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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k dotvoření vnitřního trhu pro elektronický obchod
(2010/2012(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na rozsudky ESD o Googlu (ve spojených věcech C-236/08 až C-238/08, 
rozsudek ze dne 23. března 2010) a BergSpechte (věc C-278/08, ze dne 25. března 2010), 
jež vymezuje pojem „běžně informovaného a přiměřeně pozorného uživatel internetu“ 
jako standardního internetového spotřebitele, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2010 o ochraně spotřebitele1,

– s ohledem na výroční zprávu sítě SOLVIT za rok 2008 nazvanou „Vývoj a výkonnost sítě 
Solvit v roce 2008“ (SEK(2009)0142), na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 
8. května 2008 o akčním plánu týkajícím se integrovaného přístupu k poskytování 
asistenčních služeb v oblasti jednotného trhu občanům a firmám (SEK(2008)1882) a na 
usnesení Parlamentu ze dne 9. března 2010 o síti SOLVIT2,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020: strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010)2020),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 3. prosince 2009 nazvaný 
„Návod pro provádění/uplatňování směrnice 2005/29/ES týkající se nekalých obchodních 
praktik (SEK(2009)1666),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 22. října 2009 o přeshraničním elektronickém 
obchodu mezi podniky a spotřebiteli v EU (KOM(2009)0557),

– s ohledem na „Vyhodnocení zkušebních nákupů přeshraničního elektronického obchodu 
v EU“, studii vypracovanou společností YouGovPsychonomics pro Evropskou komisi, 
GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele, která byla publikována 20. října 2009,

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 22. září 2009 o opatřeních 
v oblasti finančních služeb pro soukromé osoby v návaznosti na hodnotící zprávu 
o spotřebitelských trzích (SEK(2009)1251),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. července 2009 o harmonizované metodice pro 
klasifikaci a hlášení stížností a dotazů spotřebitelů (KOM(2009)0346) a doprovodný 
návrh doporučení Komise (SEK(2009)0949),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. července 2009 o vymáhání spotřebitelského 
acquis (KOM(2009)0330),

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 2. července 2009 o provádění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi 

                                               
1 Texty přijaté tohoto dne, P6_TA(2010)0046.
2 Texty přijaté tohoto dne, P6_TA-PROV(2010)0047.
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vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů 
spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) (KOM(2009)0336),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 5. března 2009 nazvaný „Zpráva 
o přeshraničním elektronickém obchodování v EU“ (SEK(2009)0283),

– s ohledem na své usnesení ze dne 5.února 2009 o mezinárodním trhu a internetu1,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. ledna 2009 nazvané „Sledování spotřebitelských 
výsledků na jednotném trhu: druhé vydání hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích“ 
(KOM(2009)0025) a na doprovodný pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Druhá 
hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích“ (SEK(2009)0076), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. června 2007 o důvěře spotřebitelů v digitálním 
prostředí2, 

– s ohledem na čl. 20 odst. 2 směrnice 2006/123/ES3 ze dne 12. prosince 2006 o službách 
na vnitřním trhu,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 
2006 o klamavé a srovnávací reklamě (kodifikované znění), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. března 2006 o evropském smluvním právu 
a přezkumu acquis: cesta vpřed4 a usnesení ze dne 7. září 2006 o evropském smluvním 
právu5,

– s ohledem na platné právní předpisy Společenství upravující oblast ochrany spotřebitelů, 
elektronického obchodu a rozvoje informační společnosti,

– s ohledem na sdělení Komise o přezkumu předpisového rámce EU pro sítě a služby 
elektronických komunikací (KOM(2006)0334),

– s ohledem na první zprávu o provádění ze dne 21. listopadu 2003 týkající se směrnice pro 
oblast elektronického obchodu (KOM(2003)0702),

– s ohledem na Směrnici Evropského parlamentu a rady 2002/65/ES6 ze dne 23. září 2002 
o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 
90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES

