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ÚVOD

V roce 2010 Komise zahájila veřejnou konzultaci o budoucnosti elektronického obchodu na 
vnitřním trhu a provádění směrnice o elektronickém obchodu (2000/31/ES). V druhé polovině 
roku 2011 Komise vydá sdělení o elektronickém obchodu, které se bude týkat i dopadu 
směrnice o elektronickém obchodu a bude založeno na výsledku konzultace. 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), který vycházel ze své zprávy, jež byla 
základem usnesení EP o dotvoření vnitřního trhu pro elektronický obchod přijatého 
v září 2010, zahájil v březnu 2011 činnost pracovní skupiny pro elektronický obchod.

Během schůzí tato pracovní skupina analyzovala stávající situaci elektronického obchodu 
v Evropě a překážky, kterým dnes stále čelíme, a stejně tak případná řešení a opatření 
nezbytná pro zavedení evropské značky důvěry, což je iniciativa, kterou Evropský parlament 
již schválil.

Elektronický obchod představuje významný prostředek pro prosazování přeshraničního 
obchodu, přičemž může zlepšovat přístup evropských obyvatel k širší škále produktů, ke 
kvalitnějším produktům a vést k větší cenové konkurenci v on-line prostředí i v prostředí 
„kamenných“ obchodů. Avšak deset let po přijetí směrnice o některých právních aspektech 
služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, tzv. směrnice o 
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elektronickém obchodu, je vývoj maloobchodního elektronického obchodu i nadále omezený 
na méně než 2 % celkového evropského maloobchodu. 

Směrnice o elektronickém obchodu

Cílem směrnice o elektronickém obchodu, která je v současnosti stále velmi aktuální, je 
odstranit překážky v usazování poskytovatelů služeb informační společnosti a 
v přeshraničním poskytování on-line služeb na vnitřním trhu, čímž jak podnikům, tak 
občanům zaručuje právní jistotu. Směrnice je neutrální vůči různým technologiím a vztahuje 
se na širokou oblast: nejen na elektronický obchod (obchod mezi podniky a obchod mezi 
podniky a spotřebiteli) v nejužším slova smyslu (včetně on-line lékáren), ale také na on-line 
noviny, on-line finanční služby, služby související s regulovanými povoláními atd. On-line 
hazardní hry jsou však vyloučeny.

Směrnice, jež usiluje o maximální harmonizaci, obsahuje pět klíčových ustanovení:

 Ustanovení o vnitřním trhu (článek 3), který, i když se na něj vztahují výjimky, 
stanoví právní jistotu, jež je zásadní pro rozvoj přeshraničních on-line služeb. Toto ustanovení 
je jinak známé jako zásada země původu: každý členský stát dbá, aby služby informační 
společnosti poskytované poskytovatelem usazeným na jeho území dodržovaly platné 
vnitrostátní předpisy z příslušné koordinované oblasti, i když služby poskytuje v jiném 
členském státě.

 Požadavky, jejichž cílem je usnadnění rozvoje poskytovatelů služeb informační 
společnosti, podpora důvěry a posilování právní jistoty (článek 4): konkrétně se jedná o zákaz 
předchozího povolení, povinnosti poskytovat informace a zajistit transparentnost za účelem 
zajištění důvěry spotřebitelů a dále se jedná o stanovení rámce pro obchodní sdělení (články 6 
až 8). Ruší zákaz obchodních sdělení v případě regulovaných povolání, umožňuje jim 
zakládat si internetové stránky a ponechává na profesních sdruženích, aby regulovala tuto 
novou praxi ve svých kodexech chování.

 Předpisový rámec pro elektronické smlouvy (článek 9 až 11), včetně harmonizace 
podmínek nezbytných pro uzavírání takových smluv (např. povinnost poskytovatele služeb 
spotřebiteli/uživateli neprodleně elektronickou cestou potvrdit příjem objednávky).

 Regulaci výjimek z odpovědnosti zprostředkovatelů (oddíl 4, články 12 až 15) s cílem 
zajistit jednak poskytování základních zprostředkovatelských služeb zaručujících volný pohyb 
informací po síti a jednak právní rámec umožňující rozvoj internetového a elektronického 
obchodu.

 Správní spolupráci (článek 19 a čl. 3 odst. 4) jak mezi členskými státy, tak mezi 
členskými státy a Evropskou komisí s cílem zajistit řádné provádění směrnice prostřednictvím 
vzájemné pomoci a zřízení kontaktních míst. Směrnice členské státy rovněž vybízí, aby 
Evropské komisi sdělovaly důležitá správní a soudní rozhodnutí přijatá na jejich území v 
souvislosti se spory, které se týkají služeb informační společnosti, jakož i praxe, zvyků a 
obyčejů v elektronickém obchodu.
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Veřejná konzultace Evropské komise o budoucnosti elektronického obchodu na 
vnitřním trhu

Evropská komise se ve své konzultaci snažila podrobně prostudovat různé důvody omezeného 
vzestupu elektronického obchodu, jak je uvedeno ve zprávě o dohledu nad obchodním a 
distribučním trhem „Na cestě k efektivnějšímu a spravedlivějšímu vnitřnímu obchodnímu a 
distribučnímu trhu do roku 2020“ (ke které výbor IMCO právě přijal dne 25. května 2011 
zprávu), a dále se snažila posoudit provádění směrnice, jak je uvedeno ve sdělení „Digitální 
agenda pro Evropu“.

Konzultace se zabývala řadou témat:

– úrovní rozvoje jak vnitrostátních, tak přeshraničních služeb informační společnosti;
– otázkami ohledně uplatňování čl. 3 odst. 4 členskými státy (správní spolupráce);
– smluvními omezeními, která se vztahují na přeshraniční on-line prodeje;
– přeshraničními on-line obchodními sděleními, zejména v případě regulovaných 

povolání;
– rozvojem on-line tiskových služeb;
– výkladem ustanovení o odpovědnosti poskytovatelů zprostředkovatelských služeb 

informační společnosti;
– rozvojem on-line lékárenských služeb;
– řešením on-line sporů.

Odpovědi musely být předloženy do dne 15. října 2010. Výsledky této činnosti budou 
zohledněny v rámci diskusí Komise, jež směřují k tomu, aby bylo v roce 2011 přijato sdělení 
o elektronickém obchodu, které se bude týkat i dopadu směrnice o elektronickém obchodu.

Výsledky pracovní skupiny pro elektronický obchod výboru IMCO

Dne 28. února 2011 koordinátoři výboru IMCO pověřili pana Pabla Ariase Echeverríu, 
zpravodaje ke zprávě o dotvoření vnitřního trhu pro elektronický obchod, aby sestavil 
pracovní skupinu pro elektronický obchod. Pracovní skupina zřídila fórum pro výměnu 
názorů mezi tvůrci politik z evropských orgánů a příslušnými zainteresovanými stranami, aby 
mohla analyzovat kroky nutné pro zdokonalení elektronického obchodu, posílení důvěry 
spotřebitelů a prohloubit opatření nezbytná pro provádění iniciativy týkající se evropské 
značky důvěry, kterou Evropský parlament již schválil.

Všechny zápisy se čtyř schůzí1 pracovní skupiny jsou obsaženy v tomto sdělení členům, které 

                                               
1 Schůze pracovní skupiny pro elektronický obchod jsou následující:
23. březen 2011: První schůze pracovní skupiny: Jak překonat stávající překážky bránící přeshraničnímu 
elektronickému obchodu?
19. duben 2011: Druhá schůze pracovní skupiny: Jak vytvářet důvěru v elektronický obchod?
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je přeloženo do všech jazyků. Hlavní závěry a také body, které vyžadují další uvážení 
s ohledem na budoucí opatření v oblasti elektronického obchodu, byly sepsány v samostatném 
pracovním dokumentu. Ve výboru IMCO budou prezentovány dne 12. července. Výsledky 
pracovní skupiny pro elektronický obchod budou rovněž sloužit k tomu, aby inspirovaly 
chystané sdělení. On-line trh musí být přeměněn na skutečnou příležitost, jak bojovat proti 
hospodářské krizi. Pravidla elektronického obchodu v Evropě musí být přizpůsobena digitální 
společnosti 21. století.

                                                                                                                                                  
3. květen 2011: Třetí schůze pracovní skupiny: Hlediska související s ochranou údajů, role internetových 
platforem a jak zavést značku důvěry EU pro uživatele elektronického obchodu?
31. květen 2011: Poslední schůze: 
12. červenec 2011: Závěry. Prezentace závěrů ve výboru IMCO.
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První schůze pracovní skupiny, 23. března 2011
Od 8:00 do 10:30, ASP 1E3, Brusel

Překonání stávajících překážek, které brání přeshraničnímu elektronickému obchodu 

1. Koordinátor, pan Pablo Arias Echeverría, přivítal účastníky pracovní skupiny a 
vysvětlil, že tato schůze je první ze série čtyř schůzí, jejichž cílem bude identifikovat 
stávající překážky, které brání v přeshraničním elektronickém obchodu, a stanovit, jak je 
překonat. Důvěru spotřebitelů a podniků v elektronický obchod je třeba zvýšit 
prostřednictvím dalších inovací, zjednodušení a zabezpečení. Evropská značka důvěry je 
jedním možným způsobem, jak dále zvýšit důvěru spotřebitele v elektronický obchod a 
také jak stanovit bezpečné on-line platby.

2. Jean Bergevin, vedoucí oddělení pro volný pohyb služeb a usazování II: maloobchodní 
a informační služby, generální ředitelství pro vnitřní trh a služby (GŘ MARKT), se 
věnoval několika otázkám, jimiž se bude zabývat chystané sdělení o elektronickém 
obchodu v Evropské unii, které se očekává v červnu/červenci 2011. Zmínil několik 
bodů, nad nimiž je nutné se zamyslet, protože by mohly být překážkou v účinném 
provádění přeshraničního elektronického obchodu, a to např.:

a. mezi členskými státy EU se vyskytují rozdíly ve standardech týkajících se 
soukromí v odvětví elektronických komunikací a ochrany údajů;

b. v celé EU se vyskytují rovněž rozdíly se v cenách a dostupnosti doručovacích 
služeb. Důležité je především vzít v úvahu malé a střední podniky, protože 
patří mezi největší uživatele elektronického obchodu;

c. je také naléhavé, aby velkým výrobcům zboží nebo velkým dodavatelům 
digitálního zboží nebylo umožněno „schovávat se“ za vnitrostátní právní 
předpisy a vnitrostátní identitu, aby tak tříštili vnitřní trh. Představovalo by to 
nedodržení článku 20 směrnice o službách, k čemuž budou vypracovány 
pokyny, a také by to mohlo být považováno za nekalé obchodní praktiky, 
k této záležitosti se připravuje sdělení, které bude dostupné na podzim 
letošního roku;

d. správa práv duševního vlastnictví se v jednotlivých členských státech příliš liší 
a to vysvětluje, proč digitální zboží v různých členských státech podléhá 
různým nabídkám nebo je jeho dostupnost odlišná. V tomto ohledu lze 
očekávat oznámení o modernizaci acquis v oblasti práv duševního vlastnictví;

e. rozdílné nakládání s digitálním zbožím a fyzickým zbožím, pokud jde o DPH, 
je dalším problémem. Takže elektronické knihy jsou předmětem běžných 
sazeb DPH, zatímco fyzické knihy jsou často předmětem nižších sazeb. Tato 
otázka byla vznesena v nedávno přijaté zelené knize o DPH; 

f. aby mohla být značka důvěry EU účinná, tyto rozdíly mezi členskými státy je 
nutné překonat a je třeba disponovat na úrovni EU soudržným předpisovým 
rámcem. S ohledem na takový mechanismus je třeba zapojit vnitrostátní 
zákonodárce a stejně tak je potřebná podpora ze strany Evropského 
parlamentu;
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g. požadavky acquis jsou v současné době nedostatečně transparentní. Vyšší 
transparentnost, zejména v oblasti působnosti pravidel elektronického obchodu 
by vedla k větší důvěře, která je zásadním faktorem.

