto akčného plánu 
je riešiť uvedené kľúčové prekážky pri dosahovaní jednotného trhu v oblasti maloobchodu 
stanovením stratégie na zlepšenie konkurencieschopnosti maloobchodného sektora 
a posilnenie jeho hospodárskych, sociálnych a environmentálnych výsledkov. Jeho strategické 
ciele sa však nedajú dosiahnuť len prostredníctvom opatrení zhora nadol, ale budú vyžadovať 
aktívnu spoluprácu a iniciatívu samotného maloobchodného sektora. Napríklad zodpovednosť 
za investície do zručností bude musieť byť rozdelená a maloobchodný sektor tu musí 
zohrávať významnú úlohu spoločne s vládami, jednotlivcami a sektorom školstva. 

Európske maloobchodné služby sa vyznačujú rozmanitosťou a zložitosťou. Neexistuje tu teda  
„jedno riešenie pre všetkých“ alebo jeden prístup k výzvam, ktorým čelia. Rozmanitosť 
maloobchodného sektora zahŕňa rozdiely z hľadiska typu poskytovateľov (MSP alebo väčšie 
spoločnosti), organizácie (skupiny nezávislých maloobchodníkov, družstvá, korporácie atď.), 
veľkosti predajní, formátov, rady výrobkov, zapojených dodávateľských reťazcov, 
umiestnenia, obchodných modelov, stupňa vertikálnej integrácie, vlastníckych štruktúr a 
veľkosti operácií. 

Takisto je potrebné zlepšiť úrovne produktivity v sektore distribučných služieb v Európe a 
zároveň zachovať kvalitu pracovných miest a súčasné úrovne zamestnanosti. 
Mikrospoločnosti a MSP prispievajú k pridanej hodnote EÚ pomerne veľkým podielom, čo je 
dôvodom, prečo sú potrebné opatrenia, ktoré budú stimulovať ich produktivitu ešte viac, aby 
sa dosiahol väčší hospodársky rast a viac pracovných miest v EÚ. Niektoré z opatrení 
navrhnutých v akčnom pláne (napríklad opatrenie týkajúce sa označovania výrobkov) pomôžu 
spoločnostiam pri prerozdeľovaní zdrojov na tie činnosti, ktorými sa vytvára skutočný rast, 
čím sa zvyšuje ich produktivita. Platí to najmä pre MSP, ktoré musia veľkú časť svojich 
ľudských a finančných zdrojov často venovať na zhromažďovanie informácií, najmä o 
pravidlách, ktoré sa uplatňujú v iných členských štátoch. Niektoré ďalšie opatrenia navrhnuté 
v tomto akčnom pláne (napríklad opatrenie týkajúce sa elektronických platieb) budú 
podporovať predaj na diaľku prostredníctvom internetu, a teda aj vytváranie príležitostí, 
najmä pre MSP, aby rozšírili svoju spotrebiteľskú základňu, podľa možnosti aj za hranice 
štátu. Takisto pomôžu splniť ciele definované v oznámení s názvom „Digitálna agenda pre 
Európu“9 a „akčný plán elektronického obchodu“10. 

 2. DOSIAHNUTIE JEDNOTNÉHO TRHU V OBLASTI MALOOBCHODU 
Počas posledných desaťročí došlo v maloobchodnom sektore EÚ k ďalekosiahlym zmenám a 
v súčasnosti tento sektor čelí mnohým výzvam, ktoré obmedzujú jeho schopnosť v plnej 
miere prispievať k cieľom rastu a vytvárania pracovných miest v rámci stratégie Európa 2020. 

                                                                 
9  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru 

a Výboru regiónov „Digitálna agenda pre Európu“ [KOM(2010) 245 v konečnom znení z 26. augusta 
2010]. 

10  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov „Koherentný rámec na posilnenie dôvery v jednotný digitálny trh elektronického 
obchodu a online služieb“ [KOM(2011) 942 v konečnom znení z 11. januára 2012, známe aj ako akčný 
plán elektronického obchodu]. 
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Preto je nevyhnutné navrhnúť stratégiu na dosiahnutie dobre fungujúceho jednotného trhu v 
oblasti maloobchodu, a tým prispieť k územnej a sociálnej súdržnosti EÚ – prostredníctvom 
zlepšenia prístupu k udržateľnejším a konkurencieschopnejším maloobchodným službám. 
Takáto stratégia by výrazne prispela k hospodárskemu rastu a umožnila by maloobchodníkom 
poskytovať európskym spotrebiteľom ešte väčšiu hodnotu. 

 2.1 Zmeny v maloobchodnom sektore 
Za posledné dve desaťročia došlo v dôsledku modernizácie hospodárstva EÚ k mnohým 
zmenám v oblasti maloobchodu. Objavili sa siete predajní, v ktorých sa predávajú viaceré 
rady výrobkov. Vertikálna integrácia umožnila maloobchodníkom, aby efektívnejšie využívali 
distribúciu a logistiku. Veľkí maloobchodníci dosahujú v procese nakupovania značné úspory 
z rozsahu, čím zvyšujú svoju vyjednávaciu pozíciu voči dodávateľom. Centralizované 
nakupovanie vedie k postupnej internacionalizácii dodávok, a to v rámci EÚ, ako aj pri 
nakupovaní od tretích krajín. Vytvorili sa nákupné aliancie a skupiny nezávislých 
maloobchodníkov z radov MSP s cieľom spojiť svoje skúsenosti a profitovať z úspor z 
rozsahu. Snahy maloobchodníkov lepšie reagovať na dopyt spotrebiteľov napokon viedli 
k zvýšeniu ich kontroly nad dodávateľským reťazcom (napríklad prostredníctvom vlastných 
značiek)11. 

Spolu tieto zmeny viedli k zvýšeniu počtu predajní, formátov a rady výrobkov a k 
relatívnemu poklesu konečných spotrebiteľských cien. Zvýšená hospodárska súťaž a stláčanie 
marže však takisto viedlo k tomu, že sa mnoho malých nezávislých obchodov zavrelo a 
výrobcovia/dodávatelia z radov MSP prestali podnikať. Zvýšený tlak na pracovné podmienky 
nevyhnutne nevytváral iba výhody pre spotrebiteľov a niekedy dokonca došlo k zvýšeniu 
vplyvu EÚ na životné prostredie. 

 2.2 Maloobchodný sektor čelí mnohým výzvam 
V súčasnosti maloobchodníci čelia rôznorodým výzvam v závislosti od ich veľkosti a činnosti 
sektorov.  Rozvoj elektronického obchodu takisto vyvíja tlak na maloobchodný sektor, aby 
prišiel s novými obchodnými modelmi. Okrem toho nejasné hranice medzi sektormi (rozsah 
maloobchodných služieb sa naďalej rozširuje prostredníctvom stáleho pridávania nových 
výrobkov a služieb, vrátane finančných, telekomunikačných a cestovných služieb, ako aj 
verejnoprospešných služieb atď.) znamenajú, že obchodné modely sú čoraz mnohostrannejšie. 
Globálne javy, ako napríklad dôsledky finančnej krízy na kúpnu silu spotrebiteľov, rastúce 
ceny komodít, demografické trendy, najmä na starnutie obyvateľstva EÚ a snaha o 
udržateľnosť, sú spoločnou výzvou pre existujúce maloobchodné modely a procesy.  

Ako už bolo vysvetlené, problémy v maloobchodnom sektore môžu byť rozdielne pre rôzne 
typy maloobchodníkov a v dôsledku rozdielov na vnútroštátnych trhoch sa môžu odlišovať 
medzi jednotlivými členskými štátmi. Objavujú sa napríklad nové technológie na platenie 
prostredníctvom smartfónov (mobilné platby). To si však vyžaduje vytvorenie potrebnej 
infraštruktúry na prijímanie týchto platieb v predajnom mieste. Pre veľkých 
maloobchodníkov, ktorí pôsobia vo viac ako jednom členskom štáte, je v tejto súvislosti 
jedným z hlavných problémov neexistencia celoeurópskych noriem pre prijímanie mobilných 
platieb. Menší maloobchodníci nemusia mať vždy potrebné zručnosti na využívanie nových 
technológií. 

                                                                 
11 Pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k správe o dohľade nad 

obchodno-distribučným trhom [SEK(2010) 807], s. 11. 
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 2.3 Maloobchodný jednotný trh v prospech všetkých subjektov 
Riešenie hlavných prekážok pri dosahovaní jednotného trhu v oblasti maloobchodu môže 
predstavovať prínosy pre všetky dotknuté subjekty, ako aj pre životné prostredie: 

− Spotrebitelia: Prostredníctvom zlepšenia prístupu ku kvalitným maloobchodným 
službám a výrobkom, konkurencieschopnejším cenám a lepším informáciám o kvalite a 
cenách, ako aj o environmentálnych vlastnostiach výrobkov by sa posilnili 
spotrebiteľské rozhodnutia v rámci bežného, ako aj elektronického  maloobchodného 
formátu. 

