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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že volný pohyb služeb, včetně digitálních služeb, je jednou ze čtyř 
základních svobod zakotvených ve Smlouvě o fungování Evropské unie a má zásadní 
význam pro fungování jednotného trhu, a je třeba ho posílit lepšími podmínkami 
a ochranou spotřebitelů;

B. vzhledem k tomu, že směrnice 2000/31/ES1 (směrnice o elektronickém obchodu) je 
právním rámcem pro online služby na vnitřním trhu a upravuje správu obsahu 
zprostředkovateli hostování obsahu; vzhledem k tomu, že je třeba zabránit jakékoli 
roztříštěnosti tohoto právního rámce vyplývající z revize směrnice o elektronickém 
obchodu;

C. vzhledem k tomu, že zpráva Výboru pro právní záležitosti týkající se „Aktu 
o digitálních službách: přizpůsobení pravidel občanského a obchodního práva pro 
obchodní subjekty působící online“ se nezabývá pravidly směrnice o elektronickém 
obchodu, která jsou předmětem zprávy vypracované Výborem pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů;

D. vzhledem k tomu, že směrnice (EU) 2019/21612, kterou se mění směrnice 2005/29/ES3 
(„směrnice o nekalých obchodních praktikách“), a směrnice (EU) 2019/7704 („směrnice 
o digitálním obsahu“) a (EU) 2019/7715 o některých aspektech smluv o poskytování 
digitálního obsahu a digitálních služeb a smluv o prodeji zboží byly přijaty teprve 
nedávno;

E. vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2017/23946 hraje klíčovou úlohu při posilování 
spolupráce mezi vnitrostátními orgány v oblasti ochrany spotřebitele;

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních 
aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice 
o elektronickém obchodu“) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2161 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění 
směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES 
a 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele 
(Úř. věst. L. 328, 18.12.2019, s. 7).

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních 
praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách) (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, 
s. 22).

4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech 
smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb (Úř. věst. L 136, 22.5.2019, s. 1).

5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech 
smluv o prodeji zboží, o změně nařízení (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES a o zrušení směrnice 
1999/44/ES (Úř. věst. L 136, 22.5.2019, s. 28).

6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci mezi 
vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů 
spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 1).
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F. vzhledem k tomu, že balíčkem aktu o digitálních službách by nemělo být dotčeno 
nařízení (EU) 2016/6797 (GDPR), kterým se stanoví právní rámec na ochranu osobních 
údajů;

G. vzhledem k tomu, že balíček aktu o digitálních službách by neměl mít vliv na směrnici 
2002/58/ES8, v níž se vyžaduje, aby členské státy zajistily vysokou úroveň ochrany 
práva na soukromí v souvislosti se zpracováním osobních údajů v odvětví 
elektronických komunikací;

H. vzhledem k tomu, že s ohledem na epidemii COVID-19 Komise uvítala pozitivní 
přístup platforem v reakci na její dopisy zaslané dne 23. března 2020, v nichž 
požadovala jejich spolupráci při odstraňování podvodných reklam na produkty, které 
nepravdivě tvrdily, že mohou zabránit nebo vyléčit infekci COVID-19;

I. vzhledem k tomu, že by legislativní opatření navržená v rámci aktu o digitálních 
službách měla být podložena důkazy a Komise by měla provést důkladné posouzení 
dopadu na základě příslušných údajů, statistik, analýz a studií různých dostupných 
možností;

1. vítá skutečnost, že Komise a orgány pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (CPC) 
členských států vydaly „Společný postoj pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele 
v souvislosti s onemocněním COVID-19“9 týkající se nejnovějších podvodů a nekalých 
praktik, které se objevily v souvislosti s vypuknutím nákazy COVID-19;

2. zdůrazňuje potřebu lepší ochrany spotřebitelů poskytováním spolehlivých 
a transparentních informací o příkladech nekalých praktik, jako jsou zavádějící tvrzení 
a podvody;