Chystané sdělení musí mimo jiné posoudit potenciál elektronického obchodu v EU, 
posoudit otázku, jak překonat roztříštěnost pravidel v rámci acquis a jaká opatření jsou 
nutná pro vyřešení zbývajícího roztříštění.

3. Elektronický obchod a spotřebitelé, přednesl David Mair, vedoucí oddělení 
spotřebitelských trhů, GŘ pro zdraví a spotřebitele (SANCO), Evropská komise.

Elektronický obchod znamená kvůli své průřezové povaze narušený rozvoj jak pro 
podniky, tak pro tvůrce politik. Aby bylo možné vypořádat se s výzvami, jež přináší, je 
nutné zaujmout integrovaný přístup. Hodnotící zpráva o podmínkách vnitřního trhu ze 
dne 21. března 2011 představuje pokrok, jehož bylo dosud dosaženo v oblasti 
elektronického obchodu. Doplňuje výsledky studie1 z roku 2009 nazvané „Vyhodnocení 
zkušebních nákupů přeshraničního elektronického obchodu v EU“, která byla 
vypracována pro GŘ SANCO a GŘ pro komunikaci, a pracovního dokumentu útvarů 
Komise o přeshraničním elektronickém obchodu (2009).

Elektronický obchod neustále roste v rámci členských států, ale nikoli přeshraničně. 
Bylo zjištěno, že spotřebitelé, kteří ho vyzkoušeli, jsou celkově spokojeni a nadále ho 
využívají. Ostatní, kteří elektronický obchod nevyzkoušeli, zaujímají spíše zdráhavý 
postoj. Naznačuje to, že na straně poptávky panuje velký problém v otázce důvěry. 
Musíme zmírnit obavy spotřebitelů v případě, že se něco pokazí. Potřebujeme 
důvěryhodné přeshraniční vymáhání, účinný přeshraniční on-line systém pro řešení 
sporů, aby bylo možné řešit případné spory. Nápomocná mohou být také evropská 
spotřebitelská centra. Otázku budování důvěry v elektronický obchod bychom měli 
spojit se skutečným chováním spotřebitelů.

Roztříštěnost vidíme také na straně poptávky; spotřebitelé neví, jaké nabídky jsou pro ně 
dostupné ze strany přeshraničních maloobchodníků. Existuje přibližně 300 
internetových stránek, které se věnují porovnávání cen, pouze hrstka z nich působí 
přeshraničně. Je nutné zřídit celoevropské vícejazyčné stránky pro porovnávání cen. 
Aniž by byla omezena možnost volby, měli bychom využít sílu internetu tak, aby byla 
porovnání např. v otázce ceny a kvality, pro spotřebitele užitečnější a smysluplnější.

Měli bychom se zaměřit na to, abychom z elektronického obchodu učinili pro 
spotřebitele a podniky, jež si ho přejí využívat, důvěryhodnou alternativu. Vzniká tak 
silný konkurenční tlak, podporuje to trhy a prohlubuje vnitřní trh. Občané z toho mohou 
mít prospěch, i když nenakupují on-line.

                                               
1 „Vyhodnocení zkušebních nákupů přeshraničního elektronického obchodu v EU“ je studie 

vypracovaná společností YouGovPsychonomics pro Evropskou komisi, GŘ SANCO, 
která byla zveřejněna dne 20. října 2009.
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V současné době je prováděna studie, jejímž cílem je posoudit chybějící potenciál 
elektronického obchodu v Evropě a jejíž výsledky budou inspirovat chystané sdělení.

4. Digitální agenda pro Evropu a elektronický obchod, přednesl Miguel GONZALEZ-
SANCHO, zástupce vedoucího oddělení, GŘ pro informační společnost a média, 
oddělení C1: Digitální agenda: koordinace politiky. 

Digitální agenda pro Evropu je jednou ze sedmi stěžejních iniciativ strategie 
Evropa 2020 a jejím cílem je vytvořit rámec pro evropskou politiku informačních a 
komunikačních technologií (IKT). Jednou z hlavních výzev je roztříštěnost digitálního 
trhu, která narušuje elektronický obchod a vyžaduje integrovaný přístup, aby bylo 
možné situaci zlepšit. Pouze 8 % on-line zákazníků nakupuje z jiné země. Celkem 60 % 
on-line objednávek selže z technických a/nebo právních důvodů. Důvěra v ochranu
soukromí v odvětví elektronických komunikací je stále chybějícím faktorem a hlavní 
obavou. Další klíčovou otázkou je správa práv duševního vlastnictví v celé EU. 
Transakce a on-line platby rovněž čelí překážkám, např. se jedná o elektronické 
podpisy, bankovní poplatky atd.

Jak můžeme budovat digitální důvěru? Jaká práva mají spotřebitelé? O kterých právech 
spotřebitelé skutečně vědí, že jimi disponují?

Mezi další kroky ohlášené v rámci Digitální agendy pro Evropu mimo jiné patří to, že:

 rámec EU pro ochranu údajů bude přezkoumán;
 on-line řešení sporů bude podrobněji přešetřeno jakožto součást možných 

budoucích návrhů Komise o usnesení o alternativním řešení sporů, je nutné 
se také zaměřit na podrobnější šetření v případě možností kolektivního 
odškodnění;

 do roku 2012 musí být zřízena platforma zainteresovaných stran zaměřená na 
on-line značky důvěry.

V červnu 2011 se uskuteční první digitální shromáždění.

5. Na závěr první schůze pracovní skupiny účastníci uvedli následující body jakožto 
témata pro další úvahy:

V elektronickém obchodu se nejedná pouze o samotné posilování elektronického obchodu, 
jde spíše o to, jak jsou spotřebitelé a podniky připraveni prodávat a nakupovat on-line a přes 
hranice. Nejedná se pouze o cenu, ale spíše o možnost většího výběru a zlepšování 
konkurence a transparentnosti, protože toto následně zlepší standardy a účinnost v celém 
maloobchodním odvětví. Je zde rovněž potenciál pro vytváření většího počtu pracovních míst. 
Elektronický obchod se musí stát důvěryhodnou alternativou nakupování v „kamenných“ 
obchodech.

Překonání stávajícího roztříštění vnitřního trhu v oblasti elektronického obchodu a řádné 
vymáhání je zásadní. V otázce on-line plateb se přibližujeme k systému mikroplateb. 
V současnosti jsou stále zavedeny minimální stropy, takže v mnoha případech spotřebitelé 
nakonec zaplatí příliš mnoho.
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Je nutné zabránit nezákonným praktikám, jako jsou internetové stránky s dětskou pornografií. 
Jak rychle by bylo možné odstranit takové stránky z internetových platforem? Vymáhání se 
v současnosti zaměřuje na práva duševního vlastnictví; musí ale zajít dále. Na vymáhání je 
třeba pohlížet horizontálně. O jakých odrazujících opatřeních lze uvažovat? Je veřejné 
označení těch, kdo porušují předpisy, účinné jakožto odrazující opatření?

Je možné zavést kodex chování pro on-line uživatele. Jaká by měla být působnost (osobní a 
věcná) takového kodexu chování? Jaký druh informací a služeb má být on-line uživatelům 
poskytován?
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Druhá schůze pracovní skupiny, 19. dubna 2011
Od 10:00 do 12:30, ASP 1E1, Brusel

Jak vytvářet důvěru v elektronický obchod

1. Koordinátor pracovní skupiny pro elektronický obchod, pan Pablo Arias Echeverría, 
přivítal účastníky a vysvětlil, že tato schůze je druhou ze série čtyř schůzí a je první 
veřejnou schůzí, které se neúčastní pouze tvůrci politik z Evropského parlamentu a 
Evropské komise, ale také zainteresované strany. Druhá schůze pracovní skupiny se 
zaměřila na téma Jak vytvářet důvěru v elektronický obchod.

2. Směrnice o právech spotřebitelů a elektronický obchod, přednesl Andreas Schwab, 
poslanec Evropského parlamentu. Zpravodaj ke směrnici o právech spotřebitelů.

Andreas Schwab zdůraznil silné vzájemné ovlivňování mezi elektronickým obchodem a 
harmonizací právních předpisů týkajících se spotřebitelů. Spotřebitelé chtějí znát svá 
práva, zatímco obchodníci by se chtěli odvolávat na jediný soubor právních předpisů, a 
nikoli na celou řadu.

V nové směrnici o právech spotřebitelů stále není vyřešena řada otázek. Směrnice o 
právech spotřebitelů je prvním krokem a další budou následovat. Je třeba přešetřit, jak 
by bylo možné uzpůsobit její ustanovení tak, aby byla prospěšná pro elektronický 
obchod. Dvěma klíčovými opatřeními jsou: právo odstoupit od smlouvy a záruky.

Právo odstoupit od smlouvy

Rozšíření a sjednocení práva na odstoupení od smlouvy ve všech 27 členských státech 
EU je velmi významné. Je potřeba disponovat nástrojem, který spotřebitelům umožní 
odstoupit od smlouvy v jednom kroku. Pokud si budou spotřebitelé jistí, že mají takové 
právo, elektronický obchod posílí. Je potřebné sestavit jeden soubor pravidel EU pro 
každý druh smlouvy. Největší obchody mohou nabízet nejnižší ceny, ale ani největší 
nákupní centra někdy nemohou obsloužit celou EU, zatímco elektronický obchod by 
umožnil dostupnost některých produktů i v nejvzdálenějších oblastech území EU.

Avšak ochrana spotřebitelů má svou cenu; mělo by to být zahrnuto do předvídatelných 
nákladů. Článek 11 směrnice o právech spotřebitelů stanoví, že spotřebitelé mají být 
upozorněni na skutečné náklady transakce, které z ní vyplynou, aby se tak 
maximalizovala transparentnost, protože by to posílilo důvěru a není to nákladné 
opatření.

Záruka

Kapitola 4 směrnice o právech spotřebitelů se zabývá zárukou pro spotřebitele. Aby 
bylo možné záruku plně využít, je nutné soustředit se nejen na počet let, na něž se 
záruka vztahuje, ale rovněž na kvalitu produktu. V této oblasti je však nutné dosáhnout 
ještě dalšího pokroku.

