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ZÁVĚRY PRACOVNÍ SKUPINY VÝBORU IMCO 
PRO ELEKTRONICKÝ OBCHOD

Úvod 

Dne 28. února 2011 pověřili koordinátoři výboru IMCO pana Pabla Ariase Echeverríu, 
zpravodaje pro zprávu „Dotvoření vnitřního trhu pro elektronický obchod“, zřízením pracovní 
skupiny zaměřené na tuto problematiku. Pracovní skupina se stala fórem pro výměnu názorů 
mezi tvůrci politik v evropských orgánech a příslušnými zúčastněnými stranami. Jejím 
úkolem bylo analyzovat kroky nutné ke zlepšení elektronického obchodu, posílit důvěru 
spotřebitelů a hlouběji prozkoumat opatření, potřebná k provedení iniciativy Evropská značka 
důvěry, kterou již schválil Evropský parlament. 

Cíl pracovní skupiny

Uprostřed hospodářské krize musí Evropa co nejlépe využívat jednotného trhu, který zahrnuje 
500 milionů spotřebitelů. Elektronický obchod je nástrojem, který má velký potenciál k 
přetvoření a zlepšení konkurenceschopnosti hospodářství Evropské unie a evropského 
vnitřního trhu. Silný evropský trh musí být schopen konkurence na celosvětové úrovni. Nyní 
máme příležitost zlepšit pravidla a učinit vnitřní trh v budoucnosti silnější a na celosvětové 
úrovni konkurenceschopnější. 

Internet změnil způsob našeho života i práce, přístup k informacím, vzájemné kontakty 
(prostřednictvím sociálních sítí) a má obrovský potenciál změnit mnoho dalších aspektů 
života, například vzdělávání. Přímý dopad internetu na hospodářství je nezpochybnitelný a 
stejně i jeho možnosti v této oblasti v nadcházejících letech. Společnosti, jednotlivci, vlády a 
podnikatelé v  přístupu na internet spatřili nový prostor pro radikální inovace v oblasti 
používání a zveřejňování informací a také pro schopnost poskytovat zboží a služby na celém 
světě a na všech místech.

V Evropě stále existuje několik překážek elektronického obchodu uvnitř Unie, například 
nerovná regulace ochrany spotřebitele, nerovné daňové předpisy, předpisy v oblasti ochrany 
údajů, ochrany duševního vlastnictví, poštovních služeb atd. Účelem pracovní skupiny výboru 
IMCO pro elektronický obchod bylo vést otevřenou a svobodnou diskusi během čtyř 
zasedání, na nichž poslanci Evropského parlamentu, představitelé Komise, zúčastněné strany 
a odborníci analyzují jednotlivá opatření, která v současné době provádí Evropská komise, a 
rovněž jednají o nadcházejících iniciativách a hledají mezery, které by měly být v příštích 
letech vyplněny.

Hlavní závěry pracovní skupiny

Elektronický obchod a spotřebitelé

V V oblasti přeshraničních nákupů po internetu spotřebitelé elektronickému obchodu 
dostatečně nedůvěřují. Nedávno zveřejněné dokumenty, například 5. hodnotící zpráva o 
vnitřním trhu, ukazují, že elektronický obchod trvale roste v rámci členských států, nikoli 
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však v přeshraničním měřítku. Naznačuje to, že na straně poptávky existuje obrovský problém 
v oblasti důvěry. 

Spotřebitelé mají z přeshraničního elektronického obchodu různé obavy, k nimž patří 
například: nedostatek znalostí a informací o jejich právech a právní nejistota ohledně toho, co 
budou moci udělat, když se v procesu nakupování na internetu něco pokazí, jak získají své 
peníze zpět, pokud vznikne problém s výrobkem nebo jeho doručením, obavy z podvodu a 
jazyková bariéra.

