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ÚVOD

Komisia v roku 2010 otvorila verejné konzultácie o budúcnosti elektronického obchodu na 
medzinárodnom trhu a o vykonávaní smernice o elektronickom obchode (2000/31/ES). 
Komisia v druhej polovici roku 2011 na základe výsledkov konzultácií zverejní oznámenie 
o elektronickom obchode a o vplyve smernice o elektronickom obchode. 

Výbor IMCO na základe svojej správy, ktorá bola základom uznesenia EP o dobudovaní 
vnútorného trhu v oblasti elektronického obchodu prijatého v septembri 2010, založil 
v marci 2011 pracovnú skupinu pre elektronický obchod. 

Pracovná skupina na svojich schôdzach analyzovala súčasný stav elektronického 
obchodovania v Európe a prekážky, s ktorými sa v dnešnej dobe stále stretáva, ako aj možné 
riešenia a opatrenia potrebné na realizáciu európskej známky dôveryhodnosti, iniciatívy, ktorú 
už Európsky parlament schválil.

Elektronický obchod predstavuje dôležitý prostriedok na podporu cezhraničného obchodu, 
zlepšenie dostupnosti širšieho sortimentu výrobkov a kvalitnejších výrobkov pre európsku 
populáciu a na zintenzívnenie cenovej súťaže vo svete služieb poskytovaných on-line a off-
line. Desať rokov po prijatí smernice týkajúcej sa určitých právnych aspektov služieb 
informačnej spoločnosti a najmä elektronického obchodu, takzvanej smernice 
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o elektronickom obchode, však rozvoj elektronického malooobchodu predstavuje stále menej 
ako 2 % celkového európskeho maloobchodu. 

Smernica o elektronickom obchode

Zámerom smernice o elektronickom obchode, ktorá je ešte stále aktuálna, je odstrániť 
prekážky na usadenie sa poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti a na cezhraničné 
poskytovanie elektronických služieb na vnútornom trhu, čo pre obchodníkov aj občanov 
predstavuje právnu istotu. Z hľadiska technológií je neutrálna a pokrýva široké spektrum 
služieb: nejde len o elektronické obchody (medzi obchodníkmi a medzi obchodníkmi 
a spotrebiteľmi) v najužšom zmysle slova (vrátane on-line lekární), ale tiež on-line noviny, 
on-line finančné služby, služby regulovaných profesií atď. On-line hazardné hry sú však 
vylúčené. 

Smernica, ktorej cieľom je maximálna harmonizácia, má päť hlavných ustanovení: 

 Klauzula o vnútornom trhu (článok 3) poskytuje právnu istotu potrebnú na rozvoj 
cezhraničných on-line služieb, hoci jej uplatňovanie podlieha výnimkám. Táto klauzula je 
inak známa ako zásada krajiny pôvodu: každý členský štát zabezpečí, aby služby informačnej 
spoločnosti poskytované poskytovateľom služieb, ktorý má sídlo na jeho území, boli v súlade 
s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré sa uplatňujú v príslušnom členskom štáte a ktoré 
spadajú do koordinovanej oblasti, aj keď poskytuje služby v inom členskom štáte. 

 Požiadavky zamerané na umožnenie rozvoja poskytovateľov služieb informačnej 
spoločnosti, podporu dôvery a posilnenie právnej istoty (článok 4): a to zákaz 
predchádzajúcich oprávnení, povinnosť poskytovať informácie a zabezpečiť transparentnosť 
s cieľom zaručiť dôveru spotrebiteľov, ako aj vytvorenie rámca pre obchodnú komunikáciu 
(články 6 až 8). Ruší sa zákaz obchodnej komunikácie pre regulované profesie, umožňuje sa 
im zriadiť si internetové stránky a regulácia nových postupov sa ponecháva na profesijných 
združeniach, ktoré ich upravia vo svojich kódexoch správania. 

 Regulačný rámec pre elektronické zmluvy (články 9 až 11) vrátane harmonizácie 
podmienok pre uzatvorenie takýchto zmlúv (napr. povinnosť poskytovateľa služieb 
elektronicky a bez zbytočného odkladu potvrdiť prijatie objednávky spotrebiteľa/užívateľa). 

 Úprava výnimiek zo zodpovednosti sprostredkovateľov (oddiel 4, články 12 až 15) 
s cieľom zabezpečiť na jednej strane poskytovanie základných sprostredkovateľských služieb 
a zároveň zaručiť voľný pohyb informácií na sieti a na druhej strane právny rámec 
umožňujúci rozvoj internetového a elektronického obchodu. 

 Administratívna spolupráca (článok 19 a článok 3 ods. 4) medzi členskými štátmi 
navzájom a medzi členskými štátmi a Európskou komisiou s cieľom zabezpečiť riadne 
vykonávanie smernice prostredníctvom vzájomnej pomoci a zriadenia kontaktných bodov. 
Podporuje tiež členské štáty, aby Európskej komisii oznamovali všetky významné správne 
a súdne rozhodnutia prijaté na ich území v prípade sporov týkajúcich sa služieb informačnej 
spoločnosti a praxe, zvyklostí a obyčajov súvisiacich s elektronickým obchodom. 
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Verejné konzultácie Európskej komisie o budúcnosti elektronického obchodu na 
vnútornom trhu

Európska komisia sa počas svojich konzultácií snažila podrobne preskúmať jednotlivé dôvody 
obmedzeného rastu elektronického obchodu, ako sa uvádza v správe o dohľade nad 
obchodno-distribučným trhom – Na ceste smerom k efektívnejšiemu a spravodlivejšiemu 
vnútornému obchodno-distribučnému trhu do roku 2020 (ku ktorej výbor IMCO práve prijal 
správu 25. mája 2011), a vyhodnotiť vykonávanie smernice, ako je uvedené v oznámení 
s názvom Digitálna agenda pre Európu. 

Konzultácie boli zamerané na niekoľko tém:

- úroveň rozvoja vnútroštátnych a cezhraničných služieb informačnej spoločnosti; 
- otázky týkajúce sa uplatňovania článku 3 ods. 4 členskými štátmi (administratívna 

spolupráca); 
- zmluvné obmedzenia cezhraničného on-line predaja; 
- cezhraničná on-line obchodná komunikácia, najmä zo strany regulovaných profesií; 
- rozvoj on-line spravodajstva; 
- výklad ustanovení týkajúcich sa zodpovednosti sprostredkovateľov poskytovateľov 

služieb informačnej spoločnosti; 
- rozvoj služieb on-line lekární; 
- riešenie on-line sporov. 

Odpovede sa museli predložiť do 15. októbra 2010. Výsledky tejto práce Komisia zohľadní 
v rámci diskusií pred prijatím oznámenia o elektronickom obchode a o vplyve smernice 
o elektronickom obchode v roku 2011.

Výsledky pracovnej skupiny výboru IMCO pre elektronický obchod

Koordinátori výboru IMCO poverili 28. februára 2011 pána Pabla Ariasa Echeverríu, 
spravodajcu správy o dobudovaní vnútorného trhu v oblasti elektronického obchodu, aby 
zriadil pracovnú skupinu pre elektronický obchod. Pracovná skupina predstavovala fórum na 
výmenu názorov medzi tvorcami politiky v európskych inštitúciách a príslušnými
zainteresovanými stranami, aby mohli analyzovať kroky potrebné na zlepšenie elektronického 
obchodu, posilnenie dôvery spotrebiteľov a na podrobnú analýzu opatrení potrebných na 
realizáciu iniciatívy európskej známky dôveryhodnosti, ktoré už Európsky parlament schválil. 

Zápisnice zo štyroch schôdzí1 pracovnej skupiny tvoria súčasť tohto oznámenia poslancom, 
                                               
1 Schôdze pracovnej skupiny pre elektronický obchod:
23. marca 2011: Prvá schôdza pracovnej skupiny: Ako prekonať súčasné prekážky pre cezhraničný elektronický obchod?
19. apríla 2011: Druhá schôdza pracovnej skupiny: Ako vytvoriť dôveru v elektronický obchod?
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ktoré je preložené do všetkých jazykov. Hlavné závery a otázky, ktoré si vyžadujú ďalšie 
uvažovanie, pokiaľ ide o budúce opatrenia v oblasti elektronického obchodu, sa uvádzajú 
v osobitnom pracovnom dokumente. Predstavené budú na schôdzi výboru IMCO, ktorá sa 
bude konať 12. júla. Výsledky pracovnej skupiny pre elektronický obchod poslúžia aj ako 
zdroj informácií pre pripravované oznámenie. On-line trh sa musí premeniť na skutočnú 
šancu na boj proti hospodárskej kríze. Pravidlá v oblasti elektronického obchodu sa musia 
prispôsobiť digitálnej spoločnosti 21. storočia. 

                                                                                                                                                  
3. mája 2011: Tretia schôdza pracovnej skupiny: Vplyv ochrany údajov, úloha internetových platforiem a ako zaviesť 
známku dôveryhodnosti EÚ pre používateľov elektronického obchodu.
31. mája 2011: Posledná schôdza: 
12. júla 2011: Závery. Prezentácia záverov vo Výbore IMCO.
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Prvá schôdza pracovnej skupiny, 23. marca 2011
Od 8.00 hod. do 10.30 hod. ASP 1E3 v Bruseli

Prekonanie súčasných prekážok pre cezhraničný elektronický obchod 

1. Koordinátor Pablo Arias Echeverría privítal členov pracovnej skupiny a vysvetlil, že 
táto schôdza bude prvou zo štyroch, ktorých cieľom bude určiť súčasné prekážky 
cezhraničného obchodu a nájsť riešenia, ako ich prekonať. Dôveru spotrebiteľov 
a obchodníkov v elektronický obchod treba zvýšiť, a to prostredníctvom ďalších 
inovácií, zjednodušovania a vyššej bezpečnosti. Európska známka dôveryhodnosti je 
jedným z možných spôsobov, ako zvýšiť dôveru spotrebiteľov v elektronický obchod 
a kontrolovať bezpečné a isté on-line platby.

2. Jean Bergevin, vedúci oddelenia pre voľný pohyb služieb a usadenie sa II: 
maloobchodné a informačné služby, GR Markt, predložil viacero otázok, ktoré sa budú 
riešiť v rámci pripravovaného oznámenia o elektronickom obchode v Európskej únii, 
ktoré sa má zverejniť v júni alebo júli 2011. Upozornil na viacero bodov, ktoré si 
vyžadujú zváženie, pretože by mohli predstavovať prekážky pre účinné vykonávanie 
cezhraničného elektronického obchodu, napríklad: 

a. medzi členskými štátmi existujú rozdiely v rámci noriem ochrany 
elektronického súkromia a osobných údajov; 

b. ceny a dostupnosť zásielkových služieb v EÚ sa tiež líšia. Dôležité je, aby sa 
nezabúdalo najmä na malé a stredné podniky, keďže patria k najväčším 
používateľom elektronického obchodu; 

c. tiež je veľmi dôležité, aby sa veľkým výrobcom tovaru alebo významným 
poskytovateľom digitálneho tovaru neumožnilo skrývať sa za vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a identitami s cieľom rozdrobiť vnútorný trh. Bolo by to 
porušenie článku 20 smernice o službách, o čom budú vypracované 
usmernenia a čo by sa mohlo považovať za nečestné obchodné postupy, ktoré 
sú predmetom oznámenia pripravovaného na jeseň tohto roku; 

d. správa práv duševného vlastníctva sa od jedného členského štátu k druhému 
tiež líši, a to je príčinou toho, prečo sú ponuka a dostupnosť digitálneho tovaru 
v jednotlivých členských štátoch rozdielne. V tejto súvislosti možno očakávať 
ohlásenie aktualizácie acquis o právach duševného vlastníctva; 

e. ďalším problémom je rozdielna úprava DPH digitálneho tovaru a fyzického 
tovaru. Elektronické knihy podliehajú bežným sadzbám DPH, zatiaľ čo pre 
fyzické knihy často platia nižšie sadzby. Upozornilo sa na to v nedávno prijatej 
zelenej knihe o daniach; 

f. takéto rozdiely medzi krajinami sa musia prekonať, aby bola známka 
dôveryhodnosti EÚ účinná, a potrebný je aj koherentný regulačný rámec na 
úrovni EÚ. Na to, aby takýto mechanizmus fungoval, musia sa zapojiť 
vnútroštátni zákonodarcovia a Európsky parlament musí poskytnúť svoju 
podporu; 
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g. v súčasnosti je v rámci požiadaviek acquis nedostatočná transparentnosť. 
Zvýšenie transparentnosti, najmä pokiaľ ide o pravidlá pre elektronický 
obchod, by viedli k posilneniu dôvery, ktorá je nevyhnutným faktorom.