− Podniky: Maloobchodníci a ich dodávatelia, najmä MSP, by z jednotného trhu 
hmatateľne profitovali, a to vďaka vytvoreniu predvídateľnejšieho právneho prostredia, 
ktoré by im umožnilo dosiahnuť ešte väčšie hodnoty v rámci dodávateľského reťazca. 
Riešením nekalých praktík v rámci dodávateľského reťazca by subjekty podobne 
dosiahli udržateľnejšie vzťahy, čo by ich povzbudilo k zvýšeniu inovácií a investícií. Z 
ďalšieho rozvoja elektronického obchodu budú mať prospech maloobchodníci, ktorým 
poskytne viac príležitostí nájsť si nové trhy.  

− Zamestnanci: Maloobchodný sektor by mal profitovať z kvalifikovanejších pracovníkov 
a zlepšených pracovných podmienok, čo by viedlo k vyššej spokojnosti so zamestnaním. 
Zlepšenie odbornej prípravy pracovníkov by takisto pomohlo zabezpečiť lepšie 
pracovné príležitosti, najmä pre mládež a menej kvalifikovaných pracovníkov. 

Tieto rôzne otázky sa nedajú riešiť izolovane. Prostredníctvom navrhovaných politických 
opatrení sa musí vytvoriť správna rovnováha medzi hospodárskymi slobodami a cieľmi 
verejného záujmu. Na dosiahnutie týchto cieľov sa v tomto oznámení objasňuje európsky 
akčný plán pre maloobchod založený na 11 konkrétnych opatreniach, ktoré tvoria koherentnú 
a komplexnú európsku stratégiu12.  

Komisia okrem toho zriadi stálu skupinu pre konkurencieschopnosť v maloobchodnom 
sektore, do ktorej budú zapojené členské štáty a všetky príslušné zainteresované strany, najmä 
MSP, s cieľom pomôcť posilniť tému maloobchodu v rámci politickej agendy, a tým zvýšiť 
povedomie o otázkach a obavách v oblasti maloobchodu. Táto skupina bude pomáhať 
rozvíjať ďalšie konkrétne ciele pre určené oblasti, monitorovať dosiahnutý pokrok, vydávať 
odporúčania s cieľom zabezpečiť úplné vykonávanie opatrení zahrnutých v tomto pláne a v 
prípade potreby poskytne Komisii poradenstvo o nových dodatočných opatreniach, ktoré by 
sa mohli navrhnúť. 

 3. PÄŤ KĽÚČOVÝCH FAKTOROV PRE KONKURENCIESCHOPNEJŠIE 
A UDRŽATEĽNEJŠIE MALOOBCHODNÉ SLUŽBY 

Komisia určila týchto päť kľúčových priorít: 

                                                                 
12   Navrhovaný prístup je v súlade so zásadami ohlásenými v oznámení Komisie Európskemu parlamentu, 

Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Vhodnosť právnych 
predpisov EÚ“ [COM (2012) 746 final z 12. decembra 2012]. V tomto kontexte sa Komisia zaväzuje 
preskúmať existujúce právne predpisy v maloobchodnom sektore s cieľom určiť potenciál na 
zjednodušenie pravidiel a zníženie regulačných nákladov pre podniky a občanov bez toho, aby boli 
ohrozené ciele verejnej politiky. 
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(1) Posilnenie postavenia spotrebiteľov – okrem iného prostredníctvom 
transparentnejších, spoľahlivejších a priamo porovnateľných informácií o 
cenách a kvalite výrobkov. 

(2) Zlepšený prístup k udržateľnejším a konkurencieschopnejším maloobchodným 
službám – bežný, ako aj elektronický maloobchod by mohli mať prospech zo 
zlepšeného prístupu na trh, najmä prostredníctvom jasnejších 
a transparentnejších pravidiel týkajúcich sa usadenia. 

(3) Spravodlivejšie a udržateľnejšie obchodné vzťahy v maloobchodnom 
dodávateľskom reťazci – zainteresované strany by profitovali z rámca, ktorý 
účinne bojuje proti nekalým obchodným praktikám. 

(4) Inovačnejšie riešenia – zainteresované strany by profitovali z toho, keby sa 
výsledky výskumu rýchlejšie uvádzali na trh. 

(5) Lepšie pracovné prostredie – zamestnanci i zamestnávatelia budú profitovať z 
vytvárania lepších pracovných podmienok a odstraňovania nesúladu medzi 
požadovanými zručnosťami a zručnosťami, ktoré sú k dispozícii. 

 3.1 Posilnenie postavenia spotrebiteľov 
V Európskom programe pre spotrebiteľov13 sa zdôrazňuje, že posilnenie postavenia 
spotrebiteľov na integrovanom jednotnom trhu si vyžaduje rozsiahly súbor zásad a nástrojov. 
 Takýto rámec zabezpečuje riadne presadzovanie práv spotrebiteľov, ako aj prístup k účinnej 
náprave, spoľahlivým a zmysluplným informáciám a zlepšeniu vzdelávania spotrebiteľov. 

Spotrebitelia s posilneným postavením môžu pri nakupovaní robiť lepšie rozhodnutia. 
Vyhľadávajú informácie a využívajú ich. Takisto poznajú a uplatňujú svoje práva. 
Informovanejší a angažovanejší spotrebitelia  sú nielen schopnejší nájsť „najlepšiu hodnotu 
za peniaze“, ale sa takisto viac zaujímajú o udržateľnú a etickú spotrebu. Spotrebiteľské 
rozhodnutia a preferencie sú medzi kľúčovými faktormi, ktoré určujú vývoj maloobchodného 
sektora. Maloobchodníci majú všetky predpoklady na to, aby pozitívne ovplyvňovali 
 rozhodnutia spotrebiteľa týkajúce sa nakupovania: Prostredníctvom každodenného kontaktu 
so svojimi klientmi a prostredníctvom vplyvu, ktorý majú na ostatné subjekty v 
dodávateľskom reťazci, môžu maloobchodníci informovať spotrebiteľov o výrobkoch, ktoré 
majú vyššiu kvalitu, ktoré boli vyrobené v súlade s etickými zásadami alebo ktoré sa 
vyznačujú lepšími environmentálnymi a/alebo sociálnymi výsledkami. 

Zlepšením transparentnosti pre spotrebiteľov má maloobchodný sektor potenciál vytvoriť 
skutočný jednotný trh v oblasti maloobchodu. Ak sa spotrebiteľom uľahčí prístup k 
spoľahlivým, dôležitým a zmysluplným informáciám o rôznych ponukách dostupných v celej 
EÚ, budú mať možnosť v plnej miere využívať výhody jednotného trhu. Uľahčenie 
porovnávania ponúk by spotrebiteľom pomohlo pri výbere výrobkov a služieb, ktoré najlepšie 
vyhovujú ich potrebám, čím by sa podporila zdravá hospodárska súťaž. V kombinácii s inými 
opatreniami, ktorými sa môžu riešiť opakujúce sa prípady roztrieštenosti trhu EÚ, by to malo 
prispieť k cenovej konvergencii v rámci celej EÚ. Opatrenia na zlepšenie transparentnosti a 
spoľahlivosti informácií pre spotrebiteľov by boli zvlášť prínosné, keby sa vykonávali na 
úrovni EÚ, keďže prostredníctvom akokoľvek dobre navrhnutých prísnych opatrení na 
                                                                 
13 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru 

a Výboru regiónov “„Európsky program pre spotrebiteľov – Podpora dôvery a rastu“ [COM(2012) 
225 final z 22. mája 2012]. 
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vnútroštátnej úrovni by sa nepodarilo využiť prínosy, ktoré by predstavoval skutočne 
integrovaný jednotný trh. 

 3.1.1 Spotrebiteľské informácie 

Z existujúceho výskumu vyplýva, že väčšina Európanov pred online alebo offline nákupom 
tovaru používa internet na vyhľadávanie informácií s cieľom porovnať cenu alebo kvalitu. 
Pokiaľ ide o záplavu informácií, spotrebitelia sa často obracajú na sprostredkovateľov, ako sú 
napríklad online nástroje na porovnanie, ktoré im môžu pomôcť určiť najlepšie dostupné 
ponuky. Hoci tento typ webových stránok môže spotrebiteľom pomôcť s porovnávaním 
ponúk, z praktík takýchto sprostredkovateľov informácií takisto vyplývajú značné 
nedostatky14. Na to, aby nástroje na porovnávanie boli pre spotrebiteľov skutočným prínosom, 
mali by zodpovedať ich potrebám a takisto by mali byť transparentné, spoľahlivé, komplexné 
a ľahko dostupné. Aby spotrebitelia mohli plne využívať výhody jednotného trhu, je pre nich 
dôležité, aby sa v rámci porovnávacích webových stránok dali vyhľadávať aj cezhraničné 
ponuky. 