Také současná roztříštěnost právních předpisů v oblasti práv spotřebitelů je v přeshraničním 
obchodu překážkou pro spotřebitele i podniky. Obchodníci, kteří provozují přeshraniční 
činnost, čelí až 27 různým souborům předpisů.  Mezi elektronickým obchodem a úrovní 
harmonizace právních předpisů v oblasti práv spotřebitele existuje silná vzájemná vazba.
Spotřebitelé chtějí znát svá práva, obchodníci by chtěli jediný soubor právních předpisů, 
kterými by se řídili, a nikoli celou řadu takových předpisů.

Stále také existuje značný počet spotřebitelů, kteří si dosud nejsou vědomi nabídek a 
konkurenceschopných cen, které nabízejí přeshraniční maloobchodníci. Přestože existuje 
zhruba 300 internetových stránek pro porovnání cen, pouze hrstka z nich nabízí přeshraniční 
cenové přehledy. Jsou potřeba celoevropské mnohojazyčné stránky srovnávání cen. Aniž by 
byla omezena nabídka, měli bychom využívat sílu internetu tak, aby byla srovnávání 
v oblastech, jako jsou například cena a kvalita, pro spotřebitele prospěšnější a smysluplnější. 

Návrhy:

 Schválení směrnice o právech spotřebitelů bude krokem kupředu při zvyšování právní 
jistoty z několika hledisek. 

 Vytvořit v EU účinný internetový přeshraniční systém alternativního řešení sporů 
s cílem řešit eventuální konflikty. 

 Zavést kodex EU upravující práva na internetu, jak bylo oznámeno v digitální agendě 
pro Evropu, rovněž pak také kodex chování pro uživatele internetu.

 Podporovat evropská spotřebitelská centra a poskytovat jim více zdrojů. 
 Zahájit a podporovat vytváření celoevropských mnohojazyčných stránek pro 

srovnávání cen.
 Zintenzivnit a propagovat informační a vzdělávací kampaně pro spotřebitele.

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

Malé a střední podniky jsou hybnou silou hospodářství Evropy. Malé a střední podniky si 
musí být více vědomy toho, že elektronický obchod a přeshraniční obchod mohou tvořit jádro 
jejich podnikání. Překážky pro obchodování on-line je třeba překonat a stále existuje velký 
prostor pro zlepšení v oblasti informačních a komunikačních technologií a průmyslových 
inovací v Evropě, protože IKT lze daleko více využít pro konkurenceschopnost a růst. 

Elektronický obchod se musí stát prioritou nejen pro velké společnosti, ale také pro malé a 
střední podniky jakožto součást jejich hlavního podnikání. Existuje několik případů 
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společností, které obchodováním on-line zachránily své podnikání, a rovněž těch, které 
znásobily své výhody a vytvořily mnoho pracovních míst poté, co začaly prodávat on-line. 
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Návrhy:

 ·      Zahájit a propagovat iniciativy, jako je síť podpory pro elektronické podnikání (E-
Business Support Network, EBSN), která sdružuje řadu malých a středních podniků 
s cílem začlenit je do digitálních dodavatelských řetězců. Je také třeba povzbuzovat 
agendu elektronických dovedností, standardizaci IKT a další iniciativy, které zvyšují 
povědomí o výhodách obchodování on-line a rozšiřují nabídku informací pro malé a 
střední podniky a podporují jejich začleňování do elektronického obchodu.

 ·       Vyvíjet nástroje, jako je elektronická fakturace, elektronické veřejné zakázky, 
elektronický podpis a elektronické schválení.

Ochrana údajů 

Soukromí a bezpečnost údajů představují hlavní oblasti obav spotřebitelů, které je mohou 
odradit od nakupování on-line. V digitálním prostředí je nutné vzít v úvahu všechny příslušné 
zájmy a práva, jakož i úplnou ochranu základních svobod. Směrnici 95/46/ES o ochraně údajů 
provedly všechny členské státy, stále však existují velké rozdíly v tom, jak je směrnice 
prováděna, i v nákladech na předávání údajů a jejich kontrolu. 

Návrhy:

 ·       Harmonizace pravidel v této oblasti s cílem vytvořit předvídatelnější právní prostředí.  

 ·       Klíčovou otázkou je transparentnost v oblasti údajů a možnost opravy nebo výmazu 
údajů i ohlášení případů porušení předpisů. 