V pripravovanom oznámení sa musí okrem iného posúdiť potenciál elektronického 
obchodu v EÚ, spôsob, ako vyriešiť fragmentáciu pravidiel v rámci acquis, a aké 
opatrenia sú potrebné na vyriešenie zvyšnej fragmentácie. 

3. Elektronický obchod a spotrebitelia, David Mair, vedúci oddelenia spotrebiteľských 
trhov, GR SANCO, Európska komisia.

Prierezový charakter elektronického obchodu pôsobí na obchodníkov a tvorcov 
politiky rušivo. Na riešenie problémov, ktoré prináša, je preto potrebný integrovaný 
prístup. Hodnotiaca tabuľka podmienok na vnútornom trhu z 21. marca 2011 opisuje 
pokrok, ktorý sa doteraz v oblasti elektronického obchodu dosiahol. Dopĺňa to výsledky 
štúdie1 s názvom Hodnotenie cezhraničného internetového obchodu v EÚ metódou 
„mystery shopping“ (tajný nákup), ktorú zorganizovalo GR SANCO, a oznámenie 
a pracovný dokument útvarov Komisie o cezhraničnom obchode 2009. 

Elektronický obchod v členských štátoch ustavične rastie, ale nie jeho cezhraničný 
aspekt. Dôkazy ukazujú, že spotrebitelia, ktorí ho vyskúšajú, sú celkovo spokojní 
a naďalej ho využívajú. Ostatní, ktorí ho nevyskúšali, sú väčšinou zdráhaví. Z toho 
vyplýva, že na strane dopytu je obrovský problém v dôvere. Treba zmierniť obavy 
spotrebiteľov, že sa niečo stane. Je potrebné vierohodné cezhraničné presadzovanie 
právnych predpisov, účinný cezhraničný on-line systém riešenia sporov na riešenie 
prípadných konfliktov. Európske spotrebiteľské centrá tiež môžu pomôcť. Otázka 
budovania dôvery v elektronický obchod by sa mala spájať so skutočným správaním 
spotrebiteľov. 

Vidieť tiež fragmentáciu na strane dopytu, spotrebitelia nepoznajú dostupné ponuky 
cezhraničných predajcov. Existuje približne 300 internetových stránok, ktoré 
porovnávajú ceny, ale len niekoľko z nich má cezhraničný charakter. Chýbajú 
celoeurópske viacjazyčné stránky s porovnaniami cien. Bez obmedzovania výberu, by sa 
mala využiť sila internetu tak, aby porovnania týkajúce sa cien a kvality mali pre 
spotrebiteľov väčší úžitok a zmysel.  

Naším cieľom by malo byť, aby sa elektronický obchod stal pre spotrebiteľov 
a obchodníkov, ktorí si želajú ho využívať, dôveryhodnou alternatívou. Tým sa vytvára 
silný konkurenčný tlak, stimulujú sa trhy a prehlbuje sa vnútorný trh. Ľudia z toho môžu 
mať prospech, aj keď nenakupujú on-line.

V súčasnosti sa uskutočňuje štúdia, ktorej cieľom je posúdiť chýbajúci potenciál 
elektronického obchodu v Európe a ktorej výsledky poskytnú údaje pre pripravované 

                                               
1 Hodnotenie cezhraničného internetového obchodu v EÚ metódou „mystery shopping“ (tajný nákup) je štúdia vypracovaná 

pre GR SANCO Európskej komisie spoločnosťou YouGovPsychonomics a uverejnená bola 20. októbra 2009.
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oznámenie. 

4. Digitálna agenda pre Európu a elektronický obchod, Miguel González-Sancho, 
zástupca vedúceho oddelenia, GR pre informačnú spoločnosť a médiá C1: Digitálna 
agenda: koordinácia politík. 

Digitálna agenda pre Európu je jednou zo 7 hlavných oblastí stratégie 2020 a jej cieľom 
je vypracovať rámec pre európsku politiku informačných a komunikačných technológií. 
Jedným z hlavných problémov je rozdrobený digitálny trh, ktorý obmedzuje 
elektronický obchod, a na zlepšenie situácie je potrebný integrovaný prístup. Len 8 % 
on-line zákazníkov nakupuje z inej krajiny. Až 60 % on-line objednávok zlyhá z dôvodu 
technických a/alebo právnych ťažkostí. Dôvera v elektronické súkromie chýba a je 
vážnym problémom. Ďalšou dôležitou otázkou je správa práv duševného vlastníctva 
v EÚ. Prekážky existujú aj v súvislosti s transakciami a on-line platbami, ako napríklad 
elektronické podpisy, bankové poplatky atď.

Ako sa môže vybudovať digitálna dôvera? Aké sú práva spotrebiteľov? Ktoré svoje 
práva spotrebitelia v skutočnosti poznajú? 

Ďalšie kroky ohlásené v Digitálnej agende pre Európu (DAE) sú napríklad:

 preskúmanie rámca na ochranu údajov v EÚ;
 ako súčasť možného budúceho návrhu Komisie týkajúceho sa alternatívneho 

riešenia sporov sa ďalej preskúma on-line riešenie sporov, a takisto sa musia 
preskúmať možnosti kolektívnej nápravy; 

 do roku 2012 sa zriadi platforma pre zainteresované strany venovaná on-line 
známkam dôveryhodnosti.

V júni 2011 sa uskutoční prvé zhromaždenie pre digitálnu agendu.

5. Na záver prvej schôdze pracovnej skupiny predložili účastníci tieto body ako témy na 
ďalšie zváženie:

Elektronický obchod nie je len o zvýšení elektronického obchodu per se, ide tu skôr o to, ako 
sú spotrebitelia a obchodníci pripravení predávať a nakupovať on-line cez hranice. Nejde len 
o ceny, ale skôr o to, aby bol väčší výber a zlepšila sa hospodárska súťaž a transparentnosť, 
pretože tým by sa následne zlepšili štandardy a účinnosť v celom maloobchodnom odvetví. 
Má tiež potenciál vytvoriť viac pracovných miest. Elektronický obchod sa musí stať 
dôveryhodnou alternatívou k bežnémá nakupovaniu.

Musí sa prekonať súčasná fragmentácia na vnútornom trhu v oblasti elektronického obchodu 
a nevyhnutné je riadne presadzovanie predpisov. V oblasti on-line platieb sa postupuje 
smerom k systému mikroplatieb. V súčasnosti stále existujú minimálne sadzby, preto 
spotrebitelia v mnohých prípadoch nakoniec zaplatia príliš veľa.

Treba zabrániť nezákonným postupom, ako napríklad stránkam s detskou pornografiou. Ako 
rýchlo je možné z internetových platforiem odstrániť takéto stránky? Presadzovanie predpisov 
sa v súčasnosti zameriava na práva duševného vlastníctva, ale musí ísť aj ďalej. 
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Presadzovanie sa musí posudzovať horizontálne. O akých nápravných opatreniach možno 
uvažovať? Je postup identifikácie prostredníctvom mena a zahanbenie účinné nápravné 
opatrenie? 

Mohol by sa vypracovať kódex správania pre on-line užívateľov. Aký by mal byť rozsah 
(osobný a materiálny) takéhoto kódexu správania? Aké informácie a služby sa majú on-line 
používateľom poskytovať?
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Druhá schôdza pracovnej skupiny, 19. apríla 2011
Od 10.00 hod. do 12.30 hod. ASP 1E1 v Bruseli

Ako vytvoriť dôveru v elektronický obchod

1. Koordinátor pracovnej skupiny pre elektronický obchod Pablo Arias Echeverría
privítal členov pracovnej skupiny a vysvetlil im, že táto schôdza je druhou zo štyroch 
a je prvou otvorenou schôdzou, na ktorej sa zúčastňujú nielen tvorcovia politík 
z Európskeho parlamentu a Európskej komisie, ale aj zainteresované strany. Druhá 
schôdza pracovnej skupiny bola zameraná na to, ako vytvoriť dôveru v elektronický 
obchod.

2. Smernica o právach spotrebiteľov a elektronický obchod, Andreas Schwab, poslanec 
Európskeho parlamentu. Spravodajca o smernici o právach spotrebiteľov.

Andreas Schwab poukázal na silnú interakciu medzi elektronickým obchodom 
a harmonizáciou zákonov o ochrane spotrebiteľov. Spotrebitelia chcú poznať svoje 
práva, zatiaľ čo obchodníci by chceli len jeden súbor právnych predpisov a nie celý rad 
rôznych predpisov.

Stále existuje množstvo otázok, ktorým sa nová smernica o právach spotrebiteľov 
nevenuje. Smernica o právach spotrebiteľov predstavuje prvý krok, po ktorom budú 
nasledovať ďalšie opatrenia. Treba preskúmať, ako by jej ustanovenia mohli pomôcť 
elektronickému obchodu. Dve kľúčové ustanovenia sú: Právo na odstúpenie a záruky

Právo odstúpiť od zmluvy 

Rozšírenie a zjednotenie práva na odstúpenie od zmluvy vo všetkých 27 členských 
štátoch EÚ je veľmi dôležité. Je potrebné mať nástroj, ktorý spotrebiteľom umožní 
jediným úkonom odstúpiť od zmluvy. Keď budú mať istotu takéhoto práva, elektronický 
obchod porastie. Je potrebný jeden súbor pravidiel EÚ pre každý druh zmluvy. 
Najväčšie obchody môžu ponúkať najnižšie ceny, ale aj najväčšie obchody nemusia 
vždy predávať do celej EÚ, kým elektronický obchod by aj najvzdialenejším oblastiam 
EÚ umožnil prístup k určitým výrobkom. 

Ochrana spotrebiteľov však má svoju cenu, ktorá by mala byť súčasťou predvídateľných 
nákladov. V článku 11 smernice o právach spotrebiteľov sa ustanovuje upozornenie pre 
spotrebiteľov o skutočných nákladoch transakcie, aby sa maximalizovala 
transparentnosť, pretože toto povedie k zvýšeniu dôvery a nejde pritom o nákladné 
opatrenie.

Záruka

Kapitola 4 smernice o právach spotrebiteľov sa zaoberá zárukou pre spotrebiteľov. 
Spotrebitelia musia okrem počtu rokov, na ktoré sa vzťahuje záruka, posudzovať aj 
kvalitu produktu, aby mohli plne využiť záruku. V tejto oblasti sa však musí vykonať 
ešte množstvo práce.
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3. Elektronický obchod a spotrebitelia v Európe, Ursula Pachl, zástupkyňa riaditeľa 
BEUC (európska spotrebiteľská organizácia).

Pani Pachlová začala svoju prezentáciu opisom súčasného stavu cezhraničného 
elektronického obchodu. Jedným z hlavných problémov je rozdrobený digitálny trh, čo 
obmedzuje elektronický obchod a na zlepšenie situácie si vyžaduje integrovaný prístup. 
Len 10 % on-line zákazníkov nakupuje z inej krajiny. Spotrebiteľov, ktorí ešte nevyužili 
cezhraničný elektronický obchod, je možné rozdeliť do dvoch skupín: a) spotrebitelia, 
ktorí ešte nemajú dostatočnú dôveru, aby sa zapojili do transakcií cezhraničného 
elektronického obchodu; b) spotrebitelia, ktorí chcú využiť cezhraničný on-line obchod, 
ale bránia im v tom rôzne dôvody, ako napríklad obmedzenie predaja založené na 
právach duševného vlastníctva, selektívna distribúcia atď. 