– s ohledem na vzorové zákony komise UNICTRAL pro elektronický obchod 1996, 
vzorové zákony komise UNICTRAL pro elektronický podpis 2001 a úmluvu komise 
UNICTRAL o užívání elektronických komunikačních systémů při uzavírání 
mezinárodních smluv 20057,

                                               
1 Úř. věst. C 67E, 18.3.2010, s. 112—120 
2 Úř. věst. C 146E, 12.6.2008, s. 370.
3 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.
4 Úř. věst. C 292 E, 1.12.2006, s. 109.
5 Úř. věst. C 305E, 14.12.2006, s. 247.
6 Úř. věst. L 271/16, 9.10.2002. 
7 http://www.un.or.at/unictral
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– s ohledem na článek 11 Smlouvy o fungování EU, který stanoví, že „požadavky na 
ochranu životního prostředí musí být zahrnuty do vymezení a provádění politik a činností 
Unie, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje“,

– s ohledem na článek 12 Smlouvy o fungování EU, který stanoví, že „požadavky 
vyplývající z ochrany spotřebitele budou brány v úvahu při vymezování a provádění 
jiných politik a činností Unie“,

– s ohledem na článek 14 Smlouvy o fungování EU a protokol č. 26 k této smlouvě 
o službách obecného (hospodářského) zájmu,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že Evropa by neměla jen hledat cesty jak dotvořit vnitřní trh pro 
elektronický obchod, ale také zkoumat, jak by elektronický obchod mohl pomoci 
vybudovat vnitřní trh, 

B. vzhledem k tomu, že elektronický obchod je hybná síla internetu a důležitý katalyzátor 
pro dosahování cílů EU stanovených ve směrnici 2020 strategie pro vnitřní trh; vzhledem 
k tomu, že všichni účastníci musí spolupracovat, aby byly překonávány přetrvávající 
překážky,

C. vzhledem k tomu, že 500 milionů spotřebitelů v EU je stěžejním faktorem pro efektivní 
fungování vnitřního trhu a hraje klíčovou roli při dosahování cílů lisabonské agendy 
týkajících se zvýšení hospodářského růstu, zaměstnanosti a konkurence, protože 
spotřebitelské výdaje vytvářejí polovinu bohatství EU,

D. vzhledem k tomu, že druhá prováděcí zpráva týkající se směrnice o elektronickém 
obchodování měla být vypracována v roce 2005, tj. čeká se na ni již pět let (článek 21 
směrnice 2000/31/ES),

E. vzhledem k tomu, že důvěra evropských spotřebitelů a podniků v digitální prostředí je 
nízká a v některých aspektech elektronického obchodu Evropa pokulhává za USA a Asií,

F. vzhledem k tomu, že rozdělení části elektronického trhu v rámci EU ohrožuje práva 
stanovená v acquis communautaire,

G. vzhledem k tomu, že evropští spotřebitelé a podniky mají malou právní jistotu, pokud jde 
o přeshraniční elektronický obchod, a na jedinou elektronickou transakci se vztahuje 
mnoho právních předpisů s odlišnými požadavky, což podnikům ani spotřebitelům 
nedává jednoznačná a snadno vymahatelná pravidla,

H. vzhledem k tomu, že rostoucí přeshraniční rozměr spotřebitelských trhů přináší nové 
výzvy pro donucovací orgány, jejichž možnosti jsou omezeny hranicemi jurisdikce 
a roztříštěností regulačního rámce,

I. vzhledem k tomu, že spotřebitelé mají nárok na náhradu škody, pokud se při elektronické 
obchodní transakci stanou obětí nelegálních praktik, avšak v praxi se při podávání 
soudních žalob setkávají se značnými překážkami v důsledku vysokých nákladů, 
dlouhých a složitých řízení a rizik spojených s projednáváním soudního sporu, zejména 
v přeshraničních případech,
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J. vzhledem k tomu, že ačkoliv existuje možnost mimosoudního řešení sporů , tyto systémy 
mimosoudního řešení sporů pravidelně používá jen 5 % maloobchodníků a 40 % 
maloobchodníků neví o možnostech, jak tyto nástroje používat,