 ·       Omezit administrativní zátěž a zjednodušit požadavky na oznamování s cílem pomoci 
zvýšit důvěru v internet a on-line prostředí.

 ·       Přizpůsobit právní předpisy v oblasti ochrany údajů budoucím novým úkolům a 
inovacím týkajícím se ochrany údajů, například novému internetovému computingu, kdy 
jsou software, sdílené zdroje a informace uložené na vzdálených serverech (cloud 
computing).

Poštovní služby 

Bezproblémové fungování poštovních služeb je pro elektronický obchod a prodej na dálku 
naprosto nezbytné. Různé produkty elektronického obchodu jsou k dispozici pouze 
prostřednictvím přeshraničního elektronického obchodu a často také lze výrobky, které jsou 
k dispozici v domácí nabídce, koupit v zahraničí levněji. To znamená, že služba doručování 
balíků bude nadále narůstat.

Fyzické doručení zboží je ze strany dodavatelů i kupujících stále vnímáno jako překážka. 
V přeshraničním elektronickém obchodu by mohlo doručení balíku z jedné země do jiné 
v některých případech znamenat vyšší tarify než u vnitrostátního doručení. Cenové rozdíly 
mohou být působeny mimo jiné těmito faktory: kvalita služby; služba sledování polohy 
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zásilky; vzdálenost; načasování; vodní hranice mezi regiony.

Vytvoření „agentury FRONTEX pro zboží“ na vnější hranici EU pro řešení otázek 
prosazování práv duševního vlastnictví by mohlo být kontraproduktivní, protože místo 
zvýšení ochrany by mohlo závažně narušit poštovní a expresní dodavatelské řetězce bez 
jakéhokoli přínosu.

Bílá kniha o dopravě (KOM/2011/0144 v konečném znění) uvádí rok 2030 jako cílové datum 
pro převedení 30 % zásilek na železniční a vnitrozemskou lodní dopravu. Je třeba věnovat 
pozornost tomu, aby nebyly zničeny obchodní modely elektronického obchodu, jako je 
dodávka příští den.

Návrhy:

 Sjednotit a zjednodušit předpisy, které ovlivňují poštovní služby v přeshraničním 
elektronickém obchodu, zvláště předpisy pro DPH. 
 Vyjasnit předpisy o skladových službách (které a čí předpisy se použijí, stejně jako čí 
DPH). 
 Sjednotit ekologické daně a mýta (tzn. dálniční známka EU, Euro-Vignette), protože 
ty by mohly zvýšit poplatky a náklady pro zákazníky přeshraničního elektronického obchodu.
 Vyjasnit práva týkající se zásilek a u zásilek zlepšit: spolehlivost; rychlost dodávky; 
služby vstřícné vůči zákazníkům a dobrou metodiku vracení zboží.

DPH 

Jednou z největších překážek na celoevropské úrovni je DPH. Zelená kniha o DPH 
(KOM(2010) 695 v konečném znění) je vynikajícím nástrojem pro další úvahy a dialog. 
Abychom však byli schopni zlepšit elektronický obchod a prodej on-line, musíme pokročit 
dále. Tuto situaci je nutné řešit dosti rychle. Možnosti pro snížení DPH, případně pro 
osvobození od DPH existují. Je nezbytně nutné vzdělávat veřejnost v oblasti využívání 
elektronického obchodu a je třeba přezkoumat stávající režim DPH pro vzdělávání ohledně 
on-line maloobchodu. 

Návrhy:

       Zjednodušit a sjednotit stávající předpisy pro DPH v prodeji na dálku.
       Snížit administrativní zátěž, zvláště u malých a středních podniků.
       Zřídit jednotné kontaktní místo (návrh z r. 2004).
       Vyjasnit, čí jurisdikce platí pro otázky DPH týkající se přeshraničního elektronického 
obchodu.
 Zkoumat možnosti pro snížení DPH, popřípadě pro osvobození od DPH v přeshraničních 

transakcích.