Spotrebitelia majú rôzne obavy týkajúce sa cezhraničného elektronického obchodu, 
medzi ktoré patria: podvody; neistota, čo má človek urobiť, ak sa niečo stane, a ako 
získať späť peniaze; problémy s dodaním tovaru; jazykové bariéry; širokopásmový 
internetový prístup; digitálna gramotnosť; nedostatočný výber platobných metód 
a súvisiace poplatky; práva duševného vlastníctva; cezhraničný záručný a pozáručný 
servis; postupy narúšajúce hospodársku súťaž; ochrana osobných údajov.

Organizácia BEUC sa nedomnieva, že elektronický podpis je to, čo by spotrebitelia 
naozaj chceli ako hlavnú iniciatívu digitálneho jednotného trhu. 

Obchodníci v poslednom prieskume Eurobarometra uviedli, že podľa nich by jednotné 
pravidlá v celej EÚ nemali veľký vplyv na elektronický obchod, a preto sa organizácia 
BEUC domnieva, že nová iniciatíva na vypracovanie zmluvného práva medzi 
obchodníkmi a spotrebiteľmi nie je potrebná.

Keď sa konečne prijme smernica o právach spotrebiteľov, dosiahne sa pokrok v oblasti 
pravidiel predaja na diaľku. Organizácia BEUC zistila, že Parlamentu sa podarilo prijať 
niekoľko dobrých prvkov na zlepšenie ochrany spotrebiteľov pri on-line transakciách. 
V tejto oblasti sa musí v textoch Parlamentu pozornosť venovať okrem iného týmto 
záležitostiam: pravidlá týkajúce sa nákladových pascí na internete sú v textoch zahrnuté, 
ale potvrdenie toho, že spotrebitelia vedia o tom, že ponuka je platená, by nemalo byť 
nahradené jednoduchou on-line registráciou; podľa textu EP by náklady na vrátenie 
tovaru na základe odstúpenia od zmluvy mal znášať predávajúci, ak je hodnota tovaru 
vyššia ako 40 EUR; menej dobrá je skutočnosť, že doteraz v texte EP existovalo príliš 
mnoho výnimiek týkajúcich sa práva na odstúpenie od zmluvy; prehnané poplatky za 
používanie kreditných kariet by sa mali zakázať; mala by sa zaradiť špecifickejšia 
ochrana, pokiaľ ide o nákup digitálneho obsahu. 

Organizácia BEUC si ďalej myslí, že by sa malo zlepšiť vzdelávanie obchodníkov 
(pretože sa zdá, že sa všetci sústreďujú len na vzdelávanie spotrebiteľov). 

Musí sa podrobnejšie vypracovať alternatívne riešenie sporov a správne uplatňovanie 
nariadenia Rím I by malo ďalej prispieť k objasneniu uplatňovania medzinárodného 
súkromného práva v tejto oblasti. 

Organizácia BEUC v súčasnosti pracuje na vzorovej zmluve EÚ pre on-line nákupy, 
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ktorá by zahŕňala on-line systém alternatívneho riešenia sporov; táto iniciatíva by mohla 
prispieť k vypracovaniu známky dôveryhodnosti EÚ; dôležitou zákonnou povinnosťou 
je, aby sa spotrebiteľom poskytovali všetky náležité údaje o obchodníkoch; kľúčové je 
zvýšenie digitálnej gramotnosti všetkých generácií.

4. Poštové služby a elektronický obchod, Werner Stengg, vedúci oddelenia. GR Markt 
E3-on-line a poštové služby, Európska komisia.

Do novo reštruktúrovaného GR Markt teraz spolu patria elektronický obchod a poštové 
služby. Poštové služby sú dôležité samy osebe a aj zo sociálneho hľadiska, keďže samy 
prispievajú k sociálnej súdržnosti, pretože umožňujú prístup k obyvateľom v odľahlých 
oblastiach. Poštové služby boli nedávno liberalizované prinajmenšom vo väčšine 
členských štátov a tento proces sprevádzali rôzne bezpečnostné opatrenia. Kľúčovými 
otázkami sú kvalita, načasovanie a pravidelnosť služieb. Dôležité sú aj: úloha 
vnútroštátnych regulačných orgánov; systémy udeľovania povolení a licencií; povinnosť 
univerzálnych služieb; otázky týkajúce sa zamestnanosti atď. Niektoré členské štáty túto 
liberalizáciu dosiahnu až v priebehu 2 rokov.

Ak má liberalizácia poštových služieb priniesť rovnaký osoh súkromným a obchodným 
klientom, musí byť vstup nových spoločností na trh kľúčový (podmienky udeľovania 
licencií, dodávateľská infraštruktúra, vplyv pracovného práva, právo v oblasti 
hospodárskej súťaže na zabránenie narúšaniu súťaže atď.).

Nahradenie tradičnej pošty elektronickou a finančná kríza viedli k významnému poklesu 
objemu doručovanej pošty, ale oblasť doručovania balíkov vďaka rozvíjajúcemu sa 
elektronickému obchodu rastie.

Pokiaľ ide o vzťah medzi poštovými službami a elektronickým obchodom, pán Stengg 
podporil obavy, ktoré predniesla pani Pachlová, podľa ktorých dodávatelia a kupujúci 
vnímajú fyzické doručovanie ako prekážku. Upozornil tiež na skutočnosť, že 
v cezhraničnom obchode je cezhraničné doručovanie balíkov drahšie ako pri 
vnútroštátnom doručovaní. Cenové rozdiely je možné vysvetliť rôznymi faktormi: 
kvalita služieb; služba sledovania zásielky; vzdialenosť; čas; vodné hranice medzi 
regiónmi atď.

V októbri 2011 bude uverejnená štúdia o službách doručovania balíkov.

5. Poštové služby a elektronický obchod, pohľad súkromného sektora, Carsten Hess,
podpredseda a vedúci korporačného zastúpenia v Bruseli. Deutsche Post DHL

Tri trojuholníky vysokého obchodného rastu dnes predstavujú takmer 50 % celkového 
obchodu z hľadiska prepravovaného objemu a v nasledujúcich rokoch sa očakáva ich 
rýchly rast:

 Európa nebude súčasťou tohto trojuholníka.

Budú to:
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 v rámci Ázie (28 %), Ázia – Latinská Amerika (5 %) a Ázia – Afrika (18 %);
 ďalej v rámci Latinskej Ameriky (rast 18 %), ale začína sa z nízkej úrovne.

Prečo je to dôležité pre elektronický obchod v EÚ?

 Mnoho spotrebiteľských výrobkov kúpených v EÚ sa dováža z Ázie (napr. 
elektronika, módne predmety).

 Tieto trasy globálneho obchodu prevádzkujú väčšinou európske logistické 
spoločnosti (približne 15 z 20 popredných spoločností na rastúcom trhu v rámci 
Ázie je z Európy).

– Preto je pre európske logistické spoločnosti jednotný trh taký dôležitý. Európa 
potrebuje rast z elektronického obchodu a plne funkčný jednotný trh, z ktorého sa 
odstránia prekážky zvyšujúce náklady pre spotrebiteľov a logistické spoločnosti.

Objemy prepravovaných zásielok sa v roku 2010 po kríze celosvetovo znížili o 3 až 
5 %, očakáva sa však pokračovanie rastu medzinárodnej prepravy balíkov, ktorý poháňa 
zvýšený cezhraničný elektronický obchod.1 Rôzne výrobky elektronického obchodu sú 
dostupné len prostredníctvom cezhraničného elektronického obchodu a často je dokonca 
možné kúpiť zo zahraničia za nižšiu cenu výrobky, ktoré sú k dispozícii aj na 
vnútornom trhu. 

Doručovanie je však dôležitým motorom elektronického obchodu a predaja na diaľku.
Pri zásielkach sa musia okrem iného zohľadniť aj tieto činitele: prepravné práva; 
spoľahlivosť; rýchlosť doručenia; služby ústretové voči zákazníkom a politika pre 
vracanie tovaru.

Pokiaľ ide o regulačný režim, vyžaduje sa jedno kontaktné miesto pre služby súvisiace 
s reguláciou. Na ďalší rozvoj jednotného trhu je potrebná vyváženosť medzi 
cezhraničnými tokmi údajov a ochranou súkromia a to si vyžaduje rýchlu revíziu 
smernice o ochrane osobných údajov 95/46/ES vrátane revízie transatlantických, alebo 
dokonca aj celosvetových noriem. Potrebné je tiež čo najviac zjednodušiť a zjednotiť 
predpisy týkajúce sa DPH; a vyjasniť sa musia aj potreby skladovacích služieb – aké 
právo a ktorého štátu sa má uplatňovať a v ktorom štáte sa odvádza DPH. Ekologické 
dane, cestné poplatky (napr. Európska etiketa - Euro-Vignette) zvýšia poplatky 
a náklady pre zákazníkov elektronického obchodu.

Poslanci EP nedávno navrhli, aby sa program Frontex pre tovar na vonkajších 
hraniciach EÚ venoval otázkam presadzovania práv duševného vlastníctva. Bola by to 

                                               
1 Európska únia

 TNT: - 7 %
 La Poste France: - 3,5 %
 Swiss Post: - 2,3 %
 UK Royal Mail: - 5 %
 Posten Norden (DK, SWE): - 10 % (DK: - 50 % za posledných 10 rokov)

V inom štáte
 USPS: - 3,5 % (-25 % za posledných 5 rokov)
 China Post: - 2,8 % prvých 5 mesiacov roku 2010.
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nesprávna cesta, pretože by to nezvýšilo ochranu, ale vážne obmedzilo poštové 
a expresné doručovacie reťazce bez toho, aby to prinieslo akýkoľvek úžitok.

V bielej knihe o doprave je rok 2030 stanovený ako dátum, dokedy sa má 30 % zásielok 
presunúť na železničnú a riečnu dopravu. To by pravdepodobne zničilo obchodné 
modely elektronického obchodu, ako napríklad doručovanie v nasledujúci deň.

6. Na záver druhej schôdze pracovnej skupiny predložili účastníci tieto body ako témy na 
ďalšie zváženie:

Musí sa vyriešiť súčasná fragmentácia jednotného trhu v 27 členských štátoch a rozdielne 
sadzby DPH a musí sa zvýšiť dôvera spotrebiteľov a obchodníkov v elektronické 
obchodovanie. Možno by sa elektronický obchod mal stať 28. členským štátom, aby bolo 
možné prekonať súčasné prekážky.

Musí sa poukázať aj na význam malých a stredných podnikov, pretože sú hybnou silou 
európskeho hospodárstva. Google má stránku s názvom Connecting Businesses (spájanie 
podnikov), ktorá zbližuje malé a stredné podniky, čo podporuje ich zaradenie do 
elektronického obchodu.

Potrebný je celkový pohľad na potreby elektronického obchodu. Komisia sa v pripravovanom 
oznámení o elektronickom obchode usiluje prekročiť to, čo bolo navrhnuté v novej smernici 
o právach spotrebiteľov.

Popri novom akte o jednotnom trhu by sa mal vypracovať aj akt o jednotnom elektronickom 
obchode. 
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Tretia schôdza pracovnej skupiny, 3. mája 2011
Od 10.00 hod. do 12.30 hod. ASP 1G 1 v Bruseli

Vplyv ochrany údajov, úloha internetových platforiem a ako zaviesť známku 
dôveryhodnosti EÚ pre používateľov elektronického obchodu.