K. vzhledem k tomu, že sjednocení nejdůležitějších spotřebitelských práv, stejně jako 
poštovních a bankovních poplatků, autorských práv, systémů DPH a postupů ochrany 
údajů by z velké části usnadnily vytvoření pravého jednotného trhu pro podniky 
a spotřebitele,

L. vzhledem k tomu, že elektronické obchodování podporuje rozvoj jednotného ekologického 
trhu skrze používání nízkouhlíkových a environmentálních technologií, norem, označení, 
výrobků a služeb,

Úvod
1. vítá sdělení Komise ze dne 22. října 2009 o přeshraničním elektronickém obchodu mezi 

podniky a spotřebiteli v EU; 
2. vyzývá Komisi k harmonizaci všech pojmů v této oblasti, zatímco současně uznává již 

odvedenou náročnou práci v oblastech spojených s elektronickým obchodem;
3. zdůrazňuje potřebu aktivní politiky, která by umožnila občanům a podnikům plně 

profitovat z vnitřního trhu, který by nabízí kvalitní zboží a služby za konkurenční ceny; 
domnívá se, že to vše má ještě zásadnější význam v podmínkách současné hospodářské 
krize, kdy je třeba bojovat proti rostoucí nerovnosti a chránit zranitelné spotřebitele, 
skupiny s nízkými příjmy a malé a střední podniky;

Jak zabránit roztříštění elektronického vnitřního trhu  
4. žádá o standardizaci poskytování předsmluvních informací v elektronickém obchodě 

a zachování minimální harmonizace v případě osobně uzavíraných smluv ve specifických 
odvětvích, jako jsou zdravotnické služby nebo reality;

5. žádá o sjednocení specifických pravidel a postupů, jež by umožnily obchodníkům 
zabývajících se prodejem na dálku a přímým prodejcům nabízet záruky a závazky za 
hranicemi své země, 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby navrhly opatření a přijetí dohod s cílem zjednodušit 
a zefektivnit povinné vykazování DPH pro přeshraniční elektronický obchod; 

7. zdůrazňuje potřebu zjednodušit a zefektivnit opatření týkající se elektrického 
a elektronického odpadu, přeshraniční správy autorských poplatků za nenahrané nosiče 
a záznamové přístroje, jakož i pravidla EU upravující přeshraniční elektronickou 
fakturaci („e-fakturace“) pro prodej na dálku;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily účinné uplatňování čl. 20 odst. 2 směrnice 
o službách, a vyzývá Komisi, aby navrhla ustanovení pro přístup k výrobkům dodávaným 
přes hranice v souladu s tímto článkem směrnice;

Dotvoření vnitřního trhu pomocí elektronického obchodu
9. vyzývá, aby byla přijata opatření za účelem zvýšení počtu uživatelů internetu a zlepšení 

kvality, ceny a rychlosti internetového připojení v těch zemích a regionech Unie, které 
kvalitní připojení nemají;
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10. vyzývá Komisi, aby začala vytvářet evropské normy pro usnadnění přeshraničního 
elektronického obchodu za účelem překlenutí rozdílů v platných právních předpisech 
mezi členskými státy a zrušila povinnost, aby obchodník před zahájením on-line prodeje 
musel mít nejprve off-line prodejnu, jelikož obojí spotřebitelům a malým a středním 
podnikům brání plně využívat potenciál vnitřního trhu v elektronické prostředí;

11. zdůrazňuje, že je nutno přezkoumat pravidla pro výhradní a výběrovou distribuci za 
účelem snížení překážek pro internetový prodej;

12. zdůrazňuje potřebu více zprůhlednit dodavatelský řetězec elektronického obchodu tak, 
aby spotřebitel vždy znal identitu dodavatele a aby věděl, zda jde o zprostředkovatele 
nebo konečného dodavatele;

13. vyzývá Komisi, aby podnikatelům, kteří standardizované smlouvy a standardizované 
všeobecné obchodní podmínky dobrovolně používají, uložila povinnost zvýraznit ta 
smluvní ustanovení, která jsou od nich odlišná;