3. Elektronický obchod a spotřebitelé v Evropě, přednesla Ursula Pachlová, zástupkyně 
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ředitelky Evropské organizace spotřebitelů (BEUC)

Paní Pachlová na úvod svého vystoupení představila současný stav přeshraničního 
elektronického obchodu. Jednou z hlavních výzev je roztříštěnost digitálního trhu, která 
narušuje elektronický obchod a vyžaduje integrovaný přístup, aby bylo možné situaci 
zlepšit. Pouze 10 % on-line zákazníků nakupuje z jiné země. Spotřebitelé, kteří doposud 
přeshraniční elektronický obchod nevyužívají, mohou být rozděleni do dvou skupin: a) 
se jedná o ty, kdo nejsou dostatečně sebejistí, aby provedli přeshraniční transakci 
v rámci elektronického obchodu a b) se jedná o ty, kdo mají zájem nakupovat on-line a 
přeshraničně, ale z různých důvodů je jim v tom zabráněno, např. kvůli omezení prodeje 
na základě práv duševního vlastnictví, opatření ohledně selektivní distribuce atd.

Spotřebitelé mají v souvislosti s přeshraničním elektronickým obchodem různé obavy, 
patří mezi ně: podvody, nejistota ohledně toho, co mohou dělat, „jestliže se něco 
pokazí“, a jak dosáhnout vrácení peněz; problémy s doručením zboží; jazykové bariéry; 
širokopásmové připojení; digitální gramotnost; nedostatečný výběr způsobů placení a 
s tím související poplatky; práva duševního vlastnictví, přeshraniční poprodejní servis; 
protisoutěžní praktiky a ochrana osobních údajů.

Organizace BEUC se nedomnívá, že by si spotřebitelé skutečně přáli, aby byla opatření 
týkající se elektronického podpisu stěžejní iniciativou jednotného digitálního trhu.

Poslední průzkum Eurobarometru ukazuje, že obchodníci uvedli, že pravidla jednotná 
pro celou EU podle jejich názoru nebudou mít velký dopad na elektronický obchod, a 
organizace BEUC se proto domnívá, že nová iniciativa v otázce smluvního práva 
v oblasti smluv mezi podniky a spotřebiteli, není nezbytná.

Jakmile bude konečně přijata směrnice o právech spotřebitelů, bude dosaženo pokroku 
v pravidlech prodeje na dálku. Organizace BEUC zjistila, že Parlament dosáhl přijetí 
několika správných bodů, které zlepší ochranu spotřebitelů při on-line transakcích. 
V této oblasti je nutné věnovat pozornost mimo jiné následujícím záležitostem, které 
jsou uvedeny v textu Parlamentu: obsahuje pravidla ohledně cenových pastí 
internetového prodeje, ale potvrzení, že si je spotřebitel vědom skutečnosti, že nabídka 
platí, by nemělo být zastoupeno pouze jednoduchou on-line registrací; podle textu EP by 
náklady na vrácení zboží při odstoupení od smlouvy měl nést obchodník, jestliže 
hodnota zboží přesahuje 40 EUR; méně dobrou skutečností je to, že v textu Parlamentu 
je doposud příliš mnoho výjimek z práva na odstoupení od smlouvy; přehnané poplatky 
za používání platebních karet by byly zakázány; byla by zahrnuta konkrétnější ochrana, 
pokud jde o nákup digitálního obsahu.

Organizace BEUC se navíc domnívá, že je třeba zlepšit vzdělávání podniků (protože se 
zdá, že pozornost se zaměřuje pouze na vzdělávání spotřebitelů).

ADR (alternativní řešení sporů) musí být dále rozvíjeno a řádné provádění nařízení 
Řím I by mělo pomoci k dalšímu upřesnění v uplatňování mezinárodního práva 
soukromého v této oblasti.
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Organizace BEUC v současnosti pracuje na sestavení modelové smlouvy EU pro on-line 
nákupy, která by měla být napojena na systém on-line alternativního řešení sporů; tato 
iniciativa by mohla přispět k rozvoji značky důvěry EU; poskytnutí všech příslušných 
údajů o obchodnících spotřebitelům je významnou právní povinností; zvyšování 
digitální gramotnosti u všech generací je klíčové.

4. Poštovní služby a elektronický obchod, přednesl Werner Stengg, vedoucí oddělení. GŘ 
MARKT, oddělení E3 – On-line a poštovní služby. Evropská komise.

V nově přeorganizovaném GŘ MARKT byly spojeny oblasti elektronického obchodu a 
poštovních služeb. Poštovní služby jsou samy o sobě i ze sociálního hlediska důležité, 
protože samy o sobě zajišťují sociální soudržnost, jelikož umožňují přístup 
k obyvatelům ve vzdálených oblastech. Poštovní služby byly nedávno liberalizovány 
přinejmenším ve většině členských států, což doprovázela různá ochranná opatření. 
Kvalita služby, dodržování termínů a pravidelnost služby, to jsou klíčové otázky. 
Významná jsou rovněž tato hlediska: role vnitrostátních regulačních orgánů; režimy 
udělování oprávnění a licencí; povinnost univerzální služby; otázky související se 
zaměstnáním atd. Některé členské státy dosáhnou této liberalizace až za dva roky.

Má-li být poštovní liberalizace přínosná jak pro soukromé, tak podnikové klienty, 
efektivní vstup nových společností na trh je zásadní (požadavky na udělování licencí, 
dodací infrastruktura, hlediska pracovního práva, právo hospodářské soutěže na 
zabránění narušením atd.).

Nahrazení poštovních služeb elektronickými službami a finanční krize vedly 
k podstatnému poklesu v objemu poštovních zásilek, zatímco balíky jsou díky nárůstu 
v činnostech elektronického obchodu oblastí růstu.

Pokud jde o spojitost mezi poštovními službami a elektronickým obchodem, pan Stengg 
potvrdil obavy, jež vznesla paní Pachlová, že fyzické doručení je stále vnímáno jako 
překážka jak ze strany dodavatelů, tak ze strany kupujících. Zdůraznil rovněž, že 
v přeshraničním elektronickém obchodu znamená přeshraniční doručení balíku vyšší 
sazby, než jak je tomu u vnitrostátního doručení. Rozdíly v cenách lze vysvětlit na 
základě různých faktorů: kvalita služby, služba sledování zásilek, vzdálenost, 
dodržování termínů, vodní hranice mezi regiony atd.

V říjnu 2011 bude zveřejněna studie o službách doručování balíků.

5. Poštovní služby a elektronický obchod z hlediska soukromého sektoru, přednesl 
Carsten Hess, viceprezident a vedoucí zastoupení podniku v Bruselu. Deutsche Post 
DHL.

Tři obchodní trojúhelníky s vysokým růstem v současnosti představují 50 % celkového 
obchodu, pokud jde o přepravované objemy, a očekává se, že v nadcházejících letech 
rychle porostou:

 Evropa mezi ně nepatří.
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Jedná se o trojúhelníky:

 vnitřní Asie (28 %), Asie – Latinská Amerika (5 %) a Asie – Afrika (18 %).
 Navíc sem patří vnitřní Latinská Amerika (růst ve výši 18 %), ale zde se začíná na 

nízké úrovni.

Proč je to významné pro elektronický obchod v EU?

 Spousta spotřebního zboží koupeného v EU se dováží z Asie (tj. elektronika, 
módní zboží).

 Tyto globální obchodní cesty provozují převážně evropské logistické společnosti 
(přibližně 15 z 20 vedoucích aktérů na rostoucím vnitroasijském trhu je 
evropského původu).

 Proto je jednotný trh pro evropské logistické společnosti tak významný. Evropa 
potřebuje růst, který vyplývá z elektronického obchodu, a plně funkční jednotný 
trh, na němž budou odstraněny nákladné překážky jak pro spotřebitele, tak pro 
logistické společnosti!

V období po krizi objemy zásilek v roce 2010 celosvětově klesly o 3 až 5 %, očekává se 
však, že růst mezinárodní balíkové služby nadále poroste, protože ho pohání nárůst 
v přeshraničním elektronickém obchodu1. Různé produkty, které jsou předmětem 
elektronického obchodu, jsou dostupné pouze prostřednictvím přeshraničního 
elektronického obchodu a často lze dokonce produkty dostupné v tuzemsku koupit 
levněji ze zahraničí.

Doručování je nicméně významnou hnací silou elektronického obchodu a prodeje na 
dálku. Co se týče přepravy, je nutné uvážit mimo jiné toto: přepravní práva, 
spolehlivost, rychlost doručení, služby vstřícné k zákazníkům a dobrou reklamační 
politiku.

Pokud jde o regulační režim, pro regulační služby se vyžaduje jedno správní místo. Pro 
budoucí rozvoj jednotného trhu je nutná rovnováha mezi přeshraničním tokem údajů a 
soukromím, což vyžaduje rychlou revizi směrnice 95/46/ES o ochraně údajů, včetně 
transatlantických či dokonce globálních standardů. Rovněž je třeba co nejvíce 
zjednodušit a sjednotit pravidla DPH, stejně tak je nutné objasnit skladovací služby –
jaké a čí právo se použije a také čí DPH se použije. Ekologické daně, silniční poplatky 
(tj. euroviněta EU) zvýší poplatky a náklady pro zákazníky elektronického obchodu.

Poslanci EP nedávno povzbudili agenturu FRONTEX zaměřenou na zboží za vnější 

                                               
1 Evropská unie

 TNT: –7 %
 La Poste France: –3,5 %
 Swiss Post: –2,3 %
 UK Royal Mail: –5 %
 Posten Norden (Dánsko, Švédsko): –10 % (Dánsko: –50 % za posledních 10 let)

Mimo EU
 USPS: –3,5 % (–25 % za posledních 5 let)
 China Post: –2,8 % za prvních 5 měsíců roku 2010
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hranicí EU, aby se zabývala otázkami vymáhání práv duševního vlastnictví. To by 
nebylo správné, protože by to nevedlo ke zvýšení ochrany, ale vážně by to narušovalo 
poštovní a expresní dodavatelské řetězce, aniž by to mělo nějaký přínos.

V bílé knize o dopravě je rok 2030 stanoven jako cílový termín pro přesun 30 % 
přepravy na železnice a vnitrozemské vodní cesty. To by pravděpodobně zničilo 
obchodní modely elektronického obchodu, jako je např. dodání do druhého dne.

6. Na závěr druhé schůze pracovní skupiny účastníci uvedli následující body jakožto 
témata pro další úvahy:

Stávající roztříštěnost jednotného trhu ve všech 27 členských státech a také rozdíly v DPH 
musí být překonány a je třeba zvýšit důvěru spotřebitelů a obchodníků v elektronický obchod. 
Elektronický obchod by se možná měl stát 28. členským státem, abychom tak překonali 
stávající překážky.

Je třeba zdůraznit roli malých a středních podniků, protože jsou hnací silou evropského 
hospodářství. Společnost Google zřídila stránku „Connecting Businesses“, která spojuje malé 
a střední podniky, což podporuje zapojování malých a středních podniků do elektronického 
obchodu.

K potřebám elektronického obchodu je nutné zaujmout holistický přístup. Cílem chystaného 
sdělení o elektronickém obchodu je ještě více rozvinout to, co je navrhováno v nové směrnici 
o právech spotřebitelů.

Společně s novým aktem o jednotném trhu by měl být vypracován akt o jednotném 
elektronickém obchodu. 
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Třetí schůze pracovní skupiny, 3. května 2011
Od 10:00 do 12:30, ASP 1G 1, Brusel

Hlediska související s ochranou údajů, role internetových platforem a jak zavést 
značku důvěry EU pro uživatele elektronického obchodu?