1. Predseda tretej schôdze pracovnej skupiny pre elektronický obchod Antonio Correia 
De Campos privítal účastníkov a vysvetlil, že na tejto schôdzi nahradí koordinátora 
Pabla Ariasa Echeverríu. Tejto druhej otvorenej schôdze sa zúčastňujú nielen 
tvorcovia politiky z Európskeho parlamentu a Európskej komisie, ale aj 
zainteresované strany. 

Pán Correia De Campos vysvetlil, že prvá schôdza (za zatvorenými dverami) bola 
zameraná na celkové posúdenie súčasnej situácie elektronického obchodu v Európe 
a prekážky, s ktorými sa v súčasnosti neustále stretávame, ako aj na hlavné iniciatívy 
európskych inštitúcií, ako ich prekonať. 

Druhá schôdza, ktorá bola prvou otvorenou schôdzou, na ktorej sa mohli zúčastniť 
zainteresované strany, bola zameraná na to, ako vybudovať dôveru v elektronický 
obchod. Uskutočnila sa zaujímavá diskusia o dvoch oblastiach, v ktorých sa v Európe 
musíme zlepšiť, aby sa elektronický obchod zvýšil: práva spotrebiteľov a poštové 
služby. 

Tretia schôdza, v ktorej bude 5 vystúpení a nadväzujúca diskusia, je zameraná na 
preskúmanie troch hlavných oblastí: a) vplyv ochrany údajov v oblasti elektronického 
obchodu; b) úloha internetových platforiem; a c) ako zaviesť iniciatívu známky 
dôveryhodnosti EÚ so správnym informovaním spotrebiteľov a používateľov.

2. Ochrana údajov v oblasti elektronického obchodu, Marie Hélène Boulanger,
vedúca oddelenia, oddelenie C3, GR pre spravodlivosť. Európska komisia.

Smernica 95/46/ES má dvojaký cieľ: a) ochrana osobných práv a slobôd týkajúcich sa 
ochrany osobných údajov; b) voľný tok informácií na jednotnom trhu. Konkrétne 
v prípade elektronického obchodu sú tieto dve aspekty smernice o ochrane údajov dve 
strany jednej mince: na jednej strane rozvoj on-line elektronických platforiem a na 
druhej strane ochrana spotrebiteľov a ochrana súkromia. Uvedená smernica má teraz 
16 rokov a hoci je stále aktuálna, ako je možné vidieť z výsledkov mnohých 
konzultácií, ktoré minulý rok zorganizovalo GR pre spravodlivosť, v súčasnom 
kontexte je potrebné prehodnotiť koncepciu ochrany osobných údajov a posilniť 
právny rámec vnútorného trhu.

Smernicu ako takú vykonávajú všetky členské štáty, sú však veľké rozdiely v tom, ako 
bola vykonaná, a tiež v nákladoch na prenos a kontrolu údajov. 
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Výpočtová technika založená na internete, v rámci ktorej sú spoločne používané 
zdroje a informácie uložené na vzdialených serveroch (v rámci služieb typu cloud), 
môže pre ochranu údajov predstavovať nové problémy. Úloha vnútorného trhu sa 
v tejto oblasti významne zvýšila. Presahuje internet a sociálne platformy; na 
vnútornom trhu sa hovorí o elektronickom obchode. Transparentnosť údajov je 
nevyhnutná a možnosť upravovať alebo mazať údaje a oznamovať porušenia je 
kľúčovou otázkou.

Harmonizácia pravidiel v tejto oblasti je preto kľúčom na vytvorenie 
predvídateľnejšieho právneho prostredia. Administratívna záťaž sa musí znížiť 
a oznamovacie požiadavky zjednodušiť. Prispelo by to k zvýšeniu dôvery v internet 
a on-line prostredie.

Súkromie a bezpečnosť osobných údajov sú hlavnými obavami spotrebiteľov, ktoré 
môžu ľudí odradiť od on-line nakupovania. V digitálnom prostredí sa musia zohľadniť 
všetky náležité záujmy a práva a musí sa zabezpečiť plná ochrana základných slobôd.

3. Pomoc podnikom začať podnikať on-line, iniciatíva spoločnosti Google, Julien 
Blanchez, marketingový manažér pre Belgicko, Google.

Spoločnosť Google poskytuje rôzne služby a nástroje pre podniky všetkých veľkostí.
Programy, ako sú Google Places, Google Ad Words a Google Apps, umožňujú 
podnikateľom na celom svete rozvíjať svoje podniky a dosiahnuť úspech. Iniciatívu 
s názvom Začnite podnikať on-line (Get your business on-line – GYBO) spustila 
spoločnosť Google a ďalší veľkí partneri, ako napríklad odvetvie poštových služieb 
a telekomunikačné odvetvie, pred 18 mesiacmi. V súčasnosti je v nej zapojených 
13 krajín. Len v Spojenom kráľovstve využilo túto iniciatívu viac ako 100 000 malých 
a stredných podnikov, aby začali podnikať on-line. Britský príklad (Pomoc britským 
podnikom začať podnikať on-line) sa nachádza na tejto stránke:
http://www.gbbo.co.uk/. 

Belgicko je v súčasnosti pomerne pozadu, pokiaľ ide o počet malých a stredných 
podnikov, ktoré využívajú internet na predaj a publicitu. Až 95 % malých a stredných 
podnikov v Belgicku má prístup na internet, ale len 49 % má aj internetovú stránku.
Navyše 73 % podnikov, ktoré nemajú internetovú stránku, sa zdajú byť presvedčené, 
že v skutočnosti žiadnu nepotrebujú. Na rozdiel od nich si v Brazílii len 41 % myslí, 
že na vedenie svojho podniku nepotrebuje internetovú stránku. Problémom nie je len 
prístup, ale aj informovanosť. Zdá sa, že hlavným dôvodom spomínaného odporu je 
skôr neinformovanosť ako nedôvera. Veľa malých a stredných podnikov si tiež myslí, 
že internetová stránka a jej údržba by im zabrali príliš veľa času, a to by odviedlo ich 
pozornosť od ich hlavnej činnosti. Ak by však mali on-line obchod, bol by pre svoj 
potenciál súčasťou ich hlavnej činnosti.

V Spojenom kráľovstve predstavuje internet 7,2 % HDP, zatiaľ čo v Belgicko to je 
menej ako 3 %. Pre krajinu ako Belgicko, ktorá je orientovaná na malé a stredné 
podniky, to je skutočne premrhaná šanca. Existujú rôzne príbehy o úspechoch malých 
podnikateľov, ktoré dosiahli vďaka svojej prítomnosti na internete. Byť na internete je 
prvý krok; byť známy je druhý a rovnako dôležitý krok.
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Google pomáha prostredníctvom on-line reklamy malým a stredným podnikom získať 
viditeľnosť na internete. Rozšírením internetových obchodov do iných krajín sa môže 
trh malého podniku rozšíriť na globálnu úroveň. Problém naučiť sa používať internet 
a vybudovať internetovú stránku je len dočasný. Jedným z cieľov iniciatívy GYBO je 
rozšíriť pôsobnosť belgických podnikov na celosvetový trh, pretože to by malým 
a stredným podnikom dopomohlo k úspechu. Preto sa musí cezhraničný elektronický 
obchod stať prioritou, inak bude budúcnosť nerovnomerne rozdelená.

4. Malé a stredné podniky, elektronický obchod a návrh Európskej komisie týkajúci sa 
elektronickej fakturácie, Danny Bunch, zástupca vedúceho oddelenia GR ENTR/D3, 
zodpovedný za informačné a komunikačné technológie (IKT), konkurencieschopnosť 
a priemyselné inovácie. Európska komisia.

Pokiaľ ide o IKT a priemyselné inovácie, je v Európe stále čo zlepšovať. Informačné 
a komunikačné technológie by sa dali omnoho lepšie využiť na konkurencieschopnosť 
a rast, najmä so zreteľom na to, že objem prostriedkov vynakladaných na IKT je 3 až 
5-krát väčší ako objem prostriedkov investovaných do iných odvetví.

Pán Bunch analyzoval štyri hlavné témy, aby ukázal, ako sa môže ďalej zlepšiť 
využívanie IKT:

 Európska sieť na podporu elektronického podnikania
 Elektronické zručnosti pre konkurencieschopnosť
 Štandardizácia IKT
 Elektronická fakturácia

Európska sieť na podporu elektronického podnikania je zameraná na zlepšenie 
tvorby politiky na miestnej úrovni a predstavuje prostriedok na zaradenie miestnych 
činností malých a stredných podnikov do dodávateľských reťazcov. Európska sieť na 
podporu elektronického podnikania spája mnohé malé a stredné podniky, aby sa 
integrovali do digitálnych dodávateľských reťazcov. Na otestovanie tejto iniciatívy 
prebiehajú v týchto odvetviach 3 činnosti: 1) Módne a textilné odvetvie (iniciatíva 
funguje od roku 2008 a významne zlepšila predaj); 2) automobilové odvetvie; a 3) 
dopravné a logistické odvetvie.

Tieto 3 odvetvia boli vybrané preto, lebo v nich pôsobí veľký počet malých 
a stredných podnikov. GR ENTR plánuje budúci rok pridať potravinárske odvetvie 
a cestovný ruch.

Agenda pre elektronické zručnosti pre Európu sa zameriava na vzdelávacie 
zručnosti, ktoré potrebujú podnikatelia. Má portál kariérnych zručností a tiež 
usmernenia pre IKT povolania. Táto agenda bola propagovaná v celej EÚ počas 
týždňa elektronických zručností v marci 2010 a ďalšia propagačná kampaň bude 
nasledovať v marci 2012. 

Agenda pre elektronické zručnosti sa zameriava na znalosti, ktoré potrebujú 
podnikatelia. Okrem tohto procesu sa musia prijať ešte mnohé ďalšie.

Pokiaľ ide o štandardizáciu IKT, podnikatelia musia vedieť, aká je hlavná činnosť, 
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ktorú potrebujú. Na doplnenie tohto procesu sa musia prijať ešte ďalšie elektronické 
politiky. Tieto politiky budú fungovať len vtedy, ak budú založené na otvorených 
štandardoch. Prevažná väčšina štandardizácie IKT prebieha mimo siete v globálnych 
konzorciách, preto je potrebná aktualizácia, ktorá štandardy IKT prispôsobí realite. 
Vyžaduje sa nový balík venovaný štandardizácii a oznámenie o štandardoch 
založených na cieľoch stratégie EÚ 2020. Komisia zverejní 24. mája 2011 nové 
nariadenie o horizontálnych pravidlách v tejto oblasti.

Aktualizáciou predchádzajúcich rozhodnutí Rady týkajúcich sa IKT sa vytvorí 
platforma na štandardizáciu IKT, aby sa mohli lepšie využiť štandardy vypracované 
mimo rámca IKT.

Elektronická fakturácia je elektronický prenos fakturačných údajov (faktúra 
a platba) medzi obchodnými partnermi (dodávateľ a kupujúci). V nedávnom oznámení 
o elektronickej fakturácii z decembra 2010 sa zdôrazňujú príslušné prínosy a navrhujú 
kroky na to, aby sa elektronická fakturácia stala do roku 2020 v Európe hlavnou 
fakturačnou metódou. Na to je nevyhnutná podpora pre členské štáty a zainteresované 
strany. Elektronická fakturácia znižuje manuálnu interakciu, zvyšuje pohodlie 
spotrebiteľov, je ekologickejšia a menej ťažkopádna. Na to je však potrebný prístup na 
internet a ak spotrebitelia uprednostňujú faktúry v papierovej podobe, mali by mať 
možnosť dostať aj tie. V oznámení Komisie o elektronickej fakturácii sa navrhujú 
4 hlavné opatrenia:

 zlepšenie právneho rámca v Európe s cieľom zabezpečiť právnu istotu a jasné 
technické prostredie pre elektronické faktúry, aby sa uľahčilo prijatie elektronickej 
fakturácie, a to najmä prostredníctvom preskúmania predpisov o DPH 
a elektronických podpisoch;

 povzbudiť a podporiť rozvoj otvorených a interoperabilných riešení elektronickej 
fakturácie, ktoré budú založené na spoločnom štandarde; 

 zapojiť súkromné odvetvie a venovať osobitnú pozornosť potrebám malých 
a stredných podnikov;

 podporiť rozvoj využívania elektronickej fakturácie zriadením organizačných 
štruktúr, ako sú napríklad vnútroštátne fórum o elektronickej fakturácii a európske 
multilaterálne fórum.