Práva duševního vlastnictví a jejich vymáhání

Ochrana práv duševního vlastnictví a boj proti padělání a pirátství představují významné 
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úkoly. Mimořádný význam má evropský systém, který stanoví právní rámec pro zlepšení a 
aktualizaci právních předpisů pro vymáhání, autorská práva a správu kolektivních práv 
s cílem přizpůsobit tyto předpisy digitální ekonomice 21. století.

Je nutné umožnit další rozkvět legálního elektronického obchodu, přitom je však také 
nezbytné vystupovat proti nezákonné činnosti, potírat padělání a pirátství, aby se jednak 
zvýšila důvěru spotřebitelů a rovněž chránila práva duševního vlastnictví a díla tvůrců a 
novátorů. Memorandum o porozumění ze dne 5. května 2011 o prodeji padělaného zboží na 
internetu, které bylo zveřejněno v květnu, bylo dobrým krokem kupředu a má klíčový význam 
pro dohody o budování důvěry spotřebitelů a rozvoji elektronického obchodu, protože 
prosazuje opatření proti padělání. 

Návrhy:

 Provést přezkum směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví, který má být 
proveden v roce 2012, aby se zlepšila vymahatelnost autorských práv a práva se 
přizpůsobila digitálnímu věku.

 Přepracovat právní rámec, v němž práva duševního vlastnictví fungují.
 Navrhnout a provést účinné právní předpisy s cílem zjednodušet kolektivní správu 

v Evropě.
 Zahájit debatu o příležitostech a výzvách on-line distribuce audiovizuálních děl.

Značka důvěry 

V Evropě již existuje mnoho značek kvality. Problém spočívá v tom, že v přeshraničním 
elektronickém obchodu nenabízejí dostatečné záruky. Proto je evropská značka důvěry 
potřebná.

Evropská značka důvěry musí být jednoduchá, dobře strukturovaná, obsažná, aby 
elektronickému obchodu přinášela přidanou hodnotu a zvýšila důvěru spotřebitelů, což by 
nám umožnilo rychle se dostat k oblasti transparentnosti. Měla by to být zastřešující značka, 
která by nabízela skutečné záruky v celé oblasti své působnosti a zvÿšovala důvěru 
spotřebitelů i podniků tím, že by přinesla právní jistotu a systém záruky vrácení peněz pro 
spotřebitele. Nástrojem záruk by byl standardizovaný systém EU-ADR s programem on-line 
řešení a mnohojazyčným prostředím, nabízející možnost hodnocení prodejců a zpětné vazby 
spotřebitelů, jakož i odpovědnost podniků za to, co deklarují. Institucionální nastavení orgánu, 
oprávněného udělovat značku důvěry, však představuje obtížný problém, protože na 
jednotném trhu neexistuje žádný evropský nezávislý regulační orgán. O tom je nutnéO tom 
ještě jednat.

Návrh:

 Vytvořit platformu tvůrců politik, zúčastněných stran a odborníků pro analýzu 
provádění programu evropské značky důvěry.

 Má-li být značka důvěry smysluplná a viditelná, musí být kodex chování pro udělení 
značky odvozen od nejvyšší kvality. S tím souvisejí i investice, které ovšem musí být 
rozpočtově odpovědné, aby byla značka skutečně účinná.



PE467.284v01-00 8/8 DT\871484CS.doc

CS

Následná opatření 

  Na potřeby elektronického obchodu je nutno nazírat holisticky, z pohledu celku. Je třeba 
překonat stávající roztříštění jednotného trhu v 27 členských státech i rozdíly v DPH a je 
třeba posílit důvěru spotřebitelů v elektronický obchod. Je nutné zavéstJe ntuné zvláštní 
režim pro elektronický obchod na vnitřním trhu podobný 28. režimu, který je právě 
projednáván v orgánech EU, s cílem překonat současné překážky. 

 Vedle nového Aktu o jednotném trhu by měl být připraven i Akt o jednotném 
elektronickém obchodu. 

 Pracovní skupina hodlá navázat na práci již provedenou na uvedených 4 zasedáních a 
vytvořit strategické zastřešení elektronického obchodu.