1. Předseda třetí schůze pracovní skupiny pro elektronický obchod pan Antonio Correia 
De Campos přivítal účastníky a vysvětlil, že při tomto zasedání nahradí pana Pabla 
Ariase Echeverríu – koordinátora pracovní skupiny. Toto je druhá veřejná schůze, 
které se neúčastní pouze tvůrci politik z Evropského parlamentu a Evropské komise, 
ale také zainteresované strany.

Pan Correia De Campos vysvětlil, že cílem první (neveřejné) schůze bylo celkové 
posouzení stávající situace elektronického obchodu v Evropě a překážek, jimž stále 
čelíme, a také hlavních iniciativ, které evropské orgány zahájily pro jejich překonání.

Druhá schůze, která byla první schůzí veřejně přístupnou pro zainteresované strany, se 
zaměřila na to, jak vytvářet důvěru v elektronický obchod. Proběhla zajímavá diskuse 
v souvislosti se dvěma tématy, která musíme v Evropě zlepšit, aby bylo možné posílit 
elektronický obchod: jedná se o práva spotřebitelů a poštovní služby.

Třetí schůze je zacílena na posouzení tří hlavních témat, a to prostřednictvím pěti 
vystoupení a následné diskuse. Jde o: a) hlediska související s ochranou údajů 
v elektronickém obchodu; b) roli internetových platforem a c) to, jak zavést iniciativu 
zaměřenou na značku důvěry založenou na přesných informacích pro spotřebitele a 
uživatele.

2. Ochrana údajů v elektronické obchodu, přednesla Marie Hélène Boulangerová, 
vedoucí oddělení, oddělení C3, GŘ pro spravedlnost. Evropská komise.

Směrnice 95/46/ES má dva cíle: a) ochranu práv a svobod jednotlivců s ohledem na 
ochranu údajů; b) volný pohyb informací v rámci jednotného trhu. Co se konkrétněji 
týče elektronického obchodu, tyto dva aspekty směrnice o ochraně údajů jsou dvěma 
stranami téže mince: rozvíjí jednak on-line elektronické platformy a jednak ochranu 
spotřebitelů a ochranu soukromí. Výše zmíněná směrnice se nyní používá již 16 let a 
přestože je stále platná, jak vyplývá z výsledku několika konzultací, které v loňském 
roce uspořádalo GŘ pro spravedlnost, je zásadní znovu posoudit pojetí ochrany údajů 
v současném kontextu a posílit právní rámec vnitřního trhu.

Směrnici v její současné podobě uplatňují všechny členské státy, velké rozdíly ale 
převládají v tom, jak je uplatňována a také v nákladech za přenos údajů a jejich 
kontrolu.

Využívání výpočetních technologií na základě internetu, kdy jsou software, sdílené 
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zdroje a informace uloženy na vzdálených serverech („v mraku“), by také mohlo 
vytvářet nové úkoly v oblasti ochrany údajů. Role vnitřního trhu v této oblasti výrazně 
vzrostla. Přesahuje internet a sociální platformy; na vnitřním trhu se hovoří o 
elektronickém obchodu. Transparentnost v oblasti údajů je zásadní a možnost opravit 
či vymazat údaje a stejně tak nahlásit porušení je klíčovou otázkou.

Harmonizace pravidel v této oblasti je tedy klíčová pro vytváření lépe předvídatelného 
právního prostředí.  Je třeba snížit administrativní zátěž a zjednodušit požadavky na 
oznamování. To by napomohlo k posílení důvěry v internet a on-line prostředí.

Soukromí a bezpečnost údajů jsou hlavními obavami spotřebitelů, které je mohou 
odrazovat od on-line nakupování. Všechny příslušné zájmy a práva musí být 
v digitálním prostředí zohledněny a stejně tak musí být zajištěna úplná ochrana 
základních svobod.

3. Podnikání on-line, iniciativa společnosti Google, přednesl Julien Blanchez, 
marketingový manažer belgické pobočky, Google Belgie.

Společnost Google nabízí řadu služeb a nástrojů pro podniky všech velikostí. 
Programy jako Google Places, Google AdWords a Google Apps umožňují 
podnikatelům po celém světě rozvíjet své podniky a stát se úspěšnými. Iniciativa 
„Podnikejte on-line“ (Get your business on line (GYBO)) byla před osmnácti měsíci 
zahájena společností Google a dalšími velkými partnery např. z poštovního a 
telekomunikačního odvětví. V současnosti se jí účastní třináct zemí. Pouze ve 
Spojeném království využilo tuto iniciativu více než 100 000 malých a středních 
podniků, aby mohly podnikat on-line. Britský příklad (Getting British Business Online 
– GBBO) lze nalézt zde: http://www.gbbo.co.uk/.

Belgie v současnosti relativně zaostává, pokud jde o počet malých a středních 
podniků, které využívají internet k prodeji a prezentaci své nabídky. 95 % malých a 
středních podniků v Belgii má přístup k internetu, ale pouze 49 % z nich má 
internetové stránky. Navíc se zdá, že 73 % z těch, kteří nemají internetové stránky, se 
tvrdošíjně domnívá, že je opravdu nepotřebují. Naproti tomu v Brazílii se pouze 41 % 
z nich domnívá, že pro své podnikání nepotřebují internetové stránky. Problémem není 
pouze přístup, ale také informovanost. Spíše než důvěra se jeví jako hlavní důvod pro 
výše zmíněný odpor neinformovanost. Mnoho malých a středních podniků se také 
domnívá, že provozování a údržba internetové stránek by byly časově příliš náročné a 
odvádělo by je to od jejich hlavní činnosti. Avšak on-line obchod, kdyby uvážily jeho 
potenciál, by byl nedílnou součástí jejich hlavní činnosti.

Ve Spojeném království představuje internet 7,2 % HDP, zatímco v Belgii nedosahuje 
ani 3 %.  Pro zemi orientovanou na malé a střední podniky, jako je Belgie, to je 
skutečně ztracená příležitost. Je zde několik případů malých podniků, které se staly 
úspěšnými díky své přítomnosti na internetu. Být na internetu je prvním krokem, být 
známý je druhým a stejně tak významným krokem.

Pomoci malým a středním podnikům prezentovat se on-line je právě tou oblastí, kde 
Google zasahuje prostřednictvím on-line propagace. Rozšířením internetových 
obchodů do jiných zemí lze rozvíjet trh malých a středních podniků na globální 
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úrovni. Výzva naučit se používat internet a zřídit si internetové stránky je pouze 
dočasná. Cílem iniciativy GYBO je mimo jiné zajistit expanzi belgických podniků na 
celosvětový trh, protože by to malým a středním podnikům pomohlo k lepší 
prosperitě. Přeshraniční elektronický obchod proto musí být prioritou, jinak bude i 
v budoucnosti nerovnoměrně rozšířen.

4. Malé a střední podniky, elektronický obchod a návrh Evropské komise na 
elektronickou fakturaci, přednesl Danny Bunch, zástupce vedoucího oddělení D3 
GŘ pro podniky a průmysl (ENTR) odpovědný za oddělení IKT pro 
konkurenceschopnost a průmyslové inovace. Evropská komise. 

V Evropě existuje stále velký prostor pro zlepšování, co se týče IKT a průmyslových 
inovací. IKT by mohly být mnohem více využívány pro konkurenceschopnost a růst, 
vezme-li se v úvahu, že finanční prostředky vydávané na IKT jsou třikrát až pětkrát 
vyšší než prostředky investované do jiných odvětví.

Pan Bunch hovořil o čtyřech hlavních tématech a zdůraznil, jak by bylo možné dále 
rozvíjet využívání IKT. Jednalo se o:

 síť pro podporu elektronického podnikání;
 elektronické dovednosti pro konkurenceschopnost;
 standardizaci IKT;
 elektronickou fakturaci.

Síť na podporu elektronického podnikání (eBSN) je zacílena na posílení tvorby 
politiky na místní úrovni a je prostředkem pro to, aby malé a střední podniky 
dosahovaly úspěchu na místní úrovni, a začlenily se tak do dodavatelských řetězců. 
Síť eBSN spojuje řadu malých a středních podniků a vytváří z nich digitální 
dodavatelské řetězce. Aby bylo možné tuto iniciativu otestovat, probíhají tři akce 
v následujících odvětvích: 1) módní a textilní průmysl (akce probíhá od roku 2008 a 
výrazně posílila prodej); 2) automobilový průmysl a 3) dopravní a logistický průmysl.

Tato tři odvětví byla vybrána, protože v nich působí velký počet malých a středních 
podniků. GŘ ENTR plánuje, že příští rok do této činnosti zahrne potravinářský 
průmysl a průmysl cestovního ruchu.

Evropská agenda pro elektronické dovednosti se zaměřuje na dovednosti získané 
v procesu vzdělávání, které potřebují podnikatelé. Nabízí portál pro dovednosti a 
kariéru a také pokyny pro kariéru v oblasti IKT. Tato agenda byla prosazována v celé 
EU při příležitosti týdne elektronických dovedností v březnu 2010 a na to naváže další 
propagace v březnu 2012.

Agenda pro elektronické dovednosti se zaměřuje na znalosti, jež potřebují podnikatelé. 
Pro doplnění tohoto procesu je nutné přijmout několik dalších opatření.

Co se týče standardizace IKT, podnikatelé musí vědět, jaká je hlavní činnost, kterou 
potřebují. Pro doplnění tohoto procesu je nutné přijmout několik politik v oblasti IKT. 
Tyto politiky budou fungovat pouze tehdy, pokud budou založeny na otevřených 
standardech. Převážná část standardizace IKT se uskutečňuje mimo síť globálního 
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společenství, a proto je nutná aktualizace, aby bylo možné přizpůsobit standardy IKT 
realitě. Vyžaduje se nový standardizační balíček a sdělení o standardech, které by 
vycházelo z cílů strategie Evropa 2020, a Komise dne 24. května 2011 zveřejní nové 
nařízení o horizontálních pravidlech v této oblasti.

Aktualizace předchozích rozhodnutí Rady souvisejících s IKT povede k vytvoření 
standardizační platformy pro IKT, aby bylo možné více využívat standardy vyvinuté 
mimo rámec IKT.

Elektronická fakturace – e-fakturace – je elektronický přenos fakturačních údajů 
(vyúčtování a platba) mezi obchodními partnery (dodavatel a kupující). Co se týče 
elektronické fakturace, nedávné sdělení z prosince 2010 zdůrazňuje přínosy, které jsou 
v sázce, a navrhuje kroky, jež učiní elektronickou fakturaci do roku 2020 převládající 
metodou fakturace v Evropě. Kvůli tomu je zásadní podpora členských států a 
zainteresovaných stran. Elektronická fakturace snižuje manuální zásahy, zvyšuje 
komfort pro spotřebitele a její uchovávání je jednodušší a také ekologičtější. Přístup 
k internetu je ale za tímto účelem zásadní, a pokud spotřebitelé upřednostňují papírové 
faktury, měli by mít rovněž možnost je obdržet. Sdělení komise o elektronické 
fakturaci navrhuje čtyři klíčová opatření:

 zlepšit právní rámec v Evropě, aby bylo možné zajistit právní jistotu a jasné 
technické prostředí pro elektronické faktury tak, aby se usnadnilo jejich masové 
přijetí, zejména prostřednictvím revize pravidel pro DPH a elektronických 
podpisů;

 podněcovat a podporovat vypracování otevřených a interoperabilních řešení pro 
elektronickou fakturaci na základě společného standardu;

 zapojit soukromý sektor a věnovat zvláštní pozornost potřebám malých a středních 
podniků;

 podporovat zavádění elektronické fakturace vytvářením organizačních struktur, 
jako např. národních fór pro elektronickou fakturaci a Evropského 
mnohostranného fóra.