3. vyzývá všechny platformy, aby spolupracovaly s Komisí a příslušnými orgány sítě CPC 
a sítě evropských spotřebitelských center (ESC) s cílem lépe odhalovat nezákonné 
praktiky a bojovat proti podvodům; žádá Komisi, aby své pokyny pro spotřebitele 
a obchodníky průběžně přezkoumávala s cílem zabránit marketingu, prodeji nebo 
nákupu zboží a služeb, které spotřebitelům poskytují falešný, zavádějící nebo jinak 
zneužívající obsah, a aby v případě potřeby přijala legislativní opatření;

4. domnívá se, že cílem těchto pokynů by nemělo být pouze uplatňování spotřebitelského 
práva Unie a členských států, ale také proaktivní zavádění opatření pro rychlé řešení 
krize na trhu;

5. vybízí k úsilí o zajištění transparentnosti fungování a odpovědnosti reklamy na internetu 
a domnívá se, že jsou zapotřebí další pokyny, pokud jde o profesionální péči 

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních 
údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických 
komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37):

9 Evropská komise / Síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (CPC), Společný postoj orgánů pro 
spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele „Boj proti podvodům a nekalým obchodním praktikám na 
internetových platformách v souvislosti s vypuknutím koronavirové nákazy v EU“.
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a povinnosti platforem při reklamě na internetu; uvádí, že je třeba přijmout nová 
opatření, která vytvoří rámec pro vztahy mezi platformami a spotřebiteli, pokud jde 
o ustanovení o transparentnosti týkající se reklamy, digitálního pobízení a preferenčního 
zacházení;

6. připomíná, že placená reklama nebo placené umístění do pořadí výsledků vyhledávání 
by měly být zřetelně, jasně a srozumitelně označeny; navrhuje, aby platformy 
zveřejňovaly původ placené reklamy, zejména reklamy politické povahy;

7. poukazuje na to, že cílená reklama musí být přísněji regulována ve prospěch méně 
rušivých forem reklamy a že v balíčku aktu o digitálních službách by měly být 
stanoveny jasné hranice, pokud jde o podmínky upravující možnost shromažďování 
údajů za tímto účelem, aby byli spotřebitelé lépe chráněni;

8. domnívá se, že pokud příslušné údaje prokáží významný rozdíl v zavádějících 
reklamních praktikách a prosazování předpisů mezi platformami EU a platformami 
třetích zemí, má smysl zvážit další možnosti, jak posílit dodržování stávajících právních 
předpisů;

9. domnívá se, že možnosti, jak posílit dodržování stávajících právních předpisů, by měly 
zahrnovat povinnost zadavatelů a zprostředkovatelů reklamy usazených ve třetí zemi 
jmenovat právního zástupce usazeného v Unii, kterému by bylo možné adresovat 
žádosti, například s cílem umožnit spotřebitelům nápravu v případě nepravdivé nebo 
klamavé reklamy;

10. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit rovné podmínky mezi zadavateli reklamy z Unie 
a inzerenty ze třetích zemí; žádá proto Komisi, aby vyhodnotila dopad, který by měly 
vzájemné závazky třetích zemí přijaté v reakci na nová pravidla Unie na poskytování 
služeb ve třetích zemích společnostmi se sídlem v Unii, a aby zvýšila povědomí o tom, 
jak se právní předpisy na ochranu spotřebitele vztahují na inzerenty ze třetích zemí 
zaměřené na trh Unie;

11. žádá Komisi, aby vyjasnila, jaké sankce či jiná omezení se v souladu s právními 
předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy vztahují na zprostředkovatele reklam 
a platformy, pokud vědomě přijmou nepravdivé nebo klamavé reklamy;

12. zdůrazňuje význam jasného vymezení toho, co představuje nepravdivou nebo klamavou 
reklamu; připomíná, že by online platformy měly přijmout opatření s cílem zajistit, aby 
neprofitovaly z nepravdivé nebo klamavé reklamy, ani z marketingového obsahu 
využívajícího influencery, u něhož není uvedeno, že je sponzorovaný;