Okrem toho lepšie spotrebiteľské informácie znamenajú nielen zvýšenie povedomia 
spotrebiteľov s cieľom podporiť ich schopnosť presadzovať svoje práva, ale aj zvýšenie 
povedomia podnikov o ich povinnostiach vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti 
ochrany spotrebiteľa uplatňovaných v rámci jednotného trhu. 

Ako sa uvádza v Európskom programe pre spotrebiteľov a akčnom pláne elektronického 
obchodu, Komisia bude spolupracovať so sprostredkovateľmi a obchodníkmi s cieľom 
vytvoriť najvhodnejšie kódexy správania, usmernenia týkajúce sa osvedčených postupov 
a/alebo iných nástrojov na porovnávanie cien. 

V rámci digitálnej agendy sa okrem toho v kódexe online práv EÚ transparentným a 
komplexným spôsobom zhromažďujú zákonné spotrebiteľské práva stanovené v právnych 
predpisoch EÚ týkajúcich sa digitálneho prostredia. Uvedený kódex je dôležitý nástroj na 
podporu dôvery medzi spotrebiteľmi a prispieva k väčšiemu využívaniu online služieb15. 

 3.1.2 Udržateľnejšie spotrebiteľské rozhodnutia 

V súčasnosti sa environmentálne výsledky organizácií a výrobkov merajú a oznamujú 
prostredníctvom celej škály kanálov a formátov v rámci rôznych verejných a súkromných 
iniciatív s rôznymi úrovňami cieľov a s použitím rôznych metodík posudzovania. To vedie 
k rôznorodosti značiek, nárokov a režimov predkladania správ. Zavedenie harmonizovanej 
európskej metodiky prinesie väčšiu transparentnosť pre spotrebiteľov. Pri vypracúvaní týchto 
metodík Komisia zabezpečí, aby sa pre podniky vytvorili rovnaké podmienky a aby sa 
náklady, najmä pre MSP, udržiavali na minimálnej úrovni. 

Opatrenia: 
(1) Prostredníctvom dialógu so zainteresovanými stranami Komisia vypracuje 

usmernenia o osvedčených postupoch a/alebo kódexy správania na uľahčenie 
prístupu spotrebiteľov k transparentným a spoľahlivým informáciám, na 
zjednodušenie porovnávania cien, kvality a udržateľnosti tovaru a služieb. 

                                                                 
14 Štúdia o fungovaní spotrebiteľských trhov elektronického obchodu a internetového trhu a techniky 

predaja maloobchodného tovaru, Civic Consulting, 2011: 
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/e_commerce_study_en.htm  

15  https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/code-eu-online-rights 

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/e_commerce_study_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/code-eu-online-rights
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/code-eu-online-rights
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(2) Komisia navrhne európske metodiky na meranie a oznamovanie celkového 
environmentálneho vplyvu výrobkov a organizácií. 

 3.2 Prístup ku konkurencieschopnejším maloobchodným službám 
Dostupnosť maloobchodných služieb sa v posledných rokoch výrazne zvýšila, a to z hľadiska 
ich umiestnenia, ako aj dostupnosti. Rozvoj elektronického obchodu sa stal neoddeliteľnou 
súčasťou obchodných modelov maloobchodníkov, čím sa zvýšil počet dostupných 
výrobkov/služieb a uľahčilo sa porovnávanie cien. S cieľom posilniť hospodársku súťaž 
maloobchodných služieb treba napriek tomu ešte vyriešiť niekoľko otázok. 

Jedným z hlavných odporúčaní pre jednotlivé krajiny vyplývajúcich z európskeho semestra v 
roku 2012, ktorého cieľom bolo dosiahnuť vyšší rast a viac pracovných miest v Európe, bola 
potreba odstrániť existujúce prekážky týkajúce sa usadenia a všeobecnejšie posilniť 
hospodársku súťaž v maloobchodnom sektore. Zavedenie opatrení podporujúcich 
hospodársku súťaž, najmä tých, ktoré sú spojené s elektronickým obchodom, by prispelo k 
posilneniu jednotného trhu, najmä pre MSP. Okrem toho podľa niektorých nedávnych 
odhadov16 by hospodársky vplyv smernice o službách mohol pri jej úplnej implementácii 
viesť k zvýšeniu až na úroveň 2,6 % HDP EÚ. Vzhľadom na to, že maloobchodný a 
veľkoobchodný sektor predstavujú štvrtinu pridanej hodnoty všetkých sektorov, na ktoré sa 
vzťahuje smernica o službách, vplyv odstránenia zostávajúcich prekážok v týchto sektoroch 
by mal byť významný. 

 3.2.1 Obchodný podnik 

Hospodárska súťaž medzi maloobchodníkmi sa môže podporiť uľahčením vstupu na trh. Pre 
úspech podnikov je rozhodujúce správne miesto pre rozvoj maloobchodu a včasné začatie 
operácií. Realizácia závisí nielen od dostupnosti vhodných nehnuteľností, ale aj od existencie 
pravidiel a postupov obchodného a územného plánovania, ktoré neprimerane neobmedzujú 
hospodársku súťaž. 

Zodpovednosť zabezpečiť vyrovnaný a udržateľný územný rozvoj leží predovšetkým na 
členských štátoch. Ich opatrenie môže viesť k obmedzeniam týkajúcim sa umiestnenia alebo 
škály výrobkov/ služieb, ktoré môžu ponúkať maloobchodníci. Takéto obmedzenia majú 
závažný vplyv na: i) územnú organizáciu (napríklad na dopravu a dopravnú infraštruktúru); ii) 
rozsah, v akom podniky otvárajú a prevádzkujú obchody; iii) formáty maloobchodníkov a iv) 
spotrebiteľské rozhodnutia. Ako uznal Súdny dvor Európskej únie, obmedzenia týkajúce sa 
slobody obchodného podniku môžu byť odôvodnené závažnými dôvodmi verejného záujmu, 
ako je ochrana životného prostredia, mestské a územné plánovanie a ochrana spotrebiteľa, za 
predpokladu, že sú primerané a proporcionálne17. 

Je preto dôležité zabezpečiť na jednej strane dodržiavanie slobody usadiť sa a predchádzanie 
narušeniu hospodárskej súťaže a na druhej strane dodržiavanie ostatných príslušných cieľov a 
záujmov zakotvených v rámci všeobecných politík EÚ. Je potrebný vyvážený prístup, ktorý 
môže brať do úvahy okrem iného plánovanie udržateľného rozvoja, územnej súdržnosti a 
vysokej kvality mestského a vidieckeho života, ako aj minimalizovať environmentálne 
vplyvy18. 

                                                                 
16 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2012/ecp456_en.htm  
17 Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie C-400/08, Komisia/Španielsko z 24. marca 2011. 
18 Pri posudzovaní vhodnosti environmentálnych opatrení sa budú používať rôzne nástroje vrátane 

smernice o strategickom environmentálnom posudzovaní (SEA) (smernica 2001/42/ES). Okrem toho 
 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2012/ecp456_en.htm
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Smernica o službách, ktorá sa uplatňuje v tejto oblasti, zahŕňa takisto niekoľko jednoznačných 
záväzkov pre členské štáty. Jedným z nich je povinnosť odstrániť požiadavky zakázané v 
smernici o službách, ako sú hospodárske testy, podľa ktorých udelenie oprávnenia na 
vykonávanie činnosti v oblasti služieb podlieha predloženiu dôkazu o existencii hospodárskej 
potreby alebo dopytu na trhu, posúdeniu pravdepodobných alebo existujúcich hospodárskych 
vplyvov činnosti alebo posúdeniu vhodnosti činnosti vo vzťahu k cieľom hospodárskeho 
plánovania stanoveným príslušným orgánom. V oznámení o vykonávaní smernice o 
službách19 Komisia oznámila politiku nulovej tolerancie na odstránenie zvyšných prípadov 
nesúladu s jednoznačnými povinnosťami, ako odstrániť hospodárske testy, ktoré sa ešte stále 
uplatňujú v niektorých členských štátoch aj napriek tomu, že sú podľa smernice o službách 
zakázané. Politika nulovej tolerancie sa však nevzťahuje na tie požiadavky plánovania, ktoré 
slúžia ako závažné dôvody týkajúce sa verejného záujmu20. 

Preto pri zohľadnení určitých dôležitých cieľov EÚ, ako je územná súdržnosť a ochrana 
životného prostredia by sa malo vynaložiť úsilie na identifikovanie a šírenie osvedčených 
postupov obchodného plánovania, ktoré môže zabezpečiť vytvorenie úspešného spojenia 
konkurencieschopného maloobchodného sektora so spravodlivým a udržateľným rozvojom 
miest i vidieckych oblastí Európskej únie. 