Národní fórum pro fakturaci se uskutečňuje za účasti zainteresovaných stran, aby 
Komisi pomohlo určit přetrvávající mezery, jež je třeba překlenout.

5. On-line platformy a malé a střední podniky, nový ekosystém, přednesl Stefan 
Krawczyk, vysoce postavený vedoucí pracovník a právní zástupce, oddělní pro vztahy 
s vládami v Evropě. EBay Evropa.

EBay je on-line ekosystémem, který lidem umožňuje umísťovat jejich 
produkty/obchody na internet, aniž by museli prozrazovat všechny své soukromé údaje. 
EBay podpírá struktura, která zajišťuje řešení sporů a vrácení produktu a také obecnější 
péči o zákazníky. Internet je bezpečným prostředím, ale pokud se něco pokazí, pak je to 
zřejmé pro všechny. Takže ve skutečnosti je to velmi spolehlivé prostředí. Založení on-
line obchodu v některých případech zachránilo malé podniky.
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Na portálu eBay je možné nejen navštěvovat jednotlivé on-line obchody, eBay je totiž 
on-line nákupní centrum, které nabízí velký výběr a maloobchodníci jsou především 
profesionální prodejci. Prodejci jsou hodnoceni na základě systému, který vychází ze 
značky důvěry portálu eBay a je založen na zpětné vazbě spotřebitelů. Díky zpětné 
vazbě je možné zjistit rychleji, než jak je tomu v případě „kamenného“ obchodu, jak je 
konkrétní prodejce ve skutečnosti spolehlivý. Je zde rovněž možnost výběru on-line 
plateb, jako je PayPal, který po uživatelích nevyžaduje, aby portálu eBay prozrazovali 
své údaje o platbě.

Pokud „zboží“ není uspokojivé, zprostředkovatel, jakým je eBay, poskytuje okamžitý 
přístup k vyřešení problému a v některých případech spotřebitel dokonce získá peníze 
zpět, aniž by mu byly kladeny jakékoli otázky. EBay zaplatí spotřebiteli a danou 
záležitost vyřeší přímo s dotčeným maloobchodníkem, aby tak omezil potíže vzniklé 
kupujícímu.

Maloobchodníci nicméně musí neustále aktualizovat své intenetové stránky, aby 
zachovali jejich správné fungování. Je také nutné učinit své stránky a produkty 
atraktivními. EBay poskytuje jednoduchý a pohodlný nástroj, jehož prostřednictvím je 
možné založit si vlastní on-line obchod. V Evropě je na portálu eBay zaregistrováno
více než 90 milionů osob. Např. na Maltě jsou na portálu eBay zaregistrováni téměř 
všichni, kdo mají přístup na internet.

Během finanční krize by mnoho podnikatelů zkrachovalo, kdyby nevyužívali on-line 
prostředí, jako je eBay.

6. Trusted Shops, iniciativa soukromého sektoru na rozvoj značky důvěry v Evropě, 
přednesl Jean-Marc Noel, zakladatel společnosti Trusted Shops.

Tato kolínská společnost založená v lednu 2000 se specializuje na certifikaci on-line 
obchodů v Evropě. Společnost Trusted Shops kontroluje maloobchodníky na základě 
seznamu více než 100 individuálních kvalitativních kritérií, jako jsou úvěruschopnost, 
cenová transparentnost, zákaznické služby a ochrana údajů, a poté jim uděluje prestižní 
certifikát. Trusted Shops navíc spotřebitelům nabízí jedinečnou záruku vrácení peněz, 
která se vztahuje na všechny nákupy provedené on-line v členských obchodech.

Trusted Shops představuje hlavní systém bezpečného nakupování v Evropě. Od doby, 
kdy byla společnost založena, bylo certifikováno více než 10 000 on-line 
maloobchodníků a bylo prověřeno více než 30 000 internetových stránek zaměřených na 
elektronický obchod. Více než 5 milionů zákazníků využívá tento systém na ochranu 
svých nákupů.  Mezi zákazníky patří společnosti jako např. Bonprix, Bertelsmann, 
Dockers, Euronics, Groupon, LG, Microsoft, OBI, Ravensburger, Redcoon, SEAT, 
Snowtrex, Spreadshirt, TaylorStore a mnoho dalších všeobecně známých značek a navíc 
několik malých a středních podniků. Společnost Trusted Shops je podporována 
Evropskou komisí, protože účinně chrání spotřebitele a podporuje malé a střední 
podniky, a je doporučována Iniciativou D21.

Projekt byl založen na třech klíčových cílech:

 zvyšování důvěry jak na straně spotřebitelů, tak na straně podniků;
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 zajištění právní jistoty a záruční režim vrácení peněz pro spotřebitele;
 provádění projektu v celé Evropě.

Nabízí čtyři hlavní služby:

 prověření více než 100 kritérií;
 odpovědnost za to, co vyhlásí (s finančními zárukami);
 standardizovaný systém EU pro alternativní řešení sporů a zároveň vícejazyčný 

on-line systém pro řešení sporů;
 hodnocení prodejců a zpětnou vazbu zákazníků.

Certifikát Trusted Shops. Před získáním certifikace podléhají všichni on-line 
maloobchodníci komplexnímu bezpečnostnímu testování. Toto testování, které zahrnuje 
více než 100 individuálních kritérií, vychází z požadavků ochrany spotřebitelů a stejně 
tak z vnitrostátních a evropských právních předpisů. Tato kritéria zahrnují 
úvěruschopnost, bezpečnostní mechanismy, cenovou transparentnost, poskytování 
informací, zákaznické služby a ochranu údajů. Tato kvalitativní kritéria jsou předmětem 
neustálých revizí a upravují se podle nejnovějšího vývoje v oblasti judikatury a ochrany 
spotřebitelů.

Záruka vrácení peněz pro spotřebitele. V důsledku tohoto zabezpečení, může 
společnost Trusted Shops nabídnout spotřebitelům záruku vrácení peněz v případě, že se 
v rámci objednávky vyskytne problém. Díky této záruce mohou zákazníci nakupovat 
bez jakéhokoli finančního rizika.

Záruka vrácení peněz se vztahuje na nedoručení, neposkytnutí kompenzace poté, co je 
zboží vráceno, a na zneužití platební karty. Vzhledem k tomu poskytuje společnost 
Trusted Shops spotřebitelům službu, která je v Evropě jedinečná. Atradius, druhý 
největší pojistitel úvěrového rizika na světě, je ručitelem.

Zákaznické služby a urovnání sporů. Pokud nastanou problémy s on-line 
maloobchodníkem, zákazník se může obrátit na zkušené, vícejazyčné středisko služeb 
společnosti Trusted Shops prostřednictvím on-line systému, e-mailu či telefonu. Zde se 
mu dostane profesionální pomoci např. se zpětným zpracováním transakcí. Trusted 
Shops působí jako zprostředkovatel při všech problémech, které souvisí s transakcemi 
mezi zákazníky a on-line obchody.

Ve prospěch obchodů i spotřebitelů. Díky kombinaci testování, záruky a služeb je pro 
spotřebitele vytvořen „všestranně bezpečný balíček“. V důsledku udělování certifikátu 
Trusted Shops vzrůstá ochota spotřebitelů nakupovat on-line i jejich důvěra. Tímto 
způsobem zároveň rostou prodeje certifikovaných obchodů, protože finanční riziko 
spotřebitelů je minimalizováno – to jsou ideální podmínky pro obchodování na 
internetu!

Na závěr třetí schůze pracovní skupiny účastníci uvedli následující body jakožto témata 
pro další úvahy:

Soukromí a bezpečnost údajů jsou pro spotřebitele hlavními obavami, které je odrazují 
od on-line nakupování.
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Nedostatečná harmonizace ochrany údajů je skutečně klíčovým problémem a jediné, co 
se zdá být harmonizované, je souhlas, ale nikoli informace pro občany.

Cloud computing, tj. využívání výpočetních technologií na základě internetu, přináší 
širokou škálu přínosů pro veřejné i soukromé provozovatele (snížení nákladů, 
interoperabilita, snížení výdajů na IT, nové modely podnikání a správy v řadě oblastí, 
včetně služeb elektronického zdravotnictví na vnitřním trhu, správy práv duševního 
vlastnictví, elektronických cel atd.). Přináší to však také tytéž obavy, které se vztahují 
na spotřebitele, a další obavy ohledně obchodní/správní závislosti na službách 
umístěných v zahraničních jurisdikcích provozovaných neprůhledným způsobem a 
oslabovaných politickými rozhodnutími jiných zemí, což tedy ohrožuje fungování 
vnitřního trhu.
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Čtvrtá schůze pracovní skupiny, úterý 31. května 2011
Od 10:00 do 12:30, Brusel

Zasedací místnost: [ASP A1G-1]

1. Koordinátor pracovní skupiny, pan Pablo Arias Echeverría, přivítal účastníky. 
Vysvětlil, že je zde mnoho otázek souvisejících s elektronickým obchodem a že 
kvůli časovému omezení musí být pracovní skupina velmi selektivní a vybrat si 
nejdůležitější priority jako témata svých diskusí.

V rámci předchozích tří schůzí účastníci pracovní skupiny celkově posuzovali 
stávající situaci elektronického obchodu v Evropě a překážky, jimž stále čelíme, a 
také hlavní iniciativy, které evropské orgány zahájily pro jejich překonání, a to 
během první schůze. Během druhé schůze byla diskuse zaměřena na to, jak vytvářet 
důvěru v elektronický obchod. Třetí schůze se zabývala: a) hledisky souvisejícími 
s ochranou údajů v elektronickém obchodu; b) rolí internetových platforem a c) 
tím, jak zavést iniciativu zaměřenou na značku důvěry založenou na přesných 
informacích pro spotřebitele a uživatele. Během čtvrté a poslední schůze pracovní 
skupiny budou prodiskutována tato tři témata související s elektronickým 
obchodem: digitální agenda, boj proti padělání a reforma pravidel DPH.

Pan Arias Echeverría zdůraznil také význam diskuse, která se uskutečnila během 
summitu e-G8 v Paříži. Vlna inovací v odvětvích od médií po prodej, kterou před 
dvěma desetiletími rozpoutal vynález internetových stránek má velké přínosy pro 
celosvětové hospodářství. Zpráva společnosti McKinsey ze zasedání e-G8 
konstatovala, že internet stojí v posledních pěti letech za 21 % růstu ve vyspělých 
ekonomikách. Během summitu e-G8 byly vyjádřeny obavy ohledně soukromí, 
ochrany autorských práv a vytváření informačních monopolů. Je však nutné dát 
pozor na to, aby internet nebyl předmětem přílišné regulace, protože poté by již 
nemusel být otevřeným prostorem, kterým měl původně být.