13. zdůrazňuje, že požadavky na transparentnost by měly zahrnovat povinnost zveřejňovat, 
kdo platí za reklamu, včetně přímých i nepřímých plateb nebo jakékoli jiné odměny, 
kterou obdrží poskytovatelé služeb, a chránit spotřebitele před nevyžádanými sděleními 
na internetu;

14. zdůrazňuje, že reklamy na komerční produkty a služby a reklamy politické povahy nebo 
sdělení veřejného zájmu jsou odlišné z hlediska formy i funkce, a proto by měly 
podléhat odlišným, ale vzájemně se doplňujícím pokynům a pravidlům;
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15. připomíná své předchozí úsilí a žádá Komisi, aby dále přezkoumala praxi používání 
předem formulovaných standardních doložek ve smluvních podmínkách, které nejsou 
individuálně sjednány předem, včetně dohod o udělování licencí koncovým uživatelům 
(„smluvní podmínky“), a aby hledala způsoby, jak je učinit spravedlivějšími, a zajistila 
soulad s právem Unie, s cílem umožnit spotřebitelům snadnější zapojení, včetně 
možnosti volby doložek, které umožňují získat informovanější souhlas;

16. připomíná, že omezení používání digitálního obsahu a digitálních služeb, jako jsou 
technická omezení, včetně omezení interoperability, nebo omezení vyplývající z dohod 
o udělování licencí koncovým uživatelům, mohou být v rozporu s právem Unie, pokud 
nesplňují důvodná očekávání spotřebitele chráněná podle směrnice o digitálním obsahu;

17. konstatuje, že uživatelé často přijímají smluvní podmínky, aniž by je četli; dále 
konstatuje, že i v případě, kdy smluvní podmínky umožní uživatelům doložky nepoužít, 
mohou poskytovatelé služeb od uživatelů požadovat, aby tak učinili při každém 
přístupu, a přimět je tak k jejich přijetí;

18. konstatuje, že většinu smluvních podmínek mohou platformy jednostranně změnit, aniž 
by o tom spotřebitele informovaly, což má velmi negativní dopady na ochranu 
spotřebitele, a požaduje lepší ochranu spotřebitelů pomocí účinných opatření;

19. žádá Komisi, aby zavedla pokyny pro platformy s cílem lépe informovat spotřebitele 
o těchto smluvních podmínkách, jako jsou vyskakovací zprávy obsahující klíčové 
informace o těchto podmínkách;

20. domnívá se, že na začátku jakýchkoli takovýchto smluvních podmínek by se mělo 
zobrazit shrnutí textu smluvních podmínek v jasném a srozumitelném jazyce, včetně 
možnosti rozhodnout se jednoduše nepoužívat nepovinné doložky; domnívá se, že by 
Komise měla vypracovat vzor pro taková shrnutí;

21. zdůrazňuje, že smluvní podmínky by měly vždy účinně zaručit, aby zpřístupnění všech 
údajů třetím stranám pro účely marketingu bylo založeno na souhlasu uživatele, 
a zajistit tak vysokou úroveň ochrany a bezpečnosti údajů;

22. doporučuje, aby jakékoli nápravné opatření týkající se přístupu k údajům bylo uloženo 
pouze kvůli řešení selhání trhu, bylo v souladu s obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů, přiznávalo spotřebitelům právo vznést námitku proti sdílení údajů 
a poskytovalo spotřebitelů technická řešení, která jim pomohou kontrolovat a řídit toky 
jejich osobních informací a mít opravné prostředky;

23. žádá Komisi, aby zajistila, aby spotřebitelé mohli stále používat všechny primární 
funkce připojeného zařízení, a to i v případě, že neposkytnou nebo stáhnou svůj souhlas 
se sdílením neprovozních údajů s výrobcem zařízení nebo třetími stranami; opakuje, že 
je třeba, aby byly smluvní podmínky transparentní, pokud jde o možnost a rozsah 
sdílení údajů se třetími stranami;

24. požaduje lepší vymáhání práva spotřebitelů na informovaný souhlas a svobodnou volbu 
při poskytování údajů;