14. vyzývá Komisi, aby navrhla rozšířit používání pravidel upravujících smlouvy uzavírané 
na dálku také na smlouvy uzavřené mezi spotřebitelem a profesionálním obchodníkem při 
on-line aukčních obchodech a na smlouvy o službách v oblasti cestovního ruchu (letenky, 
ubytování v hotelu, pronájem vozidel, služby v oblasti volného času atd.) objednávaných 
individuálně přes internet; 

15. žádá Komisi o objasnění pravidel pro (přímé nebo nepřímé) získávání objednávek 
prostřednictvím interetu v ostatních členských státech; 

Zlepšení právní ochrany uživatele při přeshraničním obchodování
16. žádá, aby byla zavedena povinnost externích auditů pro některé specifické typy 

elektronických služeb, které je obzvláště třeba plně zabezpečit, má-li být zajištěna 
ochrana osobních údajů a dat (např. v internetovém bankovnictví) atd.;

17. domnívá se, že k posílení důvěry spotřebitelů je nutné zlepšit dozor nad trhem 
a mechanismy vymáhání práva a posílit transparentnost pravidel, neboť spotřebitelské 
výdaje budou důležitým faktorem pro hospodářské oživení; zastává názor, že veřejné 
orgány musí dostat více zdrojů na vyšetřování a následné ukončení nezákonných 
obchodních praktik; vyzývá Komisi k vytvoření evropského systému včasného varování, 
jehož součástí by byla databáze, před podvodnými aktivitami v digitálním prostředí; 
vyzývá Komisi, aby v případě potřeby aktualizovala RAPEX (systém včasného 
varování);

18. požaduje harmonizaci předpisů týkajících se nevýhodných smluvních podmínek, které 
budou sloužit k vytvoření ustanovení pro celou EU a zajistí, aby vnitrostátní orgány 
a soudy při posuzování norem dodržovaly stejné normy;

19. vyzývá k tomu, aby byly ve všech členských státech zřízeny nezávislé agentury na 
ochranu spotřebitele, jež budou mít pravomoc chránit zájmy výrobců a spotřebitelů 
podáním žaloby u vnitrostátních soudů;

20. sdílí názor Komise, že pro spotřebitele mohou být systémy mimosoudního řešení sporů, 
např. při mediaci a rozhodčím řízení nebo mimosoudní urovnání, výhodnou a přitažlivou 
alternativou; naléhá na členské státy, aby v zájmu posílení ochrany spotřebitelů 
a dosažení co největšího souladu s právními předpisy podporovaly rozvoj mechanismů 
mimosoudního řešení sporů a skupinové žaloby; připomíná kladné zkušenosti spojené se 
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sítí SOLVIT a se sítí evropských spotřebitelských center; vyzývá k vytvoření evropského 
informačního systému, jenž by poskytoval poradenství a podrobné informace ohledně 
práv a povinnosti na digitálním trhu; současně však zdůrazňuje, že tyto mechanismy by 
měly pouze doplňovat, nikoli nahrazovat soudní či správní způsoby vymáhání právních 
předpisů;  

21. zdůrazňuje potřebu vypracovat a sjednotit pravidla poskytující vysoký stupeň právní 
ochrany mladistvým a podporuje zahájení informačních kampaní zaměřených na rodiče, 
učitele a vychovatele s cílem zvýšit jejich vnímaní odpovědnosti informovat děti 
o možných nástrahách spojených s internetovým obchodem a připomenout důležitost 
dohledu nad dětmi při užívání internetu;

22. zdůrazňuje, že je nutné poskytovat státním úředníkům a soudním orgánům řádné školení 
a vzdělávání v oblasti pravidel ochrany spotřebitele v EU; 