2. Pan Malcolm Harbour, předseda výboru IMCO, na úvod diskuse zdůraznil 
význam činnosti této pracovní skupiny, protože se věnuje zásadní politické činnosti, 
a uvedl, že se očekávají návrhy Komise v této oblasti.

Pan Harbour na začátek podtrhl význam posouzení oblasti působnosti a uplatňování 
směrnice o elektronickém obchodu (2000/31/ES). Jedná se o prozíravou směrnici, 
která předběhla svou dobu a je radikálnější než cokoli, čeho by pravděpodobně bylo 
možné dnes dosáhnout. Směrnice o elektronickém obchodu přijatá v roce 2000 
stanovuje obecný rámec pro elektronický obchod na vnitřním trhu, který poskytuje 
právní jistotu pro podniky i spotřebitele. Stanovuje harmonizovaná pravidla ohledně 
požadavků na transparentnost a poskytování informací, jež mají poskytovatelé 
služeb on-line dodržet, obchodních sdělení, elektronických smluv a omezení 
odpovědnosti zprostředkujících poskytovatelů služeb.
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Řádné fungování vnitřního trhu v oblasti elektronického obchodu zajišťuje ustanovení 
o vnitřním trhu, což znamená, že služby informační společnosti v podstatě podléhají 
právu členského státu, v němž je usazen poskytovatel služby. Členský stát, v němž je 
služba informační společnosti přijímána, pak nemůže omezovat příchozí služby.

Doplňujícími opatřeními směrnice EU o elektronickém obchodu jsou směrnice EU o 
elektronických podpisech a elektronické ověřování on-line plateb. Tato opatření jsou 
v souvislosti s novou směrnicí o právech spotřebitelů, která zavádí nová pravidla pro 
ochranu spotřebitelů, velmi významnými kroky směrem k prohloubení důvěry 
spotřebitelů, zejména s ohledem na přeshraniční elektronický obchod. Další kroky 
budou zahrnovat reformu nařízení o standardech a také toto bude mít vliv na 
elektronický obchod.

Je třeba diskutovat o spotřebitelské strategii jako celku, spíše než hovořit na jedné 
straně o digitálním jednotném trhu a na druhé straně o jednotném trhu, jako kdyby 
nebyly propojeny. Je nutné zajistit větší transparentnost a uplatňování 
telekomunikačního balíčku také na ostatní oblasti služeb, doručování a nákupu přinese 
on-line službám velké zlepšení, pokud jde o kvalitu a standardy.

Kodex chování pro vydávání značky důvěry v oblasti on-line obchodování musí být 
zlatým standardem, má-li být smysluplný a zřejmý. Znamená to rovněž, že je nutné do 
něj rozumně investovat, aby byl skutečně účinný. Výbor IMCO dne 25. května 2011 
přijal zprávu „Na cestě k efektivnějšímu a spravedlivějšímu vnitřnímu obchodnímu a 
distribučnímu trhu do roku 2020“, která by mohla být v tomto ohledu velmi 
nápomocná.

V rámci nové směrnice o právech spotřebitelů a v rámci činnosti neformálních 
trialogů, byl prodiskutován soubor harmonizovaných podmínek, zejména k prodeji na 
dálku a smlouvám uzavřeným mimo obchodní prostory. Parlament tedy bude muset 
uvážit konečný balíček, který navrhla Komise.

Na závěr pan Harbour požádal pracovní skupinu, aby byla při projednávání směrnice o 
elektronickém obchodu pečlivá, protože by mohlo být problematické dosáhnout 
konsensu ohledně některých jejích aspektů, až bude předložena k diskusi. Diskuse o 
DPH a překážkách, které DPH představuje pro přeshraniční elektronický obchod, musí 
být rovněž vedena pečlivě, protože je součástí diskuse o daňové harmonizaci, a mělo 
by se začít tím, že se budeme zabývat DPH z hlediska on-line prostředí a tím, zda se 
v této oblasti vyskytují narušující vlivy. Jsou zde další daně jako např. daně z příjmů 
právnických osob, které je třeba vzít v úvahu, hovoříme-li o elektronickém obchodu, 
což lze vidět na příkladu zelené knihy o on-line hazardních hrách.
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3. Pan Ken Ducatel, vedoucí oddělení, GŘ pro informační společnost a média (GŘ 
INFSO), oddělení C1: Digitální agenda: koordinace politiky, hovořil o Digitální 
agendě pro Evropu a elektronickém obchodu.

Pan Ducatel na úvod svého vystoupení zdůraznil, že údaje ukazují, že mezi 
internetovými ekonomikami severní a jižní Evropy existuje velký rozdíl. V severní 
Evropě je internet hnací silou růstu ekonomik členských států, zatímco v jižní Evropě 
je význam přikládaný digitálnímu jednotnému trhu a přeshraničnímu elektronickému 
obchodu menší. Poptávka týkající se transakcí přeshraničního elektronického obchodu 
v Evropě je omezována různými překážkami, kterým spotřebitelé a podniky EU čelí, 
jestliže využívají on-line prostředí. Evropa je stále mozaikou vnitrostátních on-line 
trhů. V Evropě jsme investovali do vnitřního trhu, ale ve skutečnosti máme 
27 vnitrostátních on-line trhů.

Srovnávací přehled Digitální agendy ze dne 31. května 2011 bude prvním přehledem, 
který Evropská komise zveřejní a který ukáže, jak se EU a členským státům daří plnit 
dohodnuté cíle po prvním roce fungování tohoto srovnávacího přehledu. Srovnávací 
přehled Digitální agendy zahrnuje 101 konkrétních opatření (78 z nich připadá 
Komisi, z toho 31 představovaly legislativní návrhy, a 23 z nich připadá členským 
státům), která společně přispějí k vytváření růstu stimulací pozitivního koloběhu: 
odstraňování překážek, které omezují nové služby a inovace, podpoří poptávku, která 
zvýší pobídky pro investice do infrastruktur a inovací. Opatření jsou seskupena do 
sedmi okruhů, z nichž každý představuje klíčovou oblast digitálního hospodářství 
Evropy. Celkově je pokrok dobrý: jedenáct opatření bylo dokončeno (dvě byla 
dokončena před termínem), šest opatření, která měla být provedena v loňském roce, je 
odloženo a dalších 84 je převážně na dobré cestě. Srovnávací přehled Digitální agendy 
posiluje iniciativu veřejně přístupných údajů. Co stále zaostává, je přeshraniční 
elektronický obchod.

Jaké jsou přínosy, jimž se mohou spotřebitelé těšit díky elektronickému obchodu? 
Tyto přínosy jsou dvojí: elektronický obchod posiluje blahobyt spotřebitelů 
a podporuje inovace a větší konkurenci na straně podniků, takže spotřebitelům nabízí 
větší škálu produktů, které někdy mohou být v zemi spotřebitele nedostupné, a dále 
jim nabízí možnost ušetřit finanční prostředky.

Digitální agenda obsahuje několik vzájemně propojených opatření, která společně 
napomohou ke zjednodušení on-line transakcí. Jsou přijímány balíčky opatření, jako je 
jednotná oblast pro platby v eurech (SEPA), které doplní elektronický obchod. Hladké 
fungování oblasti SEPA je pro nás stále vzdálené. Avšak společně s elektronickými 
platbami je to významné téma.

Vzájemné uznávání podpisů (fyzických i elektronických) a přeshraniční ověřování by 
představovalo významné kroky vpřed a napomohlo by to překonat některé překážky 
v elektronickém obchodu.

Otázka, která v oblasti přeshraničního elektronického obchodu zůstává nevyřešená a 
která vyžaduje další úvahy, se týká toho, které místo lze považovat za místo 



PE467.179v03-00 24/33 CM\872357CS.doc

CS

uskutečnění transakce a která jurisdikce je příslušná. GŘ SANCO se touto otázkou 
zabývá a v průběhu letošního roku zveřejní legislativní návrh o alternativním řešení 
sporů a on-line systému řešení sporů. Pokud je to možné, je třeba vyhnout se právním 
postihům a musíme najít prostředky na jednodušší urovnání sporů, než jaké umožňuje 
stávající systém. Účinný systém alternativního řešení sporů musí být rychlý, 
spravedlivý a cenově dostupný, aby byl pro spotřebitele skutečně dosažitelný. 
Stávající náklady (srov. spor o doménové jméno .eu a jeho řešení, které stojí kolem 
1000 EUR za jeden případ, nelze uplatňovat paušálně).

Při zavádění evropské značky důvěry je nutné zaujmout vedoucí postavení. Od roku 
2000 bylo vytvořeno několik režimů značky důvěry, mnoho uživatelů elektronického 
obchodu s nimi však není obeznámeno, zejména pak v přeshraničních transakcích, 
nebo nerozumí, proč jsou značky důvěry potřebné, protože za postačující považují 
použití obchodních značek. Obchodní značky nicméně mohou být příliš nákladné pro 
malé maloobchodníky, a zavedení spolehlivé značky důvěry by proto mohlo být 
řešením. Aby bylo možné získat důvěru zákazníků, je nutné zajistit správné nastavení.

Kromě hodnocení elektronického obchodu je nejdůležitější také strategické zastřešení
on-line činnosti a stejně tak souběžných činností, které by přímo či nepřímo 
ovlivňovaly elektronický obchod, např. se jedná o širokopásmové připojení a 
provádění telekomunikačního balíčku. Pracovní skupina pro elektronický obchod se 
toho snaží dosáhnout.

4. Elektronický obchod a práva duševního vlastnictví, přednesl pan Jean Bergevin,
vedoucí oddělení pro padělání a pirátství, GŘ MARKT, Evropská komise.

Proč se elektronický obchod nerozšířil přes hranice dostatečně?

Číselné údaje ukazují, že počty případů padělání se zvyšují. Je možné si myslet, že on-
line obchodování podporuje prodej padělaných produktů on-line. Případy padělání se 
mohou znásobit, když ve větší míře dochází k on-line obchodování, neměli bychom 
ale směšovat různé záležitosti. Internet nepřispívá k nárůstu nedovolených praktik, ale 
k on-line aktivitě obecně. Takže zatímco umožňujeme legálnímu elektronickému 
obchodu nadále vzkvétat, musíme působit proti nedovolené činnosti, abychom 
potlačili padělání a pirátství. Na druhou stranu se tyto údaje nevztahují na pirátství. 
Pirátství, které znamená nelegální bezplatné stahování souborů, je odlišné od padělání.  
Bylo by užitečné shromáždit rovněž údaje ohledně pirátství, abychom mohli celkově 
posoudit, v jaké fázi se nacházíme, pokud jde o požadavky na vymáhání práva.

Evropský systém pro uznávání obchodních značek – zejména těch, které nepochází 
z Evropy – by mohl napomoci k posílení důvěry v elektronický obchod. Je nutné 
zajistit ochranu důvěryhodných značek a příslušných práv duševního vlastnictví. 
Kolektivní správa práv v Evropě by mohla být cestou vpřed a takové opatření by 
mohlo mít pro elektronický obchod strategický význam.

Směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví (2004/48/ES) je právním 
opatřením, které se vztahuje na tuto oblast. Směrnice o dodržování práv duševního 
vlastnictví se týká práv duševního vlastnictví obecně, ale má dopad rovněž na to, jak 
lze pohlížet na digitální prostředí.
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Dne 4. května 2011 Komise zveřejnila memorandum o porozumění ohledně prodeje. 
Toto memorandum o porozumění je klíčové pro dohody týkající se budování důvěry 
spotřebitelů a pro rozvíjení elektronického obchodu, protože prosazuje opatření proti 
padělání. Základy pro toto memorandum o porozumění položilo sdělení Komise 
z roku 2009 nazvané „Posílení dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním 
trhu“, v němž bylo uznáno, že boj proti padělání a pirátství nepřináší prospěch jen 
vlastníkům práv, ale je také v zájmu ostatních zúčastněných stran, jako jsou 
internetové platformy, velkoobchodníci, maloobchodníci a spotřebitelé. Stejně tak 
usnesení Rady o komplexním evropském plánu boje proti padělání a pirátství a 
usnesení Rady o posílení dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu 
uznala závažnost padělání a pirátství a jejich důsledky pro kulturu, tvořivost a stejně 
tak konkurenceschopnost Evropské unie, pro její podniky, tvůrce a spotřebitele. 
V reakci na sdělení Komise Evropský parlament tento přístup široce podpořil.

Významným prvkem digitálního trhu je vysledovatelnost, která může napomoci ke 
zlepšení vymáhání práv. Cílem není „kontrolovat internet“, ale je nutné dospět 
k opatřením a postupům, které budou ochraňovat autorská práva vztahující se na 
produkty v on-line prostředí. V roce 2012 bude provedena revize směrnice o 
dodržování práv duševního vlastnictví. K revizi této směrnice se uskutečnilo veřejné 
slyšení (od 19. dubna 2011 do 7. června 2011). Tomu bude následovat rozsáhlé 
posouzení dopadů.

5. DPH a elektronický obchod, přednesl Patrice Pillet, vedoucí úseku pro DPH a ostatní 
daně z obratu, oddělení 1, GŘ pro daně a celní unii (TAXUD). Evropská komise.

Daň z přidané hodnoty (DPH) je obecnou daní ze spotřeby, která se uplatňuje na 
obchodní aktivity zahrnující výrobu a distribuci zboží a poskytování služeb.

Daň z přidané hodnoty (DPH) představuje hlavní zdroj příjmů vnitrostátních rozpočtů 
členských států Evropské unie. Systém DPH, který je založen na právních předpisech 
přijatých na evropské úrovni a uplatňovaných na vnitrostátní úrovni, ale sužují četné 
nedostatky, jež mu neumožňují být plně účinným a slučitelným s požadavky 
skutečného jednotného trhu.

První směrnice o DPH pochází z roku 1967. V roce 1993 pak byl vytvořen první 
právní rámec s přechodnými ustanoveními s ohledem na jednotný evropský trh a 
odstranění vnitřních hranic, to tedy bylo mnohem dříve, než začal fungovat 
elektronický obchod. V současnosti je DPH jednou z největších překážek 
v elektronickém obchodu a prodeji na dálku. Jednotný základ daně, který je stanoven 
společným systémem daně z přidané hodnoty (DPH) doposud odpovídajícím 
způsobem nezohledňuje elektronické poskytování služeb, protože takové poskytování 
služeb jednoduše nebylo bráno v potaz, když byl stávající daňový systém vytvářen. 
V důsledku toho vedlo uplatňování dřívějších pravidel DPH na tato plnění 
k diskriminačním výsledkům. Elektronicky poskytované služby pocházející z EU 
dříve obecně podléhaly DPH bez ohledu na místo spotřeby, zatímco služby, které 
nepocházely z EU, nepodléhaly DPH, přestože byly poskytnuty do EU.

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně 
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z přidané hodnoty kodifikuje ustanovení, jimiž se řídí zavedení společného systému 
DPH v Evropské unii (EU). Společný systém DPH se vztahuje na zboží a služby 
koupené a prodané ke spotřebě v rámci EU. Daň se vypočítává na základě přidané 
hodnoty zboží a služby v každé fázi výrobního a distribučního řetězce. DPH posléze 
nese konečný spotřebitel ve formě procentní přirážky ke konečné ceně zboží či služeb. 
Tato konečná cena je součtem přidané hodnoty z každé fáze výroby a distribuce. 
Dodavatel zboží či poskytovatel služeb (osoba povinná k dani) odvádí DPH placenou 
za zboží či služby vnitrostátní daňové správě po odečtení DPH, kterou již uhradil 
svým dodavatelům.

Plnění, která osoba povinná k dani, jestliže jedná jako taková, provádí za protiplnění 
na území země EU, jsou předmětem DPH. Také veškeré dovozy jsou předmětem 
DPH.

Zdanitelná plnění zahrnují:

 dodání zboží osobou povinnou k dani;
 pořízení zboží uvnitř EU, jedná se o pořízení zboží v zemi EU z jiné země 

EU;
 poskytnutí služby osobou povinnou k dani;
 dovozy zboží ze zemí mimo EU (třetí území * nebo země mimo EU).

DPH při pořízení zboží

Pořízení zboží uvnitř EU nastane pouze tehdy, když je zboží přepraveno z jedné země
EU do jiné země EU. Nastane, když zboží prodané osobou povinnou k dani ve 
výchozí zemi EU koupí v jiné zemi EU (zemi určení) osoba povinná k dani, jestliže 
jedná jako taková, nebo tak učiní právnická osoba nepovinná k dani. Nastane to také 
v případě nových dopravních prostředků a produktů, které jsou předmětem spotřební 
daně, a jež koupí třetí osoby.

Pokud celková hodnota zboží pořízeného uvnitř EU právnickými osobami 
nepovinnými k dani a některými kategoriemi osob osvobozených od daně nepřesáhne 
minimální prahovou hodnotu 10 000 EUR za rok, jsou tato pořízení předmětem DPH 
pouze tehdy, pokud se kupující rozhodne zaregistrovat.

Pořízení použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností 
uvnitř EU není předmětem DPH, je-li prodávající obchodníkem povinným k dani nebo 
organizátorem prodejů veřejnou dražbou, který odvedl daň z tohoto zboží na základě 
zvláštního režimu zdanění ziskové přirážky.

DPH z elektronicky poskytovaných služeb

Elektronicky poskytované služby zahrnují služby, jako jsou kulturní, umělecké, 
sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní, informační a podobné služby a také 
programové vybavení, videohry a počítačové služby obecně. Výsledkem je to, že:

 u specifických elektronicky poskytovaných služeb, jsou-li poskytovány 
poskytovatelem ze země mimo EU zákazníkovi z EU, se místo zdanění 
nachází v EU, a proto jsou předmětem DPH;
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 jsou-li tyto služby poskytovány poskytovatelem z EU zákazníkovi ze země 
mimo EU, místem zdanění je místo, kde se nachází zákazník, a nejsou 
předmětem DPH v EU;

 poskytuje-li poskytovatel z EU tyto služby podniku v jiném členském státě, 
místem poskytnutí je místo, kde je usazen tento podnik, který vystupuje 
jako zákazník;

 poskytuje-li poskytovatel z EU tyto služby soukromé osobě v EU nebo 
osobě povinné k dani v témže členském státě, místem poskytnutí je nadále 
místo, v němž se nachází poskytovatel.

Poskytovatelé ze zemí mimo EU mají povinnost zaregistrovat se pro účely DPH pouze 
tehdy, zahrnuje-li jejich podnikání prodej konečným spotřebitelům. Jestliže poskytují
služby podnikům z EU (a to se vztahuje na převážnou část takových plnění), 
nevznikají jim vůbec žádné povinnosti, protože podniky, které vystupují jako 
zákazníci, samy nesou odpovědnost za DPH na základě vlastního posouzení v rámci 
mechanismu přenesení daňové povinnosti.

Nejjednodušší a nejatraktivnější možností je pro podniky ze zemí mimo EU využití 
zjednodušeného režimu, který směrnice stanoví pro takové podniky. Umožňuje jim to 
stanovit si pro daňové účely EU jediný členský stát EU jako stát identifikace a 
využívat zjednodušené postupy plnění daňových povinností a on-line hlášení.

Podniky ze států mimo EU se mohou zaregistrovat u správce daně v členském státě 
dle svého výběru. Jsou povinny účtovat DPH zákazníkům z EU, kteří nevystupují 
v roli podniku, a to podle standardní sazby v členském státě, kde tento zákazník žije. 
Každé tři měsíce odvádí daňové správě, u níž se zaregistrovaly, daň, kterou vybraly, a 
zároveň předkládají přiznání v elektronické formě, v němž jsou podrobně uvedeny 
celkové prodeje v každém členském státě EU. Na základě těchto informací členský 
stát registrace přerozdělí daňové příjmy do země spotřebitele. Tento zjednodušený 
režim pro podniky ze států mimo EU se má uplatňovat tři roky s možností posunout se 
směrem k technicky vyspělejšímu režimu.

Z těchto hlavních pravidel však existuje několik výjimek. Dotčené služby zahrnují 
služby související s nemovitostmi, přepravou cestujících a přepravou zboží, služby 
spojené s kulturními, uměleckými, sportovními, vědeckými, vzdělávacími a zábavními 
činnostmi, restaurační a cateringové služby a služby krátkodobého nájmu dopravního 
prostředku. Hlavním účelem těchto výjimek je zajištění toho, aby byla služba zdaněna 
v místě skutečné spotřeby.
Co se týče zemí mimo EU, aby se zamezilo dvojímu zdanění, nezdanění nebo narušení 
hospodářské soutěže, země EU mohou považovat:

 místo poskytnutí některých služeb, které se nachází na jejich území, za 
místo nacházející se mimo EU, pokud ke skutečnému použití a využití 
dochází mimo EU;

 místo poskytnutí některých služeb, které se nachází mimo EU, za místo na 
území země EU, pokud ke skutečnému použití a využití dochází na jejich 
území.

Místem dovozu zboží je země EU, v níž se zboží nachází při vstupu do EU.
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Uskutečnění zdanitelného plnění a vznik daňové povinnosti

S výjimkou několika specificky vymezených případů je zdanitelné plnění uskutečněno 
a daňová povinnost vzniká dodáním zboží nebo poskytnutím služby.

Při pořízení zboží uvnitř EU je zdanitelné plnění uskutečněno, dojde-li k pořízení 
zboží, a daňová povinnost vzniká k patnáctému dni měsíce následujícího po měsíci, 
kdy došlo k pořízení zboží. Je-li však faktura vystavena před tímto datem, daňová 
povinnost vzniká k datu, k němuž je faktura vystavena.

Směrnice 2010/45/EU mění směrnici 2006/112/ES o společném systému daně 
z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace. Od 1. ledna 2013, kdy směrnice 
2010/45/EU vstoupí v platnost, však daňová povinnost vzniká vystavením faktury 
nebo uplynutím lhůty uvedené v článku 222 této směrnice, nebyla-li faktura do 
uvedeného dne vystavena. Při dovozu zboží je zdanitelné plnění uskutečněno a daňová 
povinnost vzniká, když je zboží dovezeno do země EU.