25. zdůrazňuje, že směrnice (EU) 2019/2161, směrnice (EU) 2019/770 a směrnice (EU) 
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2019/771 musí být řádně provedeny a uplatňovány; žádá Komisi, aby tuto skutečnost 
zohlednila při navrhování dalších opatření reagujících na nový vývoj na trhu;

26. bere na vědomí nárůst „inteligentních smluv“, jako jsou smlouvy založené na 
technologiích distribuované účetní knihy bez jasného právního rámce;

27. žádá Komisi, aby posoudila vývoj a využívání technologií distribuované účetní knihy, 
včetně tzv. inteligentních smluv, zejména v otázkách zákonnosti, a prosazování 
inteligentních smluv v přeshraničních situacích, poskytla pokyny k zajištění právní 
jistoty pro podniky a spotřebitele a předkládala legislativní iniciativy pouze v případě, 
že při tomto posouzení budou zjištěny konkrétní nedostatky;

28. žádá Komisi, aby zejména aktualizovala své stávající pokyny ke směrnici 2011/83/EU10 
(směrnice o právech spotřebitelů) s cílem objasnit, zda se domnívá, že na inteligentní 
smlouvy se vztahuje výjimka podle čl. 3 odst. 3 písm. l), a pokud ano, za jakých 
okolností, a aby vyjasnila otázku práva odstoupit od smlouvy;

29. žádá o pokyny k přeshraničním transakcím a ke stávajícím pravidlům týkajícím se 
požadavků na ověřování;

30. zdůrazňuje, že veškeré budoucí legislativní návrhy by měly být založeny na faktech 
a měly by usilovat o odstranění stávajících neopodstatněných překážek v poskytování 
digitálních služeb online platformami, zabránit vzniku potenciálně nových překážek 
a současně posílit ochranu spotřebitelů; je přesvědčen, že cílem těchto návrhů by mělo 
být dosažení udržitelného a inteligentního růstu, řešení technologických problémů 
a zajištění spravedlivého a bezpečného digitálního jednotného trhu pro všechny;

31. současně zdůrazňuje, že nové unijní povinnosti pro platformy musí být přiměřené 
a jasné, aby se zabránilo přílišné regulační zátěži nebo zbytečným omezením, musí se 
řídit cíli ochrany spotřebitelů a bezpečnosti produktů, zajišťovat rovné podmínky pro 
podniky, včetně malých a středních podniků (MSP), a chránit zdraví a bezpečnost 
našich občanů; zdůrazňuje, že je třeba předcházet tomu, aby se členské státy při 
uplatňování právních předpisů Unie dopouštěly tzv. gold-platingu;

32. žádá Komisi, aby prozkoumala možnost předložit v rámci balíčku aktu o digitálních 
službách několik návrhů, včetně návrhů týkajících se smluvních práv v souvislosti 
s poskytováním digitálních služeb, jak je uvedeno v doporučeních uvedených v příloze.

10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, 
kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES 
a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES 
(Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64).
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PŘÍLOHA K NÁVRHU USNESENÍ:

PODROBNÁ DOPORUČENÍ K OBSAHU POŽADOVANÝCH NÁVRHŮ

A. ZÁSADY A CÍLE POŽADOVANÝCH NÁVRHŮ BALÍČKU AKTU O DIGITÁLNÍCH 
SLUŽBÁCH

Balíček aktu o digitálních službách by měl zahrnovat:

 komplexní legislativní návrh na revizi směrnice o elektronickém obchodu s cílem 
zlepšit fungování vnitřního trhu a volný pohyb digitálních služeb;

 legislativní návrh týkající se ex ante regulace velkých platforem v případě selhání trhu 
a posilující transparentnost, vycházející z nařízení o vztazích mezi platformami 
a podniky;

 návrhy týkající se smluvních práv v souvislosti s poskytováním digitálních služeb, 
které doplňují akt o digitálních službách, jako součást balíčku na základě doporučení 
uvedených v této příloze, a to po důkladné analýze provádění a uplatňování nedávno 
přijatých právních nástrojů v oblasti ochrany spotřebitele, jakož i revize nařízení (EU) 
č. 910/201411 („nařízení eIDAS“) s ohledem na vývoj technologií virtuální 
identifikace s cílem zlepšit účinnost elektronických interakcí mezi podniky 
a spotřebiteli.