 3.2.2 Elektronický obchod 

Významné rozšírenie elektronického obchodu viedlo k zvýšenej konkurencii medzi 
tradičnými maloobchodníkmi a online distribučnými kanálmi a vytvára nové možnosti, ktoré 
môžu uvoľniť významný rastový potenciál. Elektronický obchod však v súčasnosti 
predstavuje iba 5 % celkového maloobchodného predaja EÚ21 a v inom členskom štáte 
nakupovalo online iba 10 % občanov EÚ, zatiaľ čo vo vlastnom členskom štáte to bolo 39 
%22. Tieto čísla poukazujú na rozsiahly nepreskúmaný potenciál digitálneho hospodárstva. 
Prispôsobením sa tejto novej realite vypracovaním viackanálových stratégií by sa pripravila 
cesta pre MSP, aby využili potenciál pre rast spojený s online kanálom. MSP, ktoré zásadným 
spôsobom využívajú internetové technológie, skutočne zaznamenali dvakrát väčší rast 
a vývoz než iné podniky. Takisto vytvárajú dvakrát viac pracovných miest23. Napríklad 97 % 
„obchodných predajcov“ eBay vrátane 94 % najmenších 10 % „obchodných predajcov“ 
predáva tovar  do zahraničia24. Z toho vyplýva, že MSP môžu s obmedzenými investíciami 
používať online platformu na pôsobenie na zahraničných trhoch a vytváranie potenciálne 
významných cezhraničných činností. V tomto meniacom sa prostredí bude Komisia pozorne 
sledovať vývoj na online a offline maloobchodných trhoch, skúmať ich príslušné úlohy v 
modernom maloobchode a formovať svoje možné opatrenia tak, aby pozitívne reagovali na 
túto dynamiku. 
                                                                                                                                                                                                        

pre konkrétne projekty, ako je výstavba nákupných stredísk a parkovísk, sa podľa článku 4 ods. 2 
smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) (smernica 2011/92/EÚ) musí vykonať 
„skríning“,  na základe ktorého sa rozhodne, či je nevyhnutný úplný postup posudzovania vplyvov na 
životné prostredie .  

19 COM(2012) 261 final. 
20 Pracovný dokument útvarov Komisie k oznámeniu o vykonávaní smernice o službách [PDÚK (2012) 

148 final z 8. júna 2012]. 
21 Zdroj: Eurostat, používanie IKT v domácnostiach a zo strany jednotlivcov, 2011. 
22 Zdroj: Eurostat, využívanie IKT a elektronického obchodu v podnikoch, 2011. 
23 Internet matters, the net's sweeping impact on growth, jobs and prosperity (Na internete záleží, 

prenikavý vplyv internetu na rast, pracovné miesta a prosperitu), McKinsey Global Institute, máj 2011. 
24 Zdroj: Štúdia EBay „Enabling traders to enter and grow on the global stage“ (Umožnenie obchodníkom 

vstupovať na celosvetovú scénu a rásť) jún 2012. 
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V tomto kontexte je dôležité, aby sa overilo, že nové legislatívne návrhy nebudú mať žiadny 
negatívny účinok ani na tradičný maloobchod ani na elektronický obchod, najmä pokiaľ ide o 
cezhraničný predaj. Pri plánovaní každého nového legislatívneho návrhu je preto potrebné 
dôkladné zváženie. Komisia bude proaktívne skúmať tieto otázky v rámci prípravných prác na 
všetkých takýchto nových návrhoch. 

Opatrenia: 
(3) Členské štáty musia odstrániť všetky zostávajúce prípady nedodržiavania 

jednoznačných povinností podľa smernice o službách, ktoré sa týkajú prístupu k 
maloobchodným činnostiam, a ich vykonávania vrátane zrušenia testov 
hospodárskych potrieb v zmysle článku 14 ods. 5 smernice o službách. V prípade 
potreby bude Komisia v konaniach pri porušení predpisov uplatňovať politiku 
nulovej tolerancie. 

(4) Komisia: 

a) spustí kontrolu výsledkov v maloobchodnom sektore, aby preskúmala, ako 
príslušné orgány uplatňujú pravidlá a plány obchodného a územného 
plánovania na území, kde chce potenciálny poskytovateľ služieb zriadiť 
malú, strednú alebo veľkú  maloobchodnú predajňu. 

b) prostredníctvom výmeny osvedčených postupov zabezpečí väčšiu jasnosť, 
pokiaľ ide o správnu rovnováhu medzi slobodou usadiť sa, 
územným/obchodným plánovaním a environmentálnou a sociálnou 
ochranou. 

 3.3 Vypracovanie vyváženejšieho potravinového a nepotravinového 
dodávateľského reťazca medzi podnikmi  

Nekalé obchodné praktiky sú postupy a podmienky, ktoré sa značne odchyľujú od poctivého 
obchodného správania a ktoré sú v rozpore s dobromyseľnosťou a čestnosťou vo vzťahoch 
medzi podnikmi (B2B). Maloobchodný potravinový a nepotravinový dodávateľský reťazec 
medzi podnikmi je reťazec transakcií medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a orgánmi 
verejnej správy, ktorý vedie k dodávke tovaru určeného najmä pre širokú verejnosť na osobné 
používanie alebo spotrebu či na používanie alebo spotrebu domácností. Je zložený z 
niekoľkých subjektov (výrobcov/spracovateľov/distribútorov). Pre dosiahnutie maximálneho 
hospodárskeho potenciálu uvedených subsektorov je kľúčový dobre fungujúci potravinový a 
nepotravinový dodávateľský reťazec medzi podnikmi. Nekalé obchodné praktiky spravidla 
používa silnejšia strana voči slabšej, ak sily nie sú v rovnováhe. 

Spravodlivosť vo vzťahoch medzi podnikmi zabezpečuje riadne fungovanie potravinového 
a nepotravinového dodávateľského reťazca medzi podnikmi. Sú predpoklady, že nekalé 
obchodné praktiky môžu mať negatívny vplyv na schopnosť spoločností, najmä MSP, 
investovať a inovovať. Príkladom nekalých obchodných praktík by mohol byť prípad 
postupov umožňujúcich maloobchodníkom presunúť časť rizika zahrnutého do maloobchodu 
späť na dodávateľov. Toto sa môže uplatniť v prípade nízkeho predaja, predajných zliav, 
zásob na konci sezóny atď. Ďalším príkladom nekalých obchodných praktík by mohol byť 
prípad, keď teritoriálne obmedzenia dodávok uvalené určitými nadnárodnými dodávateľmi 
bránia maloobchodníkom využívať cezhraničné zdroje na poskytovanie rovnakého tovaru z 
centrálneho miesta, odkiaľ by sa mohli distribuovať do iných členských štátov. Takéto 
obmedzenia segmentujú trh a môžu vyústiť do výrazných rozdielov vo veľkoobchodných 
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cenách medzi jednotlivými krajinami. Riešením týchto problémov by sa mohli takéto rozdiely 
zmenšiť, a tým pomôcť maloobchodníkom s poskytovaním výhod jednotného trhu 
spotrebiteľom. 

Na vnútroštátnej úrovni existujú rôzne prístupy k riešeniu nekalých obchodných praktík. Ak 
sa nekalé obchodné praktiky riešia, vnútroštátne pravidlá (regulačné alebo samoregulačné) 
v jednotlivých členských štátoch sa zvyčajne odlišujú. V členských štátoch, kde neexistujú 
žiadne osobitné rámce nekalých obchodných praktík, sa ako dôvod spravidla uvádza, že 
všeobecné právo hospodárskej súťaže je na riešenie tejto otázky dostatočne účinné alebo že 
existuje určitá neochota zasahovať do zmluvnej slobody strán, najmä ak nedošlo k porušeniu 
pravidiel hospodárskej súťaže. 

V potravinovom sektore činnosť fóra na vysokej úrovni pre zlepšenie fungovania 
potravinového reťazca predstavovala zosúladené úsilie zainteresovaných strán s cieľom 
predložiť samoregulačné riešenie tohto problému. V rámci expertnej platformy pre zmluvné 
praktiky medzi podnikmi bol predložený súbor zásad poctivých praktík týkajúcich sa 
vertikálnych vzťahov na úrovni potravinového dodávateľského reťazca, ktorý podpísalo 11 
organizácií zastupujúcich rôzne záujmy európskeho potravinového dodávateľského reťazca25 
a pracuje sa na mechanizme jeho presadzovania. Napriek spoločnému úsiliu navrhovaný 
rámec nezískal podporu zástupcov z celého dodávateľského reťazca a nebolo možné 
identifikovať účinné nápravné opatrenia v prípade nesúladu. Pokračuje úsilie o dosiahnutie 
kompromisu s týmto prístupom špecifickým pre sektor a Komisia bude aj naďalej sledovať 
osobitný vývoj v potravinovom dodávateľskom reťazci. 