Strategie e-confidence jako nástroj zvýšení důvěry uživatelů v elektronické obchodování
23. žádá o jednoznačné a zlepšené horizontální právní nástroje a harmonizaci určitých 

aspektů spotřebitelského smluvního práva; domnívá se, že by sem mohly být zahrnuty 
i další směrnice, jako např. směrnice týkající se prodeje finančních služeb na dálku 
a elektronického obchodování; 

24. věří, že důvěra spotřebitelů může být vybudována prostřednictvím spolehlivých 
evropských orgánů nebo důvěryhodných značek, jež zaručují spolehlivost a kvalitu zboží 
na přeshraničním elektronickém trhu; domnívá se, že by měla být vytvořena trvalá 
důvěryhodná evropská značka;

25. vyzývá k založení grantového programu a využití existujících finančních nástrojů pro 
projekty cílené na posilování důvěry spotřebitelů v elektronický obchod, včetně 
vzdělávacích a informačních kampaní a projektů ověřujících kvalitu on-line služeb 
v praxi (např. fiktivní nákup, tzv. „mystery shopping“); zdůrazňuje potřebu vytvoření 
elektronického vzdělávacího modulu založeného na projektu Dolceta (rozvoj 
vzdělávacích nástrojů pro dospělé uživatele služeb on-line);

26. žádá Komisi, aby v souladu s cíli EU stanovených ve strategii 2020 vypracovala 
evropskou chartu uživatelských práv v oblasti on-line poskytovaných služeb 
a elektronického obchodování;

27. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
Úvod
Elektronický obchod je hybná síla internetu a důležitý katalyzátor při plnění cílů strategie EU 
2020 pro vnitřní trh. Pro všechny účastníky je důležitá spolupráce l překonávání 
přetrvávajících překážek. 

Mezery na jednotném trhu jsou ještě více viditelné, pokud přihlédneme k přeshraničnímu 
trhu. Volnému pohybu zboží v Evropě výrazně brání roztříštěné soubory vnitrostátních 
předpisů. Výsledky elektronického obchodování v EU ukazují, že v roce 2009 si jeden ze tří 
spotřebitelů v Evropě koupil minimálně 1 věc přes internet, ale jen 7 procent evropských 
spotřebitelů tak učinilo v jiném členském státě. Skrytý výzkum EU postupů využívaných při 
elektronickém obchodování ukázal, že 60 % pokusů zákazníků koupit si zboží mimo hranice 
EU je neúspěšných, a to ze důvodu transakce či dodání zboží ze strany výrobce, ačkoliv 
v polovině z 11 000 zjištěných případů mohl nakupující ušetřit minimálně 10% nákladů při 
internetovém nákupu přes hranice (a to včetně nákladů na dopravu).

Nově schválená Lisabonská smlouva jejímž cílem je zjednodušit politické procesy EU, by 
měla napomoci řešení problému této roztříštěnosti.

V současné době ekonomické krize je dříve než kdy jindy důležité, aby Evropa pracovala 
usilovně a rychle na překonání těchto překážek. Jednotný trh EU se pyšní více než 500 
miliony spotřebitelů. Ovšem při pokusech o nákup přes internet by to člověk ani neřekl. V 
současnosti jednotný trh spotřebitelům, především při nákupech přes internet, nepomáhá. 
Přeshraniční elektronický obchod se v důsledku řady přeshraničních překážek nerozvíjí stejně 
rychle jako domácí elektronický obchod; 

 Mnoho internetových stránek umožňuje nákup přes internet pouze lidem s poštovní 
adresu. Z jednoho výzkumu vyplývá, že 61 % přeshraničních transakcí nemůže být 
uzavřeno, protože internetové obchody nedodávají do země zákazníka.  Stejně tak je 
potřeba vytvářet podněty pro obchodníky. 