Organizuje sa vnútroštátne fórum o fakturácii s účasťou zainteresovaných strán, čo 
Komisii pomôže určiť problémy, ktoré je ešte potrebné vyriešiť.

5. On-line platformy a malé a stredné podniky, nový ekosystém, Stefan Krawczyk,
hlavný riaditeľ a poradca pre vzťahy s vládnymi inštitúciami v Európe. EBay Európa.

E-bay je on-line ekosystém, ktorý ľuďom umožňuje umiestniť ich výrobky/obchody na 
internet bez toho, aby museli poskytnúť všetky svoje osobné údaje. E-bay má štruktúru,
ktorá zabezpečuje riešenie sporov a vrátenie výrobkov, ako aj všeobecnú starostlivosť 
o zákazníkov. Internet je bezpečné prostredie, ale ak sa niečo pokazí, všetci to uvidia. 
Preto v skutočnosti ide o veľmi spoľahlivé prostredie. Vytvorenie on-line obchodov už 
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niekoľkokrát zachránilo malé podniky. 

E-bay poskytuje viac možností, ako len zriadenie samotného on-line obchodu, e-bay je 
v skutočnosti on-line nákupné stredisko, ktoré ponúka veľký výber, a obchodníci sú 
väčšinou profesionálni predajcovia. Predajcovia sú hodnotení podľa systému známky 
dôveryhodnosti e-bay, ktorý je založený na spätnej väzbe zákazníkov. Spätná väzba 
umožňuje rýchlejšie ako v prípade obchodu mimo internetu vidieť, do akej miery je 
konkrétny predajca naozaj dôveryhodný. Ponúka aj výber on-line platobných metód ako 
paypal, ktoré od užívateľa nevyžadujú, aby systému e-bay poskytol svoje platobné 
údaje.

Ak tovar u sprostredkovateľa ako e-bay nie je uspokojivý, je k dispozícii priamy prístup 
k riešeniu problémov a v niektorých prípadoch dostane zákazník dokonca peniaze 
naspäť bez akýchkoľvek otázok. E-bay zaplatí zákazníkovi a vyrieši záležitosť priamo 
s príslušným predajcom, aby nemal kupujúci toľko nepríjemností.

Na to, aby to dobre fungovalo, však obchodníci musia aktualizovať svoju internetovú 
stránku. Obchodníci sa tiež musia snažiť pritiahnuť zákazníkov na svoju stránku 
a nalákať ich na svoje výrobky. E-bay poskytuje jednoduchý a pohodlný nástroj na 
zriadenie on-line obchodu. V Európe je v systéme e-bay registrovaných viac ako 
90 miliónov osôb. Napríklad takmer všetci na Malte s internetovým prístupom sú 
registrovaní v systéme e-bay.

Počas finančnej krízy by mnohí obchodníci skrachovali, ak by nevyužívali on-line 
prostredie ako e-bay.

6. Spoločnosť Trusted Shops (Dôveryhodné obchody), iniciatíva súkromného sektora 
na rozvoj známky dôveryhodnosti v Európe, Jean-Marc Noel, zakladateľ spoločnosti 
Trusted Shops.

Kolínska spoločnosť, ktorá bola založená v januári 2000, sa špecializuje na akreditáciu 
on-line obchodov v Európe. Spoločnosť Trusted Shops overuje predajcov podľa 
zoznamu viac ako 100 samostatných kritérií kvality, ako napríklad úverová bonita, 
cenová transparentnosť, služby zákazníkom a ochrana údajov, a potom udelí svoje 
žiadané osvedčenie. Spoločnosť Trusted Shops navyše poskytuje zákazníkom jedinečnú 
záruku vrátenia peňazí, ktorá sa vzťahuje na všetky nákupy uskutočnené on-line 
v členských obchodoch.

Spoločnosť Trusted Shops je popredným systémom pre bezpečné nakupovanie 
v Európe. Od založenia spoločnosti bolo akreditovaných viac ako 10 000 on-line 
predajcov a preskúmaných viac ako 30 000 stránok zaoberajúcich sa elektronickým 
obchodom. Viac ako 5 miliónov zákazníkov využilo tento systém na ochranu svojich 
nákupov. Medzi zákazníkov spoločnosti patria: Bonprix, Bertelsmann, Dockers, 
Euronics, Groupon, LG, Microsoft, OBI, Ravensburger, Redcoon, SEAT, Snowtrex, 
Spreadshirt, TaylorStore a mnohé ďalšie známe značky a tiež mnoho malých 
a stredných spoločností. Spoločnosť Trusted Shops pre svoju účinnú ochranu 
spotrebiteľov a podporu malých a stredných podnikov podporuje Európska komisia 
a odporúča ju aj iniciatíva D21.
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Systém je založený na 3 hlavných cieľoch:

 zvýšenie dôvery spotrebiteľov a obchodníkov;
 zabezpečenie právnej istoty a systému záruky vrátenia peňazí pre spotrebiteľov;
 aby sa stal celoeurópsky.

Poskytuje 4 hlavné služby:

 audit viac ako 100 kritérií;
 zodpovednosť za vlastné vyhlásenia (s finančnými zárukami);
 štandardizovaný systém alternatívneho riešenia sporov EÚ s viacjazyčným on-line 

systémom riešenia sporov;
 hodnotenia predajcov a spätné väzby zákazníkov. 

Osvedčenie Trusted Shops – všetci on-line predajcovia musia pred akreditáciou prejsť 
rozsiahlymi bezpečnostnými kontrolami. Táto kontrola, ktorá zahŕňa viac ako 
100 samostatných kritérií, je založená na požiadavkách ochrany spotrebiteľov a na 
vnútroštátnej a európskej legislatíve. Tieto kritériá zahŕňajú úverovú bonitu, 
bezpečnostné mechanizmy, cenovú transparentnosť, poskytovanie informácií, služby 
zákazníkom a ochranu osobných údajov. Tieto kritériá kvality sa neustále prehodnocujú 
a prispôsobujú sa najnovšiemu vývoju v oblastiach judikatúry a ochrany spotrebiteľov.

Záruka vrátenia peňazí spotrebiteľom – v dôsledku tohto zabezpečenia môže 
spoločnosť Trusted Shops poskytnúť spotrebiteľom záruku vrátenia peňazí v prípade, že 
sa s objednávkou stane niečo neočakávané. Vďaka tejto záruke môžu zákazníci 
nakupovať bez akéhokoľvek finančného rizika. 

Záruka vrátenia peňazí platí na nedodanie tovaru, nevrátenie peňazí po vrátení tovaru 
a zneužitie kreditnej karty. Vďaka tomu poskytuje Trusted Shops spotrebiteľom službu, 
ktorá je v Európe jedinečná. Atradius, druhá najväčšia zaisťovacia spoločnosť na svete, 
nesie riziko.

Služby zákazníkom a riešenie sporov – ak by sa vyskytli problémy s on-line 
predajcom, zákazník sa prostredníctvom on-line systému, e-mailu alebo telefonicky 
môže obrátiť na obslužné stredisko Trusted Shops so skúsenými pracovníkmi 
hovoriacimi viacerými jazykmi. Tu dostane profesionálnu pomoc, napríklad spätným 
spracovaním transakcie. Spoločnosť Trusted Shops robí mediátora v prípadoch 
akýchkoľvek problémov týkajúcich sa transakcií medzi zákazníkmi a on-line obchodmi. 

Dobré pre obchody a spotrebiteľov – vďaka kombinácii testovania, záruk a služieb sa 
vytvoril všestranný bezpečný balík pre spotrebiteľa. Ochota spotrebiteľov nakupovať 
on-line a ich dôvera vďaka osvedčeniu spoločnosti Trusted Shops rastú. Takto rastú 
tržby akreditovaných obchodov a zároveň sa minimalizuje finančné riziko pre 
spotrebiteľov – ideálne podmienky na obchodovanie na internete.

Na záver tretej schôdze pracovnej skupiny predložili účastníci tieto body ako témy na 
ďalšie zváženie:
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Súkromie a bezpečnosť osobných údajov sú hlavné obavy spotrebiteľov, ktoré ich môžu 
odradiť od nakupovania on-line.

Nedostatočná harmonizácia ochrany údajov je skutočne významný problém a zdá sa, že 
harmonizovaný je jedine súhlas, ale nie informovanie občanov.

Spájanie počítačov prostredníctvom služby typu cloud prináša verejnosti a súkromným 
prevádzkovateľom mnohé výhody (zníženie nákladov, interoperabilita, zníženie 
nákladov na IT, nové obchodné a administratívne modely v mnohých oblastiach vrátane 
služieb elektronického zdravotníctva na vnútornom trhu, správa práv duševného 
vlastníctva, elektronické clá atď.). Predstavuje však rovnaké obavy, aké sa týkajú 
spotrebiteľov, a ďalšie obavy týkajúce sa obchodnej/administratívnej závislosti od 
služieb v cudzích jurisdikciách prevádzkovaných bez možnosti zabezpečiť 
zodpovednosť a ohrozených politickými rozhodnutiami iných krajín, čo ohrozuje 
fungovanie vnútorného trhu.
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Štvrtá schôdza pracovnej skupiny, utorok 31. mája 2011
Od 10.00 hod. do 12.30 hod. v Bruseli
Zasadacia miestnosť: [ASP A1G-1]

1. Koordinátor pracovnej skupiny Pablo Arias Echeverría privítal účastníkov. 
Vysvetlil, že v súvislosti s elektronickým obchodom existuje mnoho otázok 
a časové obmedzenie zapríčinilo, že pracovná skupina musela byť pri ich výbere 
veľmi starostlivá a pre svoje diskusie vybrala témy s najväčšou prioritou. 

Na predchádzajúcich troch schôdzach účastníci pracovnej skupiny hodnotili 
celkovú aktuálnu situáciu elektronického obchodu v Európe a prekážky, s ktorými 
sa v súčasnosti stále stretávame, a na prvej schôdzi sa diskutovalo aj o hlavných 
iniciatívach európskych inštitúcií, ako ich prekonať. Na druhej schôdzi sa diskusia 
zamerala na to, ako vybudovať dôveru v elektronický obchod. Na tretej schôdzi sa 
skúmali tieto oblasti: a) dôsledky ochrany osobných údajov v oblasti elektronického 
obchodu; b) úloha internetových platforiem; a c) ako zaviesť iniciatívu známky 
dôveryhodnosti EÚ s presným informovaním spotrebiteľov a používateľov. Na 
štvrtej a poslednej schôdzi pracovnej skupiny sa bude diskutovať o troch témach 
súvisiacich s elektronickým obchodom: digitálna agenda; boj proti falšovaniu 
a reforma pravidiel DPH. 

Pán Arias Echeverría poukázal aj na význam diskusie, ktorá sa uskutočnila počas 
elektronického samitu skupiny G8 v Paríži. Vlna inovácií v rôznych odvetviach od 
médií po maloobchodný predaj, ktorá sa spustila vynálezom internetu pred dvoma 
desaťročiami, bola pre globálne hospodárstvo veľkým prínosom. V správe 
spoločnosti McKinsey určenej pre elektronické stretnutie skupiny G8 sa ukázalo, že 
internet sa počas posledných piatich rokov podieľal na raste vo vyspelých 
hospodárstvach 21 percentami. Na elektronickom stretnutí G8 odzneli obavy 
v súvislosti so súkromím, ochranou autorských práv a vytvorením informačných 
monopolov. Treba však dávať pozor, aby sa internet nereguloval príliš, potom by už 
totiž nebol otvoreným priestorom, akým mal pôvodne byť.