S cieľom zabezpečiť možnosť nájsť účinné riešenia, by sa k otázke  nekalých obchodných 
praktík medzi podnikmi v dodávateľskom reťazci malo pristupovať na základe širšej 
perspektívy. Vývoj v maloobchodnom sektore, najmä v „zmiešaných“ formátoch, znamená, 
že nekalé obchodné praktiky medzi podnikmi sa môžu vyskytnúť aj v iných sektoroch 
potravinového a nepotravinového dodávateľského reťazca . 

 3.3.1 Riešenie nekalých obchodných praktík 

Ako súčasť tohto akčného plánu Komisia zároveň prijíma zelenú knihu o nekalých 
obchodných praktikách medzi podnikmi v potravinovom a nepotravinovom dodávateľskom 
reťazci . Zelenou knihou sa k tejto téme otvorí konzultácia, ktorej výsledky majú byť k 
dispozícii do konca jari roku 2013. Na základe výsledkov konzultácie Komisia zváži ďalšie 
vhodné kroky v roku 2013. 

Opatrenie: 
(5) Komisia prijme zelenú knihu o spoločných charakteristikách nekalých obchodných 

praktík medzi podnikmi v rámci potravinového a nepotravinového dodávateľského 
reťazca  a otvorí konzultáciu, ktorej výsledky budú k dispozícii do konca jari roku 
2013. Výsledky konzultácie budú použité na posúdenie vplyvu rôznych možností 
určených na riešenie tejto otázky na úrovni EÚ. 

 3.4 Vybudovanie udržateľnejšieho maloobchodného dodávateľského reťazca  

Optimalizácia environmentálnych výsledkov maloobchodného a veľkoobchodného sektora 
EÚ (napríklad znížením odpadu z potravín a zbytočných obalov a podporou udržateľného 
                                                                 
25 AIM, CEJA, CELCAA, CLITRAVI, Copa-Cogeca, ERRT, EuroCommerce, EuroCoop, 

FoodDrinkEurope, UEAPME a UGAL. 
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získavania zdrojov) by mohla viesť k zvýšeniu životnej úrovne a lepšej kvalite života v rámci 
EÚ a zároveň k úsporám zdrojov a podpore inovačných MSP, ktoré podporujú činnosti šetrné 
k životnému prostrediu. 

 3.4.1 Udržateľnejšia výroba a spotreba 

Maloobchodníci zohrávajú vedúcu úlohu pri propagovaní udržateľnejších modelov spotreby 
nielen prostredníctvom svojho každodenného kontaktu s miliónmi európskych spotrebiteľov, 
ale aj prostredníctvom svojich vlastných opatrení a partnerstiev s dodávateľmi. Z výsledkov 
výskumu26 vyplýva, že je nesmierne dôležité, aby sa maloobchodníci snažili ponúkať škálu 
výrobkov, ktoré sú udržateľnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu, a tým sa posunuli 
smerom k ekologickejším dodávateľským reťazcom27. Niektorí maloobchodníci už takéto 
stratégie vypracovali a úspešne ich uplatňujú v rámci svojich každodenných obchodných 
praktík. 

Maloobchodníci zohrávajú dôležitú úlohu pri nasmerovaní spotrebiteľov na prijímanie 
udržateľnejších rozhodnutí a pri riešení nedorozumenia spôsobeného viacerými ekologickými 
značkami a požiadavkami, a to podporovaním jasnej a porovnateľnej environmentálnej stopy 
výrobkov28 a povedomia o ekologickej značke EÚ. 

Ďalšou kľúčovou otázkou je problematika úspory energie. Potenciál na zlepšenie energetickej 
účinnosti maloobchodníkov s potravinami je mimoriadne veľký. Najdôležitejšie možné 
opatrenia by zahŕňali chladiace vitríny a regeneráciu odpadového tepla z chladenia na 
vykurovanie priestorov, ako aj používanie prírodných chladiacich náplní29. 

 3.4.2 Zníženie odpadu z potravín 

Na dosiahnutie udržateľných modelov spotrebiteľských rozhodnutí je nevyhnutné budovať 
povedomie a pomáhať spotrebiteľom v boji proti odpadu z potravín. Takýto odpad pochádza 
najmä z: i) neefektívneho dodávateľského reťazca; ii) neefektívneho riadenia zásob; iii) 
marketingových stratégií a iv) marketingových noriem (odmietnutie výrobku z dôvodu 
balenia, ak nie je ovplyvnená bezpečnosť ani kvalita potravín). Na riešenie tohto naliehavého 
problému Komisia posudzuje, ako najlepšie obmedziť odpad z potravín v celom 
potravinovom dodávateľskom reťazci s cieľom dosiahnuť do roku 2020 predel, ktorým je 
zníženie jedlého odpadu z potravín o 50 % v kontexte plánu efektívneho využívania zdrojov. 

                                                                 
26 Napríklad sektorový referenčný dokument EMAS EÚ o najlepších postupoch environmentálneho 

manažérstva (BEMP) v maloobchodnom sektore. 
27 Pilotný referenčný dokument JRC/IPTS o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva v 

maloobchodnom sektore (2011), 
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/RetailTradeSector.pdf a JRC/IPTS (Styles et 
al), Environmentálne zlepšenie dodávateľských reťazcov: Preskúmanie výsledkov európskych 
maloobchodníkov, zdroje, zachovanie a recyklácia 65 (2012) 57-78 a environmentálne zlepšenie 
dodávateľských reťazcov: Navrhované techniky najlepších postupov, kvantitatívne ukazovatele a 
referenčné kritériá excelentnosti pre maloobchodníkov, Journal of Environmental Management 110 
(2012), 135-150. 

28  Ako sa uvádza v Akte o jednotnom trhu, Komisia prijme oznámenie o jednotnom trhu ekologických 
výrobkov v roku 2013, ako aj harmonizované kritériá a metodiky týkajúce sa environmentálnej stopy 
pre určité kategórie výrobkov. 

29 Pozri IPTS/JRC pilotný referenčný dokument o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva v 
maloobchodnom sektore na opis techník na preskúmanie významného potenciálu úspory energie v 
maloobchodnom sektore. 

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/RetailTradeSector.pdf
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Pri znižovaní odpadu z potravín je rozhodujúca úloha maloobchodníkov ako 
sprostredkovateľov. Maloobchodné fórum pre udržateľnosť30 je platforma viacerých 
zainteresovaných strán zriadená s cieľom vymieňať si najlepšie postupy pre udržateľnosť v 
maloobchodnom sektore EÚ a zistiť možnosti a prekážky, ktoré môžu podporovať alebo 
brzdiť dosiahnutie udržateľnej spotreby a výroby. Tento nástroj bol vytvorený v následnosti 
na akčný plán pre udržateľnú spotrebu a výrobu a udržateľnú priemyselnú politiku31 a už sa 
ním prostredníctvom spoločného dobrovoľného opatrenia32  riešia kľúčové environmentálne 
otázky vrátane odpadu z potravín. 
 

Opatrenia: 
(6) V kontexte existujúcich platforiem EÚ bude Komisia podporovať maloobchodníkov 

pri uskutočňovaní opatrení na zníženie odpadu z potravín bez toho, aby bola 
ohrozená bezpečnosť potravín (zvyšovanie povedomia, komunikácia, uľahčenie 
prerozdelenia do potravinových bánk atď.) a práca na vypracúvaní dlhodobej 
politiky týkajúcej sa odpadu z potravín vrátane oznámenia o udržateľných 
potravinách, ktoré sa má prijať v roku 2013. 

(7) Prostredníctvom dialógu so zainteresovanými stranami Komisia stanoví najlepšie 
postupy s cieľom dosiahnuť, aby dodávateľské reťazce boli šetrnejšie k životnému 
prostrediu a udržateľnejšie a aby sa minimalizovala spotreba energie v 
maloobchodných predajniach. Komisia bude v kontexte existujúcich fór 
podporovať maloobchodníkov, aby uplatňovali tieto osvedčené postupy. 

 3.5 Rozvoj inovačnejších riešení 
Inovácia je jedným z najdôležitejších faktorov pri zabezpečovaní hospodárskeho rastu. 
Hlavnou hnacou silou inovácie sú maloobchodníci. Pozorne sledujú spotrebiteľské trendy, 
ktoré takisto pomáhajú formovať, a odovzdávajú tieto informácie dodávateľom. Pôsobia ako 
„šíritelia inovácií“, ktorí rýchlo prijímajú a zavádzajú nové technológie v celom 
dodávateľskom reťazci. Maloobchodníci prijímajú nové technológie ako prví, prinášajú 
inovácie a pridanú hodnotu do celého maloobchodného reťazca. Napríklad v sektore logistiky 
inteligentné sklady maloobchodníkov umožňujú premiestňovanie ťažkých nákladov bez 
námahy a rýchlejšie, ako keby sa to robilo manuálne, a teda aj efektívnejšie, čím sa obmedzí 
riziko pracovných úrazov a zároveň sa zvýši produktivita. Niektorí maloobchodníci takisto 
vybudovali účelové zariadenia, ktoré umožňujú vyzdvihnutie a doručenie online objednaného 
tovaru, čím prispievajú k udržateľnejšiemu dodávateľskému reťazcu. 