 Ačkoli má polovina domácností v EU vysokorychlostní internetové připojení, 
vzhledem k nedostatku důvěry jsou zákazníci při nakupování přes internet zdrženliví. 
Jiný průzkum ukazuje, že jen 12 % z uživatelů internet v EU se cítí bezpečně při 
provádění transakcí přes internet. Povzbudivé je, že řada spotřebitelů touží po 
využití jednotného trhu. Třetina spotřebitelů zvažuje nákup přes internet v jiné zemi, 
protože je levnější nebo výhodnější. Bohužel jen 7 % spotřebitelů nákup uskuteční. 
Pokud dodáváme spotřebitelům více důvěru, můžeme uvolnit plný ekonomický 
potenciál evropského jednotného trhu, který představuje hodnotu tržeb více než 100 
miliard Euro.

 Neexistuje dostatek prostředníků pro vymahatelnost právních předpisů a pro 
nápravy, které jsou základem pro dobré fungování trhu. V důsledku velkých rozdílů 
mezi členskými státy jsou spotřebitelé s řešením problémů přeshraničního 
elektronického obchodu nespokojeni.

K tomu, aby všichni evropští spotřebitelé a maloobchodníci mohli profitovat ze společného 
elektronického trhu a měli v něj větší důvěru je nutné rychlé zlepšení právních předpisů EU.  
Je nezbytné, aby vedoucí představitelé Evropská unie a tvůrci politik přezkoumali současný 
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předpisový rámec pro dohody o distribuci, pravidla pro obchodní známky a předpisy pro 
služby a spotřebitele, a zajistili jejich plnou aktualizaci v souladu trhem 21. století a podpořili 
přínosy pro spotřebitele i maloobchodníky.

Hlavní výzvou současnosti je dosáhnout v Evropě skutečného jednotného internetového trhu. 
Toto se však může uskutečnit pouze v případě, že evropské hospodářství bude přizpůsobeno 
ke konkurenčnímu celosvětovém trhu 21. století. K tomu aby mohla EU konkurovat na 
celosvětovém trhu je nutné vytvořit silný evropský trh. Evropa musí mít ucelený soubor 
pravidel, který posílí důvěru spotřebitelů i maloobchodníků, a přivede ji k celosvětovému 
vedoucímu postavení na poli digitální ekonomiky.  Za tímto účelem je důležité vytvořit jasné 
pokyny pro uživatele elektronického obchodování, zejména pokud jde o klíčové prvky 
zpřístupnění informací a poctivých obchodních postupů, které by měly podniky zajišťovat
a které mohou spotřebitelé očekávat v souvislosti s elektronickým obchodováním. 

Je důležité vynaložit velké úsilí na podporu elektronického obchodování a ke zvýšení důvěry 
uživatelů pomocí poskytování informací o jejich právech a prosazování těchto práv na poli 
elektronického obchodování. 

Pokud tedy máme splnit cíl dosažení vysoké úrovně ochrany uživatelů elektronického 
obchodu a dodat jim důvěru nutnou k využití plného potenciálu jednotného trhu, musí Komise 
a vnitrostátní výkonné moci zvýšit své úsilí. Zdokonalení dozoru nad trhem a posílení 
mechanismů ke zvýšení důvěry výrobců a spotřebitelů je základem pro přeshraniční 
elektronické obchodování. Toto obchodování by na oplátku mohlo vést k vyšším 
spotřebitelským výdajům, jež budou také zásadním faktorem pro hospodářské oživení. 

Zpravodaj vítá třináct doporučení pro opatření rozvíjející politiku a praxi v oblasti 
přeshraničního elektronického obchodování uvedeného ve sdělení Komise. Dal by přednost 
hlubší kritické analýze dalšího možného postupu v těchto šesti prioritních oblastech, které 
jsou dle jeho názoru klíčové pro zvýšení a posílení přeshraničního elektronického 
obchodování: 

1. V Evropě by měl být posílen přístup uživatelů k internetu.  Pro nakupování online 
potřebují spotřebitelé získat kvalitní druh přístupu na síť. Měla by být podniknuty 
určité kroky za účelem zvýšení počtu uživatelů internetu a zlepšení kvality a rychlosti 
internetového připojení v těch zemích a regionech Unie, které kvalitní připojení 
nemají.