Uvažuje se o zřízení jednoho správního místa pro DPH při poskytování služeb do zemí 
mimo EU a stejně tak jednoho správního místa pro maloobchodníky, aby bylo možné 
vyplňovat jednotný formulář týkající se DPH, a umožnit tak rozdělení jejich odvodů 
DPH příslušným členským státům v případě prodeje zboží. Od roku 2015 se 
v členských státech spotřeby bude uplatňovat daň na zboží koupené od dodavatele 
z EU.

Dne 1. prosince 2010 Komise zveřejnila zelenou knihu o budoucnosti DPH, která 
byla základem konzultace na téma „Pro jednodušší, stabilnější a účinnější systém 
DPH“, jež se uskutečnila mezi 1. prosincem 2010 a 31. květnem 2011. Cílem této 
konzultace bylo zahájit se všemi zainteresovanými stranami širokou diskusi ohledně 
hodnocení stávajícího systému DPH a možných kroků směrem k posílení jeho 
soudržnosti s jednotným trhem a jeho schopnosti generovat příjmy a zároveň snižovat 
náklady na dodržování předpisů.

Zelená kniha se vztahuje zejména na zdanění přeshraničních dodávek a na další 
klíčové otázky, které se zabývají daňovou neutralitou, mírou harmonizace, již 
vyžaduje jednotný trh, dále omezováním byrokracie a zároveň zajištěním příjmů 
z DPH pro členské státy.

6. Na závěr čtvrté schůze pracovní skupiny účastníci uvedli následující body jakožto 
témata pro další úvahy:

Koordinátor pracovní skupiny, pan Arias Echeverría, zdůraznil skutečnost, že ve 
Spojených státech je elektronický obchod úspěšnější než v Evropě, zejména pak, co se 
týče přeshraničního hlediska. Možná by bylo dobré podívat se na Spojené státy a 
zjistit, jaká řešení zde byla nalezena na otázky, které jsou v Evropě stále nevyřešené.

Nová směrnice o právech spotřebitelů není tak slibná, jak se doufalo. Možná by bylo 
lepší zaujmout přístup vycházející z mírnějších postupných kroků než přezkoumávat 
celý systém elektronického obchodu. Prvním výchozím krokem by mohlo být 
elektronické zadávání veřejných zakázek, protože by to mohlo napomoci k vyřešení 
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mnoha problémů, které tato pracovní skupina zdůraznila. Elektronické zadávání 
veřejných zakázek přesto stále vyžaduje různá doplňující opatření, jako jsou 
elektronické podpisy a elektronické ověřování. Portugalsko dosáhlo odstraněním 
překážek v elektronickém zadávání veřejných zakázek velkého pokroku a portugalský 
přístup by mohl být použit i v jiných částech Evropy.

Jednou z největších překážek na celoevropské úrovni je DPH. To je třeba přímo 
vyřešit. Zelená kniha o DPH je vynikajícím nástrojem pro další úvahy a dialog; 
musíme však zajít dále, abychom byli schopni posílit elektronický obchod a on-line 
prodeje. Je nutné vyřešit to velmi rychle. Existují možnosti, které by vedly ke snížení 
DPH či osvobození od DPH, je-li to nezbytné. Vzdělávání veřejnosti, pokud jde o 
využívání elektronického obchodu, je zásadní a je třeba přezkoumat stávající režim 
DPH v oblasti vzdělávání o elektronickém obchodu.

Další otázkou je on-line hudba. Rychlost vývoje digitálního nosiče se velmi rychle 
mění a je třeba zapojit mladé lidi jakožto poradce do činnosti tvůrců politik, protože 
mají nejlepší přehled o tom, jak uplatnit správný typ opatření.

Co se týče srovnání EU a USA a modelů osvědčených postupů, bylo zdůrazněno, že 
administrativní zátěž v USA je odlišná, ačkoli příjmy z daní v EU jsou ve skutečnosti 
vyšší i navzdory skutečnosti že jejich získání může být obtížnější. Odvod daně 
z obratu v USA se nevymáhá, ale je ponechán na principu dobrovolného dodržení 
předpisů, což není případ EU.

Další mezerou, s níž je třeba se vypořádat, je otázka toho, čí jurisdikce se použije pro 
účely DPH.

Co je cílem on-line obchodování? Cílem je dosáhnout do roku 2015 podílu 20 %, jak 
je uvedeno ve srovnávacím přehledu Digitální agendy ze dne 31. května 2011.

Ochrana ochranných známek při obchodování tradičním způsobem a on-line ještě není 
stejná. Zejména v dodavatelském řetězci se vyžaduje odpovědné chování a ochrana 
před paděláním. Vzhledem k tomu, že se dodavatelský řetězec stále více prodlužuje, 
zahrnuje více zprostředkovatelů a pravděpodobnost, že nastanou problémy, se může 
zvýšit. Stále větší transparentnost by v této oblasti růstu vedla k situaci výhodné pro 
všechny strany. Memorandum o porozumění, jehož uzavření trvalo dva roky, musí být 
uplatňováno. Je však nutné mít na paměti, že internet je otevřenou oblastí a jeho 
úspěch je založen na snižování překážek, které brání v přístupu na internet.

Telekomunikační služby a poskytování širokopásmových služeb musí odpovídat 
poptávce. Pokud tyto služby dosahují úrovně nasycení trhu, přístup ke všem 
dostupným službám nemůže být možný a je nutné přistoupit k modernizaci služeb. 
Dne 13. července GŘ INFSO prodiskutuje s daným odvětvím modernizaci stávajícího 
systému, aby bylo možné vytvořit obchodní model pro cíl 30 megabytů za sekundu, 
který má být splněn do roku 2020.
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PROGRAM

První schůze pracovní skupiny, 23. března 2011
Od 8:00 do 10:30, Brusel

Zasedací místnost: [ASP1E3] (snídaně zajištěna)

1. Přijetí návrhu programu.

2. Koordinátor Pablo Arias Echeverría, poslanec EP, přivítá a představí členy 
pracovní skupiny a účastníky schůze. Představení pracovního postupu pracovní 
skupiny.

3. Na cestě k novému sdělení Evropské komise o budoucnosti elektronického 
obchodu v Evropské unii, přednáší Jean Bergevin, vedoucí oddělení pro volný 
pohyb služeb a usazování II: maloobchodní a informační služby, GŘ MARKT, 
Evropská komise.

4. Elektronický obchod a spotřebitelé, přednáší David Mair, vedoucí oddělení 
spotřebitelských trhů, GŘ SANCO, Evropská komise.

5. Digitální agenda pro Evropu a elektronický obchod, přednáší Miguel 
GONZALEZ-SANCHO, zástupce vedoucího oddělení, GŘ pro informační 
společnost a média, oddělení C1: Digitální agenda: koordinace politiky.

6. Výměna názorů.

7. Jiné záležitosti.

8. Čas, místo a téma příští schůze pracovní skupiny.
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PROGRAM

Druhá schůze pracovní skupiny, 19. dubna 2011
Od 10:00 do 12:30, Brusel

Zasedací místnost: [ASP A1E-1]
(Je zajištěno simultánní tlumočení do francouzštiny, italštiny, angličtiny a španělštiny)

1. Přijetí návrhu programu.

2. Koordinátor Pablo Arias Echeverría, poslanec EP, přivítá a představí členy pracovní 
skupiny a účastníky schůze.

3. Úvodní prohlášení Pabla Ariase Echeverríi, poslance EP.

4. Směrnice o právech spotřebitelů a elektronický obchod, přednáší Andreas Schwab, 
poslanec Evropského parlamentu. Zpravodaj ke směrnici o právech spotřebitelů.

5. Elektronický obchod a spotřebitelé v Evropě, přednáší Ursula Pachlová, zástupkyně 
ředitelky Evropské organizace spotřebitelů (BEUC).

6. Poštovní služby a elektronický obchod, přednáší Werner Stengg, vedoucí oddělení. 
GŘ MARKT, E3 – On-line a poštovní služby. Evropská komise.

7. Poštovní služby a elektronický obchod z hlediska soukromého sektoru, přednáší 
Carsten Hess, viceprezident a ředitel zastoupení podniku v Bruselu. Deutsche Post 
DHL.

8. Výměna názorů.

9. Jiné záležitosti.

10. Čas, místo a téma příští schůze pracovní skupiny.
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PROGRAM

Třetí schůze pracovní skupiny, úterý 3. května 2011
Od 10:00 do 12:30, Brusel

Zasedací místnost: [ASP A1G-1]
(Je zajištěno simultánní tlumočení do francouzštiny, italštiny, angličtiny a španělštiny)

1. Přijetí návrhu programu.

2. Koordinátor Pablo Arias Echeverría, poslanec EP, přivítá a představí členy 
pracovní skupiny a účastníky schůze.

3. Úvodní prohlášení poslance EP, Pabla Ariase Echeverríi.

4. Ochrana údajů v elektronickém obchodu, přednáší Marie Hélène Boulangerová, 
vedoucí oddělení, oddělení C3, GŘ pro spravedlnost. Evropská komise.

5. Malé a střední podniky, elektronický obchod a návrh Evropské komise na 
elektronickou fakturaci, přednáší Danny Bunch, zástupce vedoucího oddělení D3 
GŘ ENTR odpovědný za oddělení IKT pro konkurenceschopnost a průmyslové 
inovace. Evropská komise.

6. On-line platformy a malé a střední podniky, nový ekosystém, přednáší Stefan 
Krawczyk, vysoce postavený vedoucí pracovník a právní zástupce, oddělní pro 
vztahy s vládami v Evropě. EBay Evropa.

7. Jak podnikat on-line, iniciativa společnosti Google, přednáší Julien Blanchez, 
marketingový manažer belgické pobočky, Google Belgie.

8. Trusted Shops, iniciativa soukromého sektoru na rozvoj značky důvěry v Evropě, 
přednáší Jean-Marc Noel, zakladatel společnosti Trusted Shops.

9. Výměna názorů.

10. Jiné záležitosti.

11. Čas, místo a téma příští schůze pracovní skupiny.
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PROGRAM

Čtvrtá schůze pracovní skupiny, úterý 31. května 2011
Od 10:00 do 12:30, Brusel

Zasedací místnost: [ASP A1G-1]
(Je zajištěno simultánní tlumočení do francouzštiny, italštiny, angličtiny a španělštiny)

1. Přijetí návrhu programu.

2. Koordinátor Pablo Arias Echeverría, poslanec EP, přivítá a představí členy pracovní 
skupiny a účastníky schůze.

3. Úvodní prohlášení Malcolma Harboura, předsedy výboru IMCO.

4. Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro digitální 
agendu.

5. Digitální agenda pro Evropu a elektronický obchod, přednáší Ken Ducatel, vedoucí 
oddělení, GŘ pro informační společnost a média, oddělení C1: Digitální agenda: 
koordinace politiky.

6. Elektronický obchod a práva duševního vlastnictví, přednáší pan Jean Bergevin,
vedoucí oddělení pro padělání a pirátství, GŘ MARKT, Evropská komise.

7. DPH a elektronický obchod, přednáší Patrice Pillet, vedoucí úseku pro DPH a ostatní 
daně z obratu, oddělení 1, GŘ TAXUD. Evropská komise.

8. Výměna názorů.

9. Závěrečné poznámky koordinátora pracovní skupiny a oznámení data, kdy budou ve 
výboru IMCO představeny hlavní závěry pracovní skupiny.