Mnohí maloobchodníci v EÚ sa však netransformovali dostatočne rýchlo na to, aby mohli 
využívať celý potenciál nových technológií. To môže byť čiastočne z dôvodu osobitných 
prvkov maloobchodných služieb (napríklad ľahko sa napodobňujú, vždy sú zamerané na 
zákazníka, často sa neorientujú na technologický rozvoj a poskytovanie služieb). Napriek 

                                                                 
30 http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm  
31 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru 

a Výboru regiónov „o akčnom pláne pre udržateľnú spotrebu a výrobu a udržateľnú priemyselnú 
politiku [KOM (2008) 397 v konečnom znení zo 16. júla 2008]. 

32  Maloobchodnú dohodu o odpade (http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/event_2012/pdf/retail-
agreement-on-waste.pdf) podpísalo v októbri 2012 na každoročnom podujatí maloobchodného fóra 19 
maloobchodných spoločností a združení, ktoré sa zaviazali uskutočniť do polovice roka 2014 aspoň dve 
iniciatívy na zvýšenie povedomia týkajúceho sa znižovania odpadu. 

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm
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tomu v medzinárodnom kontexte môžeme konštatovať, že väčšina subjektov zo Spojených 
štátov amerických do značnej miery investovala do inovácií v maloobchode. 

Primerané mechanizmy by sa preto mali zaviesť s cieľom zlepšiť zapojenie maloobchodníkov 
do hlavnej iniciatívy Inovácie v Únii, v ktorej sa stanovuje komplexná inovačná stratégia od 
výskumu až po maloobchod33. Inovačné technologické riešenia by sa mali preskúmať s 
cieľom pomôcť prekonať roztrieštenosť trhov v dôsledku rôznych regulačných režimov medzi 
členskými štátmi a uvoľniť zložité a nákladné záväzné pravidlá. Uvedenie výsledkov a 
myšlienok výskumu na trh rýchlejšie prostredníctvom lepšieho zapojenia maloobchodníkov 
do tohto procesu by takisto pomohlo zvýšiť úrovne produktivity v maloobchodnom sektore. 

Pri propagácii ešte užšej integrácie jednotného trhu by mohlo pomôcť vytváranie rovnakých 
podmienok pre subjekty v oblasti inovácií, pričom sa zároveň majú podporovať najlepšie 
postupy inovátorov z MSP. Väčšina MSP má veľkú schopnosť inovácií bez ohľadu na to, či 
ide o mladé spoločnosti zaoberajúce sa špičkovými technológiami alebo tradičné remeselné 
podniky a či pôsobia najmä na miestnych trhoch alebo majú zákazníkov na celom svete. Viac 
ako štvrtina (27 %) MSP vykonávajúcich inovačné činnosti v EÚ zaviedla len v roku 2008 na 
trh nové alebo vylepšené výrobky34. 

V maloobchodnom sektore hrajú MSP veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní dostupnosti (z 
hľadiska miesta, času a rozsahu) výrobkov a služieb pre spotrebiteľov. Keďže maloobchodný 
sektor je orientovaný na spotrebiteľa, hlboké poznatky MSP o trhu im umožňujú rýchlo určiť, 
kde môžu nové technológie prispieť k uspokojeniu spotrebiteľského dopytu. Okrem toho 
vzhľadom na svoju organizačnú flexibilitu sú MSP ľahko schopné vyvinúť nové výrobky a 
služby alebo existujúce výrobky a služby upraviť tak, aby najlepšie vyhovovali potrebám 
spotrebiteľov. 

 3.5.1 Označovanie výrobkov  

Rôzne požiadavky na povinné označovanie výrobkov môžu brániť tomu, aby 
prevádzkovatelia voľne získavali  zdroje v celej EÚ, keď hľadajú lepšiu cenu. V rámci 
existujúceho regulačného režimu EÚ týkajúceho sa označovania potravín35 sa harmonizujú 
povinné informácie o potravinách. Takisto však umožňuje zavádzať ďalšie požiadavky na 
povinné označovanie na vnútroštátnej úrovni na základe určitých osobitných dôvodov.  To 
znamená, že hoci sú predpisy uplatňované v členských štátoch podobné, v niektorých 
prípadoch uvedenia výrobkov na trh sa vyžaduje posúdenie súladu v jednotlivých krajinách. 
Výsledný komplexný právny postup môže brzdiť cezhraničné získavanie zdrojov a sťažiť 
využívanie výhod vyplývajúcich z úspor z rozsahu. 

Zvýšená transparentnosť v tejto oblasti by mohla byť prínosom pre všetky zainteresované 
strany. S cieľom sprístupniť pre všetkých informácie o pravidlách označovania sa začne 
štúdia uskutočniteľnosti pre pilotnú databázu, v ktorej sa budú zhromažďovať požiadavky na  
úrovni EÚ, ako aj vnútroštátne požiadavky na označovanie v potravinovom sektore. Môžu sa 
preskúmať inovačné technologické riešenia (napríklad používanie skenerov čiarových kódov 
                                                                 
33  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu 

a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020 Únia inovácií“ 
[KOM(2010) 546 v konečnom znení zo 6. októbra 2010]. 

34 Správa o konkurencieschopnosti iniciatívy Inovácie v Únii (2011); 
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=competitiveness-
report&year=2011  

35 Smernicu 2000/13/ES, ktorou sa harmonizujú všeobecné ustanovenia o označovaní potravín, má od 13. 
decembra 2014 nahradiť nariadenie č. 1169/2011. 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=competitiveness-report&year=2011
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=competitiveness-report&year=2011
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v obchodoch na poskytnutie požadovaných informácií namiesto tradičných značiek), ktoré by 
mohli poskytnúť nákladovo efektívne a spotrebiteľsky orientované riešenia. 

 3.5.2 Elektronické platby 

Podľa nedávnej štúdie, ktorú uverejnila Európska centrálna banka36, poskytovanie 
maloobchodných platobných služieb predstavuje pre spoločnosť značné náklady. V priemere 
dosahujú 1% HDP, čo bolo v roku 2009 približne 130 miliárd EUR . Približne polovicu z 
týchto sociálnych nákladov znášajú banky a platobné infraštruktúry a 46 % maloobchodníci. 
Do sociálnych nákladov sa nezahŕňajú poplatky platené iným subjektom v reťazci transakcie 
platobnej služby. Ak sa takéto poplatky zahrnú, celkové náklady na platby pre 
maloobchodníkov sú dokonca vyššie ako pre banky a infraštruktúru. Preto platby pre 
obchodníkov EÚ predstavujú významnú zložku nákladov na podnikanie. 

Významné príležitosti v tejto oblasti ponúkajú elektronické platby. Trh pre maloobchodné 
platby je dynamický a so vznikom elektronického obchodu došlo k jeho významnému 
rozvoju. Zatiaľ čo pri maloobchodných  platbách stále dominujú bankové platby a systémy 
platobných kariet, objavili sa aj iné spôsoby platieb ako napríklad platby prostredníctvom 
internetu bez platobných kariet alebo mobilné platby, ktoré sú podporované rastúcim 
prenikaním smartfónov a poukazujú na budúci výrazný potenciál rastu37. 

Zelená kniha Komisie o platobných kartách, platbách cez internet a mobilných platbách38 sa 
snaží podporovať integrovaný európsky trh v týchto oblastiach v prospech spotrebiteľov a 
obchodníkov. K prínosom vyplývajúcim z väčšej integrácie patrí: 

− Väčšia súťaž medzi poskytovateľmi platobných služieb, a rovnaké podmienky pre 
zavedené a nové subjekty. 

− Väčší výber a transparentnosť v oblasti platobných služieb pre spotrebiteľov a 
obchodníkov. 

− Viac inovácií v oblasti platobných služieb a posilnená bezpečnosť na podporu rozvoja 
elektronického obchodu. 

Na základe zelenej knihy a následných konzultácií so zainteresovanými stranami sa určilo 
niekoľko možných prekážok pre integráciu platobných kariet, platieb prostredníctvom 
internetu a mobilných telefónov na trhu. Patria k nim: 

− Obmedzený prístup na trh pre poskytovateľov nových platobných služieb na základe 
platobných kariet alebo bez nich, (napríklad prístup k informáciám o platobných účtoch 
prostredníctvom poskytovateľov, ktorí sú tretími stranami,, alebo prístup k systémom 
zúčtovania a vyrovnania pre nových poskytovateľov platobných služieb). 