2. Je nutné překonat roztříštěnost online trhu. Mnoho prodejců vytváří překážky 
nadnárodním trhům, jelikož určité služby nejsou dostupné online pro obyvatele 
určitých států a oblastí Unie. Někdy je to z důvodu přesměrování spotřebitelů na jejich 
národní servery, pokud zadají IP adresu z jiného státu, a někdy je to jednoduše proto, 
že obchodníci odmítají prodávat zboží spotřebitelům z určitých zemí. Je tedy nutné 
posílit uplatňování čl. 20 odst. 2 směrnice o službách, který zakazuje diskriminaci 
zákazníků na základě jejich národnosti nebo místa bydliště. 

3. Je nutné překonat roztříštěnost předpisů na ochranu spotřebitele. Uplatňování 
nové směrnice o právech spotřebitelů bude krokem vpřed nejen při podepisování 
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smluv, ale může také pomoci překonat problémy, jež mohou mezi kupujícím 
a prodejcem vzniknout, řídí-li se stejným předpisem. 

4. Je nutné zvýšit důvěru spotřebitelů při nakupování on-line. Mnoho spotřebitelů 
nenakupuje přes internet, protože z různých důvodů nevěří bezpečnosti tohoto trhu. 
Někteří se mohou cítit bezbranní, když nakupují od někoho, koho nemohou ve 
skutečnosti vidět, jelikož cítí, že by mohlo jít o podvodníky či o osoby, kterém jim 
nabízejí vadný výrobek, jiný než vidí na svých obrazovkách. Ke zvýšení důvěry 
zákazníků v internetový trh je nutné zavést určitá opatření:

 vytvořit a zavést evropskou značku důvěry;
 posílit kontrolu a dohled nad sítí;
 vytvořit informační kampaň, pomocí které se spotřebitelé mohou dozvědět 

o svých právech, o tom jaké prvky jsou důležité pro důvěryhodnost sítě, jaké 
jsou bezpečné formy plateb atd.;

 zajistit ochranu spotřebitele, pokud jde o jeho bezpečnost a osobní údaje. .

5. Iniciativy musí být rozvíjeny tak, aby podporovaly obchodníka v podnikání na 
internetu. Mnoho podniků na internetu neobchoduje z důvodu velkých nevýhod, které 
by museli čelit, pokud by tak učinili. Některá pravidla souvisejí s daněmi, nakládání 
s odpady atd. se příliš liší na vnitrostátních trzích jeden od druhého, což vytváří 
podnikatelské prostředí , které je složité a nevyzpytatelné. Proto je nutné přijmout 
normativní návrhy, které budou podnětem pro maloobchodníky k rozšíření na pole 
jejich podnikání a ke zvýšení počtu spotřebitelských příležitostí:

 zjednodušit oznamovací povinnost prodejců na dálku, pokud jde o DPH; 
 zdokonalit platební mechanismus užívaný při obchodování on-line;
 sjednotit poštovní a bankovní poplatky napříč EU;
 předložit praktické řešení problémů spojených s platbami a právy duševního 

vlastnictví tak, aby dodavatelé nemuseli platit za stejné zboží v různých 
zemích;

 regulovat na evropské úrovni stupeň výskytu reklamy na internetu; 
 zlepšit mechanismy řešení sporů mezi dodavatelem a spotřebitelem.

6. Je zapotřebí vynaložit úsilí k vytvoření záruky bezpečnosti nezletilých uživatelů sítí.  
Na evropské úrovni je nutný efektivní regulační mechanismus, jež by zaručoval ochranu 
nezletilých před vstupem na internetové stránky se škodlivým obsahem, včetně pornografie, 
prodeje tabákových výrobků a alkoholu, sázení přes internet, kontaktu s neznámými lidmi 
a užívání sociálních sítí.

Z hlediska zpravodaje jde především o provádění stávajících pravidel EU pro klasického off-
line obchodování a jejich úpravu pro účely obchodování on-line tak, aby bylo dosaženo 
skutečného jednotného evropského trhu připraveného čelit výzvám celosvětového 
hospodářství 21. století. 