B. DOPORUČENÍ

Doporučení č. 1. Účel

Cílem návrhů by mělo být posílení pravidel občanského a obchodního práva, která se vztahují 
na obchodní subjekty působící online, pokud jde o digitální služby, včetně aspektů 
občanského a obchodního práva v oblasti technologií distribuované účetní knihy, a zejména 
inteligentních smluv, jsou-li po důkladném posouzení dopadů zjištěny konkrétní nedostatky.

Návrhy by se měly rovněž zaměřit na to, aby byly smluvní podmínky srozumitelnější a aby 
byla jednotlivcům poskytnuta skutečná možnost nepoužít některé doložky nebo sjednat 
individuální podmínky.

Doporučení č. 2. Oblast působnosti

Návrhy týkající se smluvních práv by se měly zaměřovat pouze na aspekty občanského 
a obchodního práva a neměly by mít vliv na směrnici o elektronickém obchodu. Měly by být 
v souladu s pravidly pro reklamu stanovenými ve směrnici o nekalých obchodních praktikách 
a s pravidly pro digitální obsah a digitální služby stanovenými ve směrnici o digitálním 
obsahu.

Doporučení č. 3. Obecné zásady

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické 
identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení 
směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).
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Zásada transparentnosti
Veškeré smluvní podmínky nebo jiné doložky o použití by měly být snadno přístupné, 
srozumitelné a měly by být formulovány jasně a jednoduše. Spotřebitelé by měli dostávat 
správné a přiměřené informace o funkcích a technických omezeních digitálního obsahu 
a digitálních služeb, aby se zabránilo nesprávné a klamavé reklamě. Pokud funkčnost nebo 
optimální fungování připojeného produktu nebo služby závisí na jedné nebo více službách, 
musí zadavatelé a zprostředkovatelé reklamy zajistit, aby spotřebitelé porozuměli tomu, že 
produkt nebo službu nelze použít bez této doplňkové služby. Komise by měla vypracovat vzor 
pro shrnutí klíčových smluvních podmínek nebo licenčních smluv s koncovými uživateli, 
které by se měly objevit na začátku, aby mohli spotřebitelé identifikovat nejdůležitější body 
a porozumět důsledkům svého souhlasu.

Zásada korektnosti
Veškeré smluvní podmínky nebo jiné doložky o použití, které nejsou nezbytně nutné pro 
poskytování digitální služby nebo které nejsou vyžadovány právními předpisy, by mělo být 
možné změnit nebo odstranit, než je koncový uživatel přijme („opted-out“).
Podniky by rovněž měly mít možnost omezit některé služby, pokud se jednotlivec rozhodne 
pro takovou možnost, neměly by však být schopny zcela odepřít přístup nebo omezit základní 
prvky digitální služby nebo fyzického produktu, které jsou spojeny či jinak souvisí s digitální 
službou.

Zásada právní jistoty
Mělo by být jasně stanoveno, že kdykoli spadají smluvní podmínky a inteligentní smlouvy 
pod právní definici smlouvy, měla by se použít veškerá příslušná ustanovení o ochraně 
spotřebitele stanovená ve směrnici o právech spotřebitelů.

Mělo by být objasněno, zda pouhé přijetí podmínek nebo použití digitální služby bez důkazu, 
že koncový uživatel tyto podmínky nebo jiné doložky o použití četl, lze považovat za 
informovaný souhlas.

Vymáhání a sankce
Členské státy by měly lépe vymáhat právo spotřebitelů na informovaný souhlas a svobodu 
volby při sdělování údajů zadavatelům a zprostředkovatelům reklamy. Členské státy by měly 
umožnit odškodnění spotřebitelů a stanovit pravidla pro sankce za porušení pravidel 
týkajících se smluvních práv a přijmout veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
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