− Výrazne rozdielne (medzi členskými štátmi) a prípadne nadmerné úrovne 
multilaterálnych výmenných poplatkov (MVP) pri platbách kartou. Takéto poplatky 
predstavujú hlavný podiel poplatkov, ktoré nadobúdatelia platia obchodníkom za prijatie 
platieb kartou. 

                                                                 
36 „Spoločenské a súkromné náklady na maloobchodné platobné nástroje: Európska perspektíva“, 

Occasional Paper Series, ECB, č. 137, Frankfurt, september 2012. 
37 Správa pracovnej skupiny pre inovácie v oblasti maloobchodných platieb – Banka pre medzinárodné 

zúčtovanie, máj 2012. 
38 Zelená kniha „K integrovanému európskemu trhu s platbami prostredníctvom kariet, internetu a 

mobilných telefónov“, [KOM (2011) 941 v konečnom znení z 11. januára 2011]. 
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− Prekážky, ktoré bránia obchodníkom využívať cezhraničné alebo centralizované platby 
kartami. 

− Normalizácia a interoperabilita nedostatkov pri platení kartou, prostredníctvom internetu 
a mobilných telefónov a následná demotivácia pre obchodníkov, aby investovali do 
potrebnej infraštruktúry, ako sú platobné terminály. 

Niektoré opatrenia, ktorými sa riešia tieto otázky, by sa mohli zaviesť prostredníctvom revízie 
smernice o platobných službách39 a zavedením posilneného modelu riadenia pre 
maloobchodné platby v EÚ. Komisia okrem toho vo svojom oznámení o Akte o jednotnom 
trhu II40 oznámila legislatívny návrh o MVP.  

 

Opatrenia: 
(8) Komisia začne v roku 2013 inovačnú iniciatívu v maloobchode, prostredníctvom 

ktorej bude Komisia s pomocou expertov na vysokej úrovni skúmať, ako 
zabezpečiť, aby maloobchodný sektor mohol prispieť k inovačným výrobkom, 
službám a technológiám a ako by z nich mohol čerpať. Na tomto základe Komisia 
navrhne konkrétne opatrenia zamerané na zvyšovanie konkurencieschopnosti v 
maloobchodnom sektore, ako je napríklad rýchlejšie uvádzanie výsledkov výskumu 
na trh, prepojenie elektronického obchodu a bežného obchodného prostredia, nové 
spôsoby informovania spotrebiteľov o výrobkoch, vypracovanie predpisov a 
noriem s kladným vzťahom k inováciám atď. 

(9) Komisia preskúma uskutočniteľnosť zriadenia špecializovanej databázy 
obsahujúcej všetky pravidlá označovania potravín (na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni), ktorá by poskytla jednoduchý spôsob identifikácie 
požiadaviek na označovanie podľa jednotlivých výrobkov. 

(10) Komisia prijme opatrenia na zabezpečenie lepšej integrácie platobných kariet, 
platieb prostredníctvom internetu a mobilných telefónov na trhu, a to: 

a) revíziou smernice o platobných službách; 

b)  zlepšeným riadením modelu pre maloobchodné platobné služby; ako 
aj  

c) legislatívnym návrhom mnohostranných výmenných poplatkov za 
platobné karty. 

 3.6 Vytvorenie lepšieho pracovného prostredia 

Plynulosť trhu práce zohráva mimoriadne dôležitú úlohu pri umožnení maloobchodnému 
sektoru poskytnúť prístup k zamestnanosti mladým, nekvalifikovaným a/alebo sezónnym 
pracovníkom (32 % všetkých pracovníkov maloobchodu je nekvalifikovaných alebo 
polokvalifikovaných v porovnaní s 27 % pracovnej sily ako celku). Pre tých, ktorí vstupujú 

                                                                 
39 Smernica 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia 

a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 
97/5/ES (Ú. v. EÚ L 319 z 5. decembra 2007, s. 1). 

40 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov „Akt o jednotnom trhu II – spoločne za nový rast“, COM (2012) 573 final z 3. 
októbra 2012. 
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alebo sa vracajú na trh práce sú často  východiskovým bodom práve maloobchodné služby 
(15  % všetkých pracovníkov v maloobchodnom sektore je mladších ako 24 rokov v 
porovnaní s priemerom 9  %; 30  % zamestnancov maloobchodného sektoru pracuje na 
čiastočný pracovný úväzok v porovnaní s priemerom 20  %)41. 

Vzhľadom na značný objem pracovných síl pôsobiacich v maloobchodnom sektore by tento 
sektor mal v plnej miere profitovať z ľahšej mobility pracovníkov, aby sa zručnosti mohli 
využívať tam, kde sú najviac potrebné. Je to nevyhnutné na to, aby sa maximalizoval prínos 
sektora k rastu EÚ. Navrhované opatrenia pomôžu lepšie využívať dostupné zručností, najmä 
pre malé a stredné podniky, vzhľadom na vysoký podiel samostatne zárobkovo činných osôb 
v sektore. 

 3.6.1 Nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a potrebami 

Existujúci nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami pracovnej sily a 
potrebami maloobchodného sektora predstavuje veľkú výzvu pre optimálne fungovanie 
sektora. Na riešenie tohto problému musia mať súčasné a budúce potreby pracovnej sily 
portfólio so správnymi zručnosťami, čo si bude vyžadovať presnú ex-ante analýzu potrieb v 
oblasti požadovaných zručností. Identifikácia potrieb zručností a nesúlad medzi ponúkanými a 
požadovanými zručnosťami sú zvlášť dôležité pre zvyšovanie zamestnateľnosti mladých ľudí, 
ktorí vstupujú na trh práce, dlhodobo nezamestnaných, starších pracovníkov, prisťahovalcov a 
zdravotne postihnutých osôb. Okrem toho by prebiehajúca inovácia a výsledné zvýšenie 
úrovní automatizácie v maloobchodnom sektore vyžadovali od pracovníkov, aby často 
aktualizovali svoje súbory zručností s cieľom prispôsobiť sa meniacim prácam a úlohám.  

Na dosiahnutie uvedených cieľov nebudú stačiť iba verejné investície. Zodpovednosť za 
investície do zručností bude musieť byť rozdelená a maloobchodný sektor musí zohrávať 
väčšiu úlohu spoločne s vládami, jednotlivcami a sektorom školstva. Dokonca ani v súčasnej 
situácii, keď je potrebné sústrediť sa na kontrolu rozpočtových výdavkov, by nemalo byť 
alternatívou zníženie investícií do vzdelávania a odbornej prípravy. Naopak, prostredníctvom 
významných a rozumných investícií do rozvoja zručností sa nielen zabezpečí najlepšia 
„hodnota za peniaze“, ale sa takisto pomôže pri využívaní prínosov ľudského potenciálu. Ako 
sa zdôrazňuje v oznámení „Prehodnotenie vzdelávania”42 s cieľom zabezpečiť primerane a 
vhodne kvalifikovanú pracovnú silu  sa bude musieť znásobiť úsilie o modernizáciu systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy. Podniky maloobchodného sektoru by mali zohrávať dôležitú 
úlohu pri formovaní nových učebných plánov, rozvíjaní programov odbornej a učňovskej 
prípravy a úzkej spolupráci so vzdelávacími systémami, aby sa identifikovali oblasti, na ktoré 
sa treba zamerať, ako napríklad zvýšenie environmentálnych zručností medzi zamestnancami 
alebo dosiahnutie lepších dodávateľských vzťahov. Posilnenie partnerstiev medzi školami a 
podnikmi, ako aj duálne vzdelávacie systémy pre učňov podporované Európskym združením 
učňovskej prípravy43 a zavedenie rôznych foriem stáží a štipendií môže byť užitočné pre 
obidve strany: Podniky v maloobchodnom sektore tak môžu zabezpečiť, aby mali prístup k 
vysoko kvalifikovanej pracovnej sile s vhodnými zručnosťami, pričom školy môžu prilákať 

                                                                 
41 Štrukturálne charakteristiky distribučných služieb a ich vplyv na ceny v eurozóne, ECB, Occasional 

Paper, č. 128, september 2011. 
42  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru 

a Výboru regiónov „Prehodnotenie vzdelávania: investovanie do zručností na dosiahnutie lepších 
sociálno-ekonomických výsledkov“ [COM (2012) 669 final z 20. novembra 2012]. 

43  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov „Dostať mladých do zamestnania“ [COM(2012) 727 final z 5. decembra 2012]. 