2. Pán Malcom Harbour, predseda výboru IMCO, otvoril diskusiu poukázaním na 
význam činnosti tejto pracovnej skupiny, ktorá vykonáva veľmi dôležitú prácu 
v oblasti politiky, keďže predchádza návrhy Komisie v tejto oblasti. 

Pán Harbour začal zdôraznením významu posúdenia rozsahu a uplatňovania 
smernice o elektronickom obchode (2000/31/ES). Bola to prezieravá smernica, ktorá 
predbehla svoj čas, a omnoho radikálnejšia ako čokoľvek, čo by sa v súčasnosti 
pravdepodobne dalo dosiahnuť. Smernica o elektronickom obchode prijatá 
v roku 2000 zriaďuje rámec vnútorného trhu pre elektronický obchod, ktorý 
poskytuje obchodníkom a spotrebiteľom právnu istotu. Stanovuje harmonizované 
pravidlá v oblastiach, ako sú transparentnosť a informačné požiadavky pre 
poskytovateľov on-line služieb, obchodné komunikácie, elektronické zmluvy 
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a obmedzenia zodpovednosti sprostredkovateľov poskytovateľov služieb. 

Riadne fungovanie vnútorného trhu v oblasti elektronického obchodu zabezpečuje 
klauzula o vnútornom trhu, ktorá znamená, že služby informačnej spoločnosti 
podliehajú v zásade právnym predpisom členského štátu, v ktorom má poskytovateľ 
služieb svoje sídlo. Členský štát, v ktorom sú služby informačnej spoločnosti 
prijímané, nesmie obmedzovať poskytované služby. 

Opatrenia doplňujúce smernicu EÚ o elektronickom obchode sú stanovené v smernici 
EÚ o elektronických podpisoch spolu s elektronickým overovaním on-line platieb. 
Tieto opatrenia spolu s podporou novej smernice o právach spotrebiteľov, ktorá 
vytvára nové pravidlá na ochranu spotrebiteľov, predstavujú veľmi dôležité kroky 
smerom k prehĺbeniu dôvery spotrebiteľov, najmä v oblasti cezhraničného 
elektronického obchodu. Ďalšie kroky budú zahŕňať reformu úpravy štandardov, čo 
tiež ovplyvní elektronický obchod.

Treba však diskutovať o spotrebiteľskej stratégii ako celku, nestačí len hovoriť 
o digitálnom jednotnom trhu na jednej strane a o jednotnom trhu na druhej strane, ako 
keby neboli prepojené. Potrebná je väčšia transparentnosť a uplatňovanie 
telekomunikačného balíka aj na iné oblasti služieb, dodávanie a nákup prinesie 
z hľadiska kvality a štandardov mnoho zlepšení on-line služieb.

Kódex správania pre vydávanie známky dôveryhodnosti v oblasti on-line obchodu 
musí byť zlatým štandardom, ak má byť zmysluplný a viditeľný. Na jeho skutočnú 
účinnosť sú potrebné aj rozpočtové investície. Výbor IMCO prijal 25. mája 2011 
správu s názvom Na ceste smerom k efektívnejšiemu a spravodlivejšiemu vnútornému 
obchodno-distribučnému trhu do roku 2020, ktorá môže byť v tejto súvislosti dobrým 
referenčným podkladom.

V rámci novej smernice o právach spotrebiteľov a práce v rámci neformálnych 
trialógov sa prediskutoval súbor harmonizovaných podmienok týkajúcich sa najmä 
predaja na diaľku a zmlúv uzatvorených mimo prevádzkových priestorov. Parlament 
potom bude musieť posúdiť konečný balík, ktorý navrhla Komisia.

Pán Harbour na záver požiadal pracovnú skupinu, aby k smernici o elektronickom 
obchode pristupovala opatrne, keďže by mohlo byť ťažké dosiahnuť zhodu 
v niektorých jej oblastiach, ak by sa o nich malo diskutovať. Takisto sa musí opatrne 
pristupovať k diskusii o DPH a prekážkach, ktoré DPH predstavuje pre cezhraničný 
elektronický obchod, pretože ide o súčasť diskusie o daňovej harmonizácii a mala by 
sa preskúmať on-line DPH, či pri nej nie sú nejaké narúšajúce prvky. Ako je možné 
zistiť zo zelenej knihy o on-line hazardných hrách, existujú aj iné dane, ktoré sa 
uplatňujú v súvislosti s elektronickým obchodom, ako napríklad daň z príjmu 
právnických osôb.
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3. Pán Ken Ducatel, vedúci oddelenia, GR pre informačnú spoločnosť a médiá (GR 
INFSO) C1: Digitálna agenda: koordinácia politík, diskutoval o digitálnej agende pre 
Európu a elektronický obchod.

Pán Ducatel na úvod svojho vystúpenia poukázal na to, že údaje ukazujú, že medzi 
severom a juhom Európy je v internetových hospodárstvach veľký rozdiel. V severnej 
Európe je internet motorom rastu hospodárstiev členských štátov, zatiaľ čo v južnej 
Európe sa digitálnemu jednotnému trhu a cezhraničnému elektronickému obchodu 
prikladá menší význam. Dopyt po transakciách cezhraničného elektronického obchodu 
v Európe obmedzujú rôzne prekážky, s ktorými sa spotrebitelia a podnikatelia v EÚ 
stretávajú, keď prejdú na internet. Európa je stále pestrou zmesou vnútroštátnych on-
line trhov. Investovalo sa do vnútorného trhu v Európe, ale v skutočnosti je výsledkom 
27 vnútroštátnych on-line trhov.

Hodnotiaca tabuľka digitálnej agendy z 31. mája 2011 je prvá, ktorú Európska komisia 
uverejní a ktorá ukáže pokrok EÚ a členských štátov pri dosahovaní dohodnutých 
cieľov po prvom roku existencie digitálnej agendy. Digitálna agenda pre Európu 
obsahuje 101 špecifických činností (78 pre Komisiu, z ktorých 31 bolo právnych 
návrhov, a 23 pre členské štáty), ktoré spoločne vytvoria rast stimuláciou pozitívneho 
cyklu: odstránenie prekážok pre nové služby a inovácie povzbudí dopyt, čo zvýši 
stimuly pre investície do infraštruktúr a inovácií. Zoskupené sú do 7 kategórií, 
z ktorých každá predstavuje významnú oblasť európskeho digitálneho hospodárstva. 
Celkovo je pokrok dobrý: 11 činností bolo dokončených (dve pred stanoveným 
termínom), 6 činností, ktoré boli naplánované na minulý rok, bolo odložených 
a ďalších 84 prebieha. Digitálna agenda pre Európu posilňuje iniciatívu otvorených 
údajov. Cezhraničný elektronický obchod však stále zaostáva. 

Aké prínosy poskytuje spotrebiteľom elektronický obchod? Prínosy sú dvojaké: 
elektronický obchod prospieva blahu spotrebiteľov a stimuluje inovácie a lepšiu 
hospodársku súťaž na strane podnikov, čim spotrebiteľom poskytuje širší výber 
výrobkov, ktoré niekedy v krajine spotrebiteľa nie sú dostupné, a možnosť ušetriť 
peniaze. 

V digitálnej agende je viacero vzájomne prepojených opatrení, ktoré spoločne pomôžu 
sprehľadniť on-line transakcie. Bol prijatý balík opatrení, ako napríklad jednotná 
európska oblasť platieb (SEPA), ktoré doplnia elektronické obchodovanie. Ešte sme 
ďaleko od bezproblémového priestoru SEPA. Spolu s elektronickými platbami to však 
je dôležitá oblasť. 

Vzájomné uznávanie podpisov (fyzických a elektronických) a cezhraničné overovanie 
predstavujú dôležité kroky vpred, ktoré by pomohli prekonať určité prekážky v oblasti 
elektronického obchodu. 

Otázka, ktorá je v oblasti cezhraničného elektronického obchodu stále nedoriešená 
a ktorá si vyžaduje ďalšie zváženie, je, aké miesto sa má posudzovať za miesto 
uskutočnenia transakcie a ktorá jurisdikcia sa v danom prípade uplatňuje. GR Sanco sa 
touto otázkou zaoberá a neskôr v priebehu tohto roka predloží legislatívny návrh 
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o systéme alternatívneho riešenia sporov a on-line systéme riešenia sporov. 
Kedykoľvek to je možné, sa treba vyhnúť riešeniu súdnymi prostriedkami a musí sa 
nájsť jednoduchší spôsob riešenia sporov, ako umožňuje súčasný systém. Účinný 
systém alternatívneho riešenia sporov musí byť rýchly, spravodlivý a dostupný, aby 
bol pre spotrebiteľov naozaj prijateľný. Aktuálne náklady (pozri spor o názov domény 
.EU, ktorého urovnanie stálo približne 1 000 EUR za každý prípad) sa nemôžu 
aplikovať celoplošne.

Zriadením európskej známky dôveryhodnosti vzniká potreba vedúcej úlohy. Od 
roku 2000 vzniklo mnoho systémov známok dôveryhodnosti, mnohí užívatelia 
elektronického obchodu ich však nepoznajú, najmä pokiaľ ide o cezhraničné 
transakcie, alebo nechápu ich potrebu, pretože využívanie obchodných značiek 
považujú za dostatočné. Pre malých predajcov však môžu byť obchodné značky príliš 
drahé, a preto je pre nich vierohodná známka dôveryhodnosti dobrým riešením. Na 
vybudovanie dôvery spotrebiteľov je potrebné vhodné nastavenie systému. 

Okrem hodnotenia elektronického obchodu je veľmi dôležitý aj strategický rámec pre 
on-line činnosť, ako aj paralelné činnosti, ktoré by priamo alebo nepriamo 
ovplyvňovali elektronický obchod, ako napríklad širokopásmový internet alebo 
vykonávanie telekomunikačného balíka. Cieľom pracovnej skupiny pre elektronický 
obchod je to dosiahnuť. 

4. Elektronický obchod a práva duševného vlastníctva, Jean Bergevin, vedúci 
oddelenia boja proti falšovaniu a pirátstvu, GR MARKT, Európska komisia.

Prečo sa cezhraničný elektronický obchod nerozvíja v dostatočnej miere? 

Číselné údaje ukazujú, že počet prípadov falšovania rastie. Mohlo by sa zdať, že on-
line obchod podporuje predaj falšovaných výrobkov na internete. Počet prípadov 
falšovania môže narásť, keď sa zvyšuje on-line obchod, tieto javy by sa však nemali 
zamieňať. Internet neprispel k nárastu nezákonných praktík, ale k on-line činnosti 
všeobecne. Treba umožniť ďalší rozvoj legálneho elektronického obchodu a zároveň 
bojovať proti nezákonnej činnosti, aby sa obmedzilo falšovanie a pirátstvo. Na druhej 
strane, tieto čísla nezahŕňajú pirátstvo. Pirátstvo, čo je nezákonné bezplatné preberanie 
súborov, nie je to isté ako falšovanie. Bolo by užitočné zhromažďovať aj údaje 
o pirátstve, aby sa v plnej miere zistila situácia EÚ z hľadiska požiadaviek na 
presadzovanie právnych predpisov.

Európsky systém uznávania názvov obchodných značiek, najmä značiek z krajín 
mimo Európy, by prispel k zvýšeniu dôvery v elektronický obchod. Musí sa 
zabezpečiť ochrana dôveryhodných značiek a príslušných práv duševného vlastníctva. 
Správa kolektívnych práv v Európe by mohla byť cestou vpred a takéto opatrenie by 
mohlo byť pre elektronický obchod strategické.

Smernica o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (2004/48/ES) predstavuje 
právne opatrenie platné pre túto oblasť. Smernica o vymožiteľnosti práv duševného 
vlastníctva sa venuje právam intelektuálneho vlastníctva všeobecne, ale aj dosahu na 
digitálne prostredie.
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Komisia zverejnila 4. mája 2011 memorandum o porozumení o predaji. Memorandum 
o porozumení je pre dohody o budovaní dôvery spotrebiteľov a pre rozvoj 
elektronického obchodu kľúčové, pretože presadzuje opatrenia proti falšovaniu. 
Základy pre toto memorandum o porozumení boli položené v oznámení Komisie 
z roku 2009 o zvyšovaní účinnosti presadzovania práv duševného vlastníctva na 
vnútornom trhu, v ktorom Komisia uznala, že boj proti falšovaniu a pirátstvu 
neprináša osoh len majiteľom práv, ale je aj v záujme ďalších zainteresovaných strán, 
ako napríklad internetových platforiem, veľkoobchodníkov, maloobchodníkov 
a spotrebiteľov. V uznesení Rady o všeobecnom európskom pláne pre boj proti 
falšovaniu a autorskému pirátstvu a v uznesení Rady o zvyšovaní účinnosti 
presadzovania práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu sa tiež uznala závažnosť 
falšovania a pirátstva a ich dosahy na kultúru a kreativitu, ako aj na 
konkurencieschopnosť Európskej únie, na jej podniky, kreatívne sily a spotrebiteľov. 
Európsky parlament vyjadril tomuto prístupu vo svojej odpovedi na oznámenie 
Komisie veľkú podporu. 

Dôležitým prvkom digitálneho trhu je možnosť sledovania pôvodu tovaru, ktorá môže 
prispieť k zvýšeniu účinnosti vymožiteľnosti. Cieľom nie je kontrolovať internet, 
existuje však potreba vytvoriť opatrenia a postupy na zabezpečenie autorských práv 
výrobkov on-line. V roku 2012 sa má preskúmať smernica o vymožiteľnosti práv 
duševného vlastníctva. Od 19. apríla 2011 do 7. júna 2011 sa uskutočnilo verejné 
vypočutie o preskúmaní tejto smernice. Nasledovať bude rozsiahle posúdenie vplyvov. 

5. DPH a elektronický obchod, Patrice Pillet, vedúci odboru DPH a ostatných daní 
z obratu, oddelenie 1, GR TAXUD. Európska komisia.

Daň z pridanej hodnoty (DPH) je všeobecná spotrebná daň uplatňovaná na obchodné 
činnosti zahŕňajúce výrobu a distribúciu tovaru a poskytovanie služieb. 

Daň z pridanej hodnoty (DPH) predstavuje významný zdroj príjmov vnútroštátnych 
rozpočtov členských štátov Európskej únie. Systém DPH, ktorý je založený na 
legislatíve prijatej na európskej úrovni a uplatňovaný na vnútroštátnej úrovni, však má 
rôzne nedostatky, ktoré neumožňujú jeho plnú účinnosť a zlučiteľnosť s požiadavkami 
skutočne jednotného trhu.

Prvá smernica o DPH vznikla v roku 1967. Potom vznikol prvý právny rámec 
s prechodnými ustanoveniami v roku 1993, ktorý zohľadnil jednotný európsky trh 
a odstránenie vnútorných hraníc, takže to bolo dlho pred rozvojom elektronického 
obchodu. V súčasnosti je DPH jednou z najväčších prekážok elektronického obchodu 
a predaja na diaľku. Jednotný vymeriavací základ ustanovený spoločným systémom 
dane z pridanej hodnoty (DPH) doteraz nebol náležite nastavený na elektronické 
poskytovanie služieb jednoducho preto, že pri vypracúvaní existujúceho daňového 
systému sa nepočítalo s takýmto poskytovaním služieb. V dôsledku toho prinieslo 
uplatňovanie predchádzajúcich pravidiel DPH na tieto transakcie výsledky, ktoré boli 
diskriminujúce. Predtým elektronicky poskytované služby s pôvodom v EÚ vo 
všeobecnosti podliehali DPH bez ohľadu na miesto spotreby, zatiaľ čo služby 
pochádzajúce z krajín mimo EÚ nepodliehali DPH, aj keď boli poskytnuté v rámci 
EÚ.
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Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane 
z pridanej hodnoty kodifikuje ustanovenia upravujúce zavedenie spoločného systému 
DPH v Európskej únii (EÚ). Spoločný systém DPH platí pre výrobky a služby 
kupované a predávané na spotrebu v EÚ. Daň sa vypočítava na základe hodnoty 
pridanej výrobkom a službám na každom stupni výroby a distribučného reťazca. DPH 
nakoniec znáša konečný spotrebiteľ vo forme percentuálneho zvýšenia konečnej ceny 
tovaru alebo služieb. Táto konečná cena je súčtom hodnôt pridaných na každom stupni 
výroby a distribúcie. Dodávateľ tovaru alebo služieb (zdaniteľná osoba) odvádza DPH 
platenú na tovar alebo služby vnútroštátnej daňovej správe po odpočítaní DPH, ktorú 
už zaplatil svojim dodávateľom.

Transakcie vykonané za protihodnotu na území krajiny EÚ zdaniteľnou osobu, ktorá 
koná ako taká, podliehajú DPH. DPH podlieha aj tovar dovezený akoukoľvek osobou.

Zdaniteľnými transakciami sú:

 dodanie tovaru zdaniteľnou osobou; 
 nadobudnutie tovaru v rámci EÚ v krajine EÚ z inej krajiny EÚ; 
 poskytnutie služieb zdaniteľnou osobou; 
 dovoz tovaru z krajín mimo EÚ (tretie územia * alebo krajina mimo EÚ). 

DPH na nadobudnutie tovaru

K nadobudnutiu tovaru v rámci EÚ dôjde len vtedy, keď je tovar prepravený z jednej 
krajiny EÚ do inej krajiny EÚ. Tento prípad nastane, keď tovar predaný zdaniteľnou 
osobou v krajine odoslania EÚ kúpi v inej krajine EÚ (príjmu) zdaniteľná osoba, ktorá 
koná ako taká, alebo nezdaniteľná právnická osoba. Nastane aj v prípade nových 
dopravných prostriedkov a výrobkov, ktoré podliehajú spotrebnej dani, kúpených 
inými osobami.

Ak celkový súčet hodnoty nadobudnutého tovaru v rámci EÚ kúpeného nezdaniteľnou 
právnickou osobou alebo určitými kategóriami osôb oslobodených od dane 
nepresiahne minimálnu hranicu 10 000 EUR za rok, tieto nadobudnutia podliehajú 
DPH, len ak sa kupujúci rozhodne zaregistrovať sa.

Nadobudnutia použitého tovaru, umeleckých diel, zberateľských predmetov 
a starožitností v rámci EÚ nepodliehajú DPH v prípade, že predajca je zdaniteľný 
obchodník alebo organizátor predaja verejnou dražbou, ktorý daň z tohto tovaru 
zaplatil využitím osobitnej úpravy zdaňovania prirážky.

DPH na elektronicky poskytované služby

Elektronicky dodávané služby sú napríklad: kultúrne, umelecké, športové, vedecké, 
vzdelávacie, zábavné, informačné a podobné služby, ako aj softvér, videohry 
a počítačové služby všeobecne. Výsledok je takýto:

 v prípade určených elektronicky poskytovaných služieb – ak ich poskytuje 
prevádzkovateľ z krajiny mimo EÚ zákazníkovi v EÚ, miesto zdanenia je 
v EÚ, a teda takéto služby podliehajú DPH; 
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 ak tieto služby poskytuje prevádzkovateľ EÚ zákazníkovi z krajiny mimo 
EÚ, miestom zdanenia je sídlo zákazníka a služby nepodliehajú európskej 
DPH; 

 ak prevádzkovateľ EÚ poskytuje tieto služby obchodníkovi v inom 
členskom štáte, miestom dodania je sídlo obchodného zákazníka; 

 ak prevádzkovateľ EÚ poskytne tieto služby súkromnému jednotlivcovi 
v EÚ alebo zdaniteľnej osobe v rovnakom členskom štáte, miestom 
dodania zostáva sídlo dodávateľa. 

Prevádzkovatelia z krajín mimo EÚ sa musia zaregistrovať na účely DPH, len ak ich 
obchodná činnosť zahŕňa predaj konečným spotrebiteľom. Ak dodávajú podnikom 
v EÚ (a to sa týka podstatnej väčšiny týchto transakcií), nemajú žiadne povinnosti, 
keďže obchodní zákazníci si v rámci mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti sami 
vypočítavajú DPH.

Najjednoduchšou a najpríťažlivejšou možnosťou pre podniky z krajín mimo EÚ je 
využiť zjednodušený postup pre takéto podniky stanovený v smernici. Umožňuje im 
to identifikovať sa na daňové účely EÚ v jednom európskom členskom štáte a využiť 
výhodu jednoduchších postupov plnenia povinností a on-line podávania podkladov.

Podniky z krajín mimo EÚ sa môžu zaregistrovať u správcu dane v členskom štáte 
podľa vlastného výberu. Musia účtovať DPH súkromným zákazníkom v EÚ podľa 
štandardnej daňovej sadzby v členskom štáte, kde zákazník žije. Každé tri mesiace 
platia daň, ktorú vybrali, správcovi, u ktorého sa zaregistrovali, a takisto mu podávajú 
daňové priznanie v elektronickej podobe, v ktorom rozpíšu celkové obraty podľa 
všetkých členských štátov EÚ. Na základe týchto údajov členský štát registrácie 
prerozdelí daňový príjem krajine zákazníka. Táto zjednodušená úprava pre 
obchodníkov z krajín mimo EÚ bude platiť tri roky s možnosťou pokročiť smerom 
k technicky vyspelejšej úprave.

Z týchto všeobecných pravidiel však existuje niekoľko výnimiek. Dotknuté služby 
zahŕňajú služby týkajúce sa nehnuteľného majetku, osobnej dopravy a prepravy 
tovaru, služby súvisiace s kultúrou, umením, športom, vedou, vzdelávaním a zábavou, 
reštauračné a stravovacie služby a služby krátkodobého prenájmu dopravných 
prostriedkov. Hlavným zámerom týchto výnimiek je zabezpečiť, aby bola služba 
zdaňovaná v mieste skutočnej spotreby.
Pokiaľ ide o krajiny mimo EÚ, s cieľom zabrániť dvojitému zdaneniu, nezdaneniu 
alebo narušeniu hospodárskej súťaže môžu krajiny EÚ považovať:

 miesto poskytovania určitých služieb, ktoré sa nachádza na ich území, za 
miesto nachádzajúce sa mimo EÚ, ak sa služby skutočne používajú 
a využívajú mimo EÚ; 

 miesto poskytovania určitých služieb, ktoré sa nachádza mimo EÚ, za 
miesto nachádzajúce v krajine EÚ, ak sa služby skutočne používajú 
a využívajú na ich území. 

Miestom dovozu tovaru je členský štát EÚ, na území ktorého sa tovar nachádza 
v čase, keď vstupuje do EÚ.
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Zdaniteľná udalosť a vznik daňovej povinnosti v prípade DPH

Okrem niekoľkých konkrétne uvedených prípadov nastáva zdaniteľná udalosť 
a vzniká daňová povinnosť dodaním tovaru alebo poskytnutím služby.

V prípade nadobudnutia tovaru v rámci EÚ nastáva zdaniteľná udalosť uskutočnením 
nadobudnutia a daňová povinnosť vzniká 15. dňom mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom sa uskutočnilo nadobudnutie. Ak však bola faktúra vystavená pred 
týmto dátumom, daňová povinnosť vzniká v deň vystavenia faktúry.