 

21 

 

viac študentov, ak ich učebný plán poskytuje diplom, ktorý má vyššiu hodnotu na trhu práce. 
Okrem toho sa nedávno na úrovni EÚ vyvinuli a otestovali sektorové špecifické nástroje na 
podporu silnejších a štruktúrovanejších partnerstiev medzi poskytovateľmi zručností a 
podnikmi. Jeden z týchto nástrojov – aliancie sektorových zručností44 navrhnutý v rámci 
nového programu Erasmus pre všetkých45 by mohol byť zvlášť vhodný na riešenie osobitných 
potrieb maloobchodného sektoru. Dobrým príkladom toho, ako môžu maloobchodníci 
spolupracovať s miestnymi orgánmi na riešení dlhodobej nezamestnanosti, sú projekty 
obnovy.  

Nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami v jednotlivých sektoroch a v celej 
EÚ je veľmi rôznorodý a takisto sa odlišuje, pokiaľ ide o jeho trvanie. S cieľom zmenšiť 
kvalifikačný nesúlad, s ktorým sa stretávajú spoločnosti a uchádzači o zamestnanie, by sa 
všetky zainteresované strany vrátane spoločností a sociálnych partnerov v maloobchodnom 
sektore mali podieľať na definovaní kvalitatívnych a kvantitatívnych potrieb zručností sektora 
v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte.  

 Očakáva sa, že zriadenie Európskej rady pre odvetvové zručnosti v oblasti obchodu 
zahŕňajúcej maloobchod i veľkoobchod v roku 2012 bude zohrávať rozhodujúcu 
úlohu pri budovaní sektorových zručností spolu s vnútroštátnymi radami pre 
zručnosti v tomto sektore. Využívaním nedávno otvoreného Prehľadu zručností EÚ46 
bude práca týchto rád zručností prispievať k predvídaniu a prevencii nedostatkov a 
nesúladu, a to poskytovaním informácií o potrebách zručností a zamestnanosti 
zainteresovaným stranám. Lepšie predvídanie umožní spoločnostiam členských 
štátov, ako aj jednotlivým osobám uskutočňovať lepšie informované rozhodnutia a 
investície. 

 3.6.2 Tieňová ekonomika 

Významným aspektom v maloobchodnom sektore je nelegálna práca. Pracovníci v rámci 
tieňovej ekonomiky47 sú vylúčení z existujúceho zdravotného poistenia a sociálnych výhod, 
čo pre uvedených pracovníkov predstavuje vysoké sociálne riziká, ako aj nízky príjem a 
sociálnu ochranu. Okrem toho existencia tieňovej ekonomiky vedie k rozpočtovým stratám 
príjmov prostredníctvom zníženia daní a platených príspevkov na sociálne zabezpečenie. 
Preto má za následok vyššie daňové zaťaženie registrovanej práce a ovplyvňuje 
konkurencieschopnosť členských štátov. 

Komisia zapojí všetky zainteresované strany do dialógu s cieľom posúdiť vplyv tieňovej 
ekonomiky na pracovné podmienky a určiť, ako navrhnúť prístup EÚ na boj proti tomuto 
javu48. 

                                                                 
44  http://ec.europa.eu/education/news/20120425_en.htm 
45  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru 

a Výboru regiónov „ERASMUS PRE VŠETKÝCH: program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, 
mládež a šport”  [KOM(2011) 787 v konečnom znení z 23. novembra 2011]. 

46  http://euskillspanorama.ec.europa.eu/ 
47 Činnosti a príjmy, ktoré sú úplne alebo čiastočne mimo štátnej regulácie a zdaňovania. 
48 V pracovnom programe Komisie na rok 2013 sa uvádza najmä vytvorenie „Európskej platformy na boj 

proti nelegálnej práci“. Táto platforma sa zameria na zahrnutie všetkých kľúčových oblasti 
ovplyvňovaných nelegálnou prácou a na podporu účinnejšieho boja proti nelegálnej práci 
prostredníctvom zlepšenia spolupráce, výmenou osvedčených postupov a definovaním spoločných 
zásad. Táto iniciatíva bola ohlásená v oznámení COM (2012) 173 „ Smerom k oživeniu hospodárstva 
sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest“ COM(2012) 173 final z 18. apríla 2012 
(známom aj ako „balík zamestnanosti“). 

 



 

22 

 

Útvary Komisie budú spolupracovať na tom, aby sa pri implementácii akéhokoľvek opatrenia 
určeného na boj proti tieňovej ekonomike zabezpečilo zohľadnenie osobitostí 
maloobchodného sektora.  

Opatrenie: 
(11) Komisia posilní spoluprácu so sociálnymi partnermi pri vytváraní podmienok, ktoré 

umožnia prispôsobiť zručnosti potrebám trhu práce v maloobchodnom sektore, 
najmä identifikovaním a predvídaním potrieb zručností prostredníctvom rady EÚ  
pre odvetvové zručnosti, ako aj zlepšením odbornej prípravy maloobchodníkov a 
rekvalifikáciou politík. 

 3.7 Medzinárodný rozmer 
Medzinárodné obchodné prekážky v maloobchode (týkajúce sa usadenia a iných spôsobov 
poskytovania služieb, ako napríklad obmedzenia franchisingu a elektronického obchodu) 
predstavujú veľkú prekážku rastu a tvorby pracovných miest. V súčasnosti až 36 miliónov 
pracovných miest v EÚ priamo alebo nepriamo závisí od obchodu. Vstup na trhy tretích krajín 
poskytuje európskym subjektom, najmä MSP, dôležité kanály, ktoré im umožnia využívať 
rast týchto trhov. Maloobchodný prístup na trhy tretích krajín má významný potenciál pre 
rozšírenie hospodárskeho rastu EÚ. Európski maloobchodníci môžu zohrávať dôležitú úlohu 
ako hnacie sily vývozu, a to poskytovaním výrobkov vyrobených v EÚ do tretích krajín, čím 
sa pripraví cesta na zlepšenie prístupu MSP na trhy mimo EÚ. Z tohto dôvodu sa navrhuje, 
aby sa v úzkej spolupráci s maloobchodným sektorom vypracovala stratégia EÚ na otvorenie 
medzinárodného obchodu a odstránenie existujúcich prekážok, a to najmä prostredníctvom: 

− lepšieho zberu informácií o prekážkach v oblasti maloobchodu tretích krajín s cieľom 
pomôcť príslušným útvarom Komisie monitorovať implementáciu existujúcich dohôd o 
voľnom obchode a pripraviť budúce rokovania, ako aj 

− zlepšenia helpdesku MSP49 a takisto helpdesku pre vývoz a databáz o prístupe na trh s 
cieľom rozšíriť ich príslušný rozsah pôsobnosti na pokrytie služieb. 

 4. ZÁVER: NEPRETRŽITÝ DIALÓG S MALOOBCHODNÝM 
SEKTOROM 

Vzhľadom na potenciál pre rast a zamestnanosť, ktorým môžu maloobchodné služby prispieť 
k hospodárstvu EÚ ako celku, je na riešenie prekážok, ktoré v súčasnosti bránia ich plnému 
rozvoju, potrebná koherentná a komplexná stratégia.  

Umožnenie prístupu ku konkurencieschopnejším a udržateľnejším maloobchodným službám, 
ktoré posilňujú postavenie spotrebiteľov pri prijímaní informovanejších rozhodnutí o 
výrobkoch, ktoré si chcú kúpiť, vytvárajú vyváženejší maloobchodný dodávateľský reťazec, 
podporujú inovačné riešenia, rýchlejšie uvádzajú výsledky výskumu na trh a vytvárajú lepšie 
pracovné prostredie v maloobchode, to všetko prispeje k tomuto cieľu. 

S cieľom dosiahnuť jednotný trh v maloobchodnom predaji by sa do roku 2014 malo 
implementovať 11 konkrétnych opatrení50 uvedených v tomto akčnom pláne. Je nevyhnutné, 

                                                                                                                                                                                                        
 
49 Konkrétny mechanizmus, ktorý používa Komisia na riešenie obáv a otázok a obchodníkov, a to 

zlepšením jej cieleného prístupu k MSP. 
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aby sa tento akčný plán vykonával paralelne s inými iniciatívami, najmä iniciatívami 
týkajúcimi sa úplného presadzovania smernice o službách, akčného plánu elektronického 
obchodu, ako aj prebiehajúcich iniciatív v oblasti platobného styku. 

Komisia bude monitorovať vývoj a v roku 2015 vydá správu o pokroku pri realizácii tohto 
akčného plánu. Toto monitorovanie sa bude vykonávať na základe prebiehajúcich diskusií v 
rámci inštitúcií EÚ s členskými štátmi a so zástupcami maloobchodného sektora a inými 
príslušnými zainteresovanými stranami prostredníctvom skupiny pre konkurencieschopnosť 
v maloobchodnom sektore. 

                                                                                                                                                                                                        
50 Všetky navrhované opatrenia, ktoré má Komisia prijať v tomto dokumente, sú konzistentné a zlučiteľné 

so súčasným viacročným finančným rámcom na roky 2007 – 2013 a s návrhom viacročného finančného 
rámca na obdobie rokov 2014 – 2020. 