Smernica 2010/45/EÚ mení a dopĺňa smernicu 2006/112/ES o spoločnom systéme 
dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o pravidlá fakturácie. Od 1. januára 2013, keď 
smernica 2010/45/EÚ vstúpi do platnosti, vznikne daňová povinnosť vystavením 
faktúry alebo uplynutím časovej lehoty uvedenej v článku 222 tejto smernice, ak do 
uvedenej lehoty nebola vystavená faktúra. V prípade dovozu tovaru nastáva 
zdaniteľná udalosť a vzniká daňová povinnosť vstupom tovaru do členského štátu EÚ.

Uvažuje sa o jednotnom kontaktnom mieste pre DPH na distribúciu služieb mimo EÚ 
a o správe DPH v rámci jednotného kontaktného miesta, aby predajcovia museli 
vypĺňať len jeden formulár, čo v prípade predaja tovaru umožní distribúciu ich platby 
DPH do príslušného členského štátu. Od roku 2015 sa v členskom štáte spotreby bude 
uplatňovať daň na tovar kúpený od dodávateľa z EÚ.

Komisia uverejnila 1. decembra 2010 zelenú knihu o budúcnosti DPH. Zelená kniha, 
ktorá bola základom konzultácie o téme s názvom Smerom k jednoduchšiemu, 
odolnejšiemu a efektívnejšiemu systému DPH, ktorá sa uskutočnila medzi 
1. decembrom 2010 a 31. májom 2011, sa práve skončila. Cieľom tejto konzultácie 
bolo začať komplexnú diskusiu so všetkými zainteresovanými stranami o hodnotení 
súčasného systému DPH a o možných spôsoboch posilnenia jeho spojitosti 
s jednotným trhom a jeho schopnosti vyberať daň a zároveň znižovať náklady na 
zabezpečovanie súladu.

Zelená kniha sa osobitne venuje úprave cezhraničných dodávok a ďalším dôležitým 
témam súvisiacim s daňovou neutralitou, stupňom harmonizácie potrebnej na 
jednotnom trhu, znížením byrokracie a súčasnému zabezpečeniu daňových príjmov 
DPH pre členské štáty.

6. Na záver štvrtej schôdze pracovnej skupiny predložili účastníci tieto body ako témy 
na ďalšie zváženie:

Koordinátor pracovnej skupiny Arias Echeverría zdôraznil skutočnosť, že elektronický 
obchod je v USA zrejme úspešnejší ako v Európe, a to najmä cezhraničný 
elektronický obchod. Možno by bolo dobré pozrieť sa na USA a zistiť, aké riešenia 
našli pre otázky, ktoré sú v Európe stále nedoriešené.

Nová smernica o právach spotrebiteľov nie je taká sľubná, ako sa čakalo. Namiesto 
preskúmania celého systému elektronického obchodu, by sa možno mal uprednostniť 
opatrnejší postupný prístup. Elektronické obstarávanie by mohlo byť prvým krokom, 
keďže by mohlo prispieť k vyriešeniu mnohých problémov, ktoré sme v tejto 
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pracovnej skupine zdôraznili. Pre elektronické obstarávanie sú však potrebné ešte 
rôzne doplňujúce opatrenia, ako napríklad elektronické podpisy a elektronické 
overovanie. Portugalsko vykonalo mnoho práce, keď odstránilo prekážky pre 
elektronické obstarávanie, a portugalský postup by sa mohol použiť aj v iných častiach 
Európy.

Jednou z najväčších prekážok na celoeurópskej úrovni je DPH. Tomu sa treba 
intenzívne venovať. Zelená kniha o DPH je vynikajúcom nástrojom na ďalšie úvahy 
a dialóg; na rozvoj elektronického obchodu a on-line predaja sa treba posunúť vpred. 
To sa musí veľmi rýchlo vyriešiť. Možnosti na zníženie DPH alebo podľa potreby na 
oslobodenie od DPH existujú. Vzdelávanie verejnosti o používaní elektronického 
obchodu je nevyhnutné a musí sa preskúmať súčasný režim DPH v oblasti vzdelávania 
o on-line predaji. 

On-line hudba je ďalšou témou. Rýchlosť vývoja digitálnych médií sa mení veľmi 
rýchlo a mladí ľudia sa musia zapojiť ako poradcovia tvorcov politiky, pretože majú 
najlepší prehľad o tom, ako realizovať správne opatrenia.

Pokiaľ ide o porovnanie EÚ s USA a modely osvedčených postupov, zdôraznilo sa, že 
administratívna záťaž v USA je odlišná, ale výber daní v EÚ je v skutočnosti lepší 
napriek skutočnosti, že je možno náročnejší. V USA sa daň z predaja nevymáha, ale 
ponecháva sa na dobrovoľné plnenie, čo nie je prípad EÚ.

Ďalšou medzerou, ktorú je potrebné vyriešiť, je určenie, koho jurisdikcia platí pre 
DPH.

Aká je cieľová hodnota pre oblasť on-line obchodu? V hodnotiacej tabuľke digitálnej 
agendy z 31. mája 2011 je uvedený cieľ 20 % do roku 2015.

Ochrana ochranných známok off-line a on-line ešte nie je na rovnakej úrovni. 
Potrebné je zodpovedné správanie a ochrana pred falšovaním najmä v dodávateľskom 
reťazci. V dôsledku predlžovania dodávateľského reťazca sa v ňom nachádza 
sprostredkovateľov a môže sa zvyšovať pravdepodobnosť problémov. Zvýšenie 
transparentnosti by v tejto oblasti mohlo vytvoriť situáciu užitočnú pre všetkých. 
Memorandum o porozumení, ktorého uzatvorenie trvalo 2 roky, sa musí uplatňovať.
Nesmie sa však zabúdať na to, že internet je otvoreným priestorom a jeho úspech je 
založený na malých prekážkach vstupu.

Telekomunikačné služby a poskytovanie širokopásmových služieb musia zodpovedať 
dopytu. Ak sú tieto služby nasýtené, prístup ku všetkým dostupným službám nemusí 
byť možný a služby je potrebné modernizovať. GR INFSO bude 13. júla diskutovať 
s priemyslom o modernizácií súčasného systému s cieľom vypracovať obchodný 
model na dosiahnutie cieľa 30 MB za sekundu do roku 2020.
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PROGRAM

Prvá schôdza pracovnej skupiny, 23. marca 2011
Od 8.00 hod. do 10.30 hod. v Bruseli

Zasadacia miestnosť: [ASP1E3] (raňajky budú zabezpečené)

1. Schválenie návrhu programu.

2. Uvítanie a predstavenie členov pracovnej skupiny a účastníkov koordinátorom 
Pablom Ariasom Echeverríom, poslancom EP. Predstavenie metódy pracovnej 
skupiny.

3. Smerom k novému oznámeniu Európskej komisie o budúcom elektronickom 
obchode v Európskej únii, Jean Bergevin, vedúci oddelenia pre voľný pohyb služieb 
a usadenie sa II: maloobchodné a informačné služby, GR Markt, Európska komisia.

4. Elektronický obchod a spotrebitelia, David Mair, vedúci oddelenia spotrebiteľských 
trhov, GR SANCO, Európska komisia.

5. Digitálna agenda pre Európu a elektronický obchod, Miguel González-Sancho,
zástupca vedúceho oddelenia, GR pre informačnú spoločnosť a médiá C1: Digitálna 
agenda: koordinácia politík.

6. Výmena názorov

7. Rôzne

8. Čas, miesto konania a téma ďalšej schôdze pracovnej skupiny.
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PROGRAM

Druhá schôdza pracovnej skupiny, 19. apríla 2011
Od 10.00 hod. do 12.30 hod. v Bruseli
Zasadacia miestnosť: [ASP A1E-1]

(Zabezpečené je simultánne tlmočenie do FR, IT, EN, ES.)

1. Schválenie návrhu programu.

2. Uvítanie a predstavenie členov pracovnej skupiny a účastníkov koordinátorom 
Pablom Ariasom Echeverríom, poslancom EP. 

3. Úvodné vystúpenie Pabla Ariasa Echeverríu, poslanca EP.

4. Smernica o právach spotrebiteľov a elektronický obchod, Andreas Schwab, 
poslanec Európskeho parlamentu. Spravodajca o smernici o právach spotrebiteľov.

5. Elektronický obchod a spotrebitelia v Európe, Ursula Pachl, zástupkyňa riaditeľa 
BEUC (európska spotrebiteľská organizácia).

6. Poštové služby a elektronický obchod, Werner Stengg, vedúci oddelenia. GR Markt 
E3-on-line a poštové služby, Európska komisia.

7. Poštové služby a elektronický obchod, pohľad súkromného sektora, Carsten Hess,
podpredseda a vedúci korporačného zastúpenia v Bruseli. Deutsche Post DHL.

8. Výmena názorov

9. Rôzne

10. Čas, miesto konania a téma ďalšej schôdze pracovnej skupiny.
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PROGRAM

Tretia schôdza pracovnej skupiny, utorok 3. mája 2011
Od 10.00 hod. do 12.30 hod. v Bruseli
Zasadacia miestnosť: [ASP A1G-1]

(Zabezpečené je simultánne tlmočenie do FR, IT, EN, ES.)

1. Schválenie návrhu programu.

2. Uvítanie a predstavenie členov pracovnej skupiny a účastníkov koordinátorom 
Pablom Ariasom Echeverríom, poslancom EP. 

3. Úvodné vystúpenie Pabla Ariasa Echeverríu, poslanca EP.

4. Ochrana údajov v oblasti elektronického obchodu, Marie Hélène Boulanger, 
vedúca oddelenia, oddelenie C3, GR pre spravodlivosť. Európska komisia.

5. Malé a stredné podniky, elektronický obchod a návrh Európskej komisie 
týkajúci sa elektronickej fakturácie, Danny Bunch, zástupca vedúceho oddelenia 
GR ENTR/D3 zodpovedný za informačné a komunikačné technológie, 
konkurencieschopnosť a priemyselné inovácie. Európska komisia.

6. On-line platformy a malé a stredné podniky, nový ekosystém, Stefan Krawczyk,
hlavný riaditeľ a poradca pre vzťahy s vládnymi inštitúciami v Európe. EBay 
Európa.

7. Pomoc podnikom začať podnikať on-line, iniciatíva spoločnosti Google, Julien 
Blanchez, marketingový manažér pre Belgicko, Google.

8. Spoločnosť Trusted Shops (Dôveryhodné obchody), iniciatíva súkromného 
sektora na rozvoj známky dôveryhodnosti v Európe, Jean-Marc Noel, zakladateľ 
spoločnosti Trusted Shops.

9. Výmena názorov

10. Rôzne

11. Čas, miesto konania a téma ďalšej schôdze pracovnej skupiny.
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PROGRAM

Štvrtá schôdza pracovnej skupiny, utorok 31. mája 2011
Od 10.00 hod. do 12.30 hod. v Bruseli
Zasadacia miestnosť: [ASP A1G-1]

(Zabezpečené je simultánne tlmočenie do FR, IT, EN, ES.)

1. Schválenie návrhu programu.

2. Uvítanie a predstavenie členov pracovnej skupiny a účastníkov koordinátorom 
Pablom Ariasom Echeverríom, poslancom EP. 

3. Úvodné vystúpenie Malcolma Harboura, predsedu výboru IMCO.

4. Neelie Kroes, podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka pre digitálnu agendu.

5. Digitálny program pre Európu a elektronický obchod, Ken Ducatel, vedúci 
oddelenia, GR pre informačnú spoločnosť a médiá C1: Digitálna agenda: koordinácia 
politík. 

6. Elektronický obchod a práva duševného vlastníctva, Jean Bergevin, vedúci 
oddelenia boja proti falšovaniu a pirátstvu, GR MARKT, Európska komisia.

7. DPH a elektronický obchod, Patrice Pillet, vedúci odboru DPH a ostatných daní 
z obratu, oddelenie 1, GR TAXUD. Európska komisia.

8. Výmena názorov

9. Záverečné poznámky koordinátora pracovnej skupiny a oznámenie dátumu 
prezentácie hlavných záverov pracovnej skupiny vo výbore IMCO.


