
PR\1203712CS.docx PE648.474v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

2020/2018(INL)

24.4.2020

NÁVRH ZPRÁVY
obsahující doporučení Komisi k aktu o digitálních službách: zdokonalit 
fungování jednotného trhu
(2020/2018(INL))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpravodaj: Alex Agius Saliba

(Podnět – článek 47 jednacího řádu)

(Autor/Autorka: **)



PE648.474v02-00 2/20 PR\1203712CS.docx

CS

PR_INL

OBSAH

Strana

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU ..........................................................3

PŘÍLOHA K NÁVRHU USNESENÍ: DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE OBSAHU 
POŽADOVANÉHO NÁVRHU .................................................................................................9

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ.............................................................................................18



PR\1203712CS.docx 3/20 PE648.474v02-00

CS

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahující doporučení Komisi k aktu o digitálních službách: zdokonalit fungování 
jednotného trhu
(2020/2018(INL))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. září 2010 o dotvoření vnitřního trhu pro 
elektronický obchod1,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. února 2020 s názvem „Utváření digitální 
budoucnosti Evropy“ (COM(2020)0067),

– s ohledem na závazky, které dne 14. listopadu 2019 učinil před Evropským 
parlamentem kandidát na komisaře Thierry Breton,

– s ohledem na články 47 a 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro kulturu 
a vzdělávání, Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že elektronický obchod ovlivňuje každodenní život lidí, podniků 
a spotřebitelů v Unii, a pokud bude fungovat za spravedlivých a regulovaných 
podmínek, může přispět k uvolnění potenciálu jednotného digitálního trhu, posílit 
důvěru spotřebitelů a poskytnout nováčkům, zejména mikropodnikům, malým 
a středním podnikům, nové tržní příležitosti pro udržitelný růst a zaměstnanost;

B. vzhledem k tomu, že směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES2 („směrnice 
o elektronickém obchodu“) patří k nejúspěšnějším právním předpisům Unie 
a formovala jednotný digitální trh, jak jej známe dnes; vzhledem k tomu, že směrnice 
o elektronickém obchodu byla přijata před 20 lety a již odpovídajícím způsobem 
neodráží rychlou transformaci a rozšíření elektronického obchodu ve všech jeho 
podobách, s množstvím různých vznikajících služeb, poskytovatelů a výzev;

C. vzhledem k tomu, že i přes objasnění Evropského soudního dvora jsou jasným důkazem 
o tom, že je nutné překročit stávající regulační rámec, roztříštěný přístup členských 
států k řešení nedovoleného obsahu online, nedostatečné vymáhání a spolupráce mezi 

1 Úř. věst. C 50 E, 21.2.2012, s. 1.
2 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).
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členskými státy a neschopnost stávajícího právního rámce podporovat účinný vstup na 
trh a dobré podmínky pro spotřebitele;

D. vzhledem k tomu, že sociální a hospodářské výzvy, které přináší pandemie COVID-19, 
ukazují odolnost odvětví elektronického obchodování a jeho potenciál být hnací sílou 
pro oživení evropského hospodářství; vzhledem k tomu, že pandemie zároveň odhalila 
vážné nedostatky současného regulačního rámce, které vyžadují opatření na úrovni Unie 
k řešení zjištěných obtíží a k tomu, aby se jim v budoucnu zabránilo;

E. vzhledem k tomu, že se Komise ve svém sdělení Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 19. února 
2020 s názvem „Utváření digitální budoucnosti Evropy“ zavázala přijmout v rámci 
legislativního balíčku aktu o digitálních službách nová a revidovaná pravidla pro 
internetové platformy a poskytovatele informačních služeb; posílit dohled nad 
obsahovými politikami platforem v EU a prozkoumat pravidla ex ante, aby se zajistilo, 
že velké platformy s významným vlivem, které fungují jako strážci, zajistí spravedlivé 
podmínky inovátorům, podnikům a novým účastníkům trhu, kteří se budou moci proti 
jejich krokům odvolat; 

Obecné zásady

1. vítá závazek Komise předložit návrh legislativního balíčku aktu o digitálních službách 
a na základě článku 225 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) vyzývá Komisi, 
aby tento balíček předložila na základě příslušných článků smluv, v souladu 
s doporučeními uvedenými v příloze;

2. uznává, že pro rozvoj internetových služeb v Unii byl zásadní právní rámec stanovený 
směrnicí o elektronickém obchodu, a zejména jeho doložka o vnitřním trhu, díky němuž 
byla zavedena kontrola domovskou zemí a povinnost členských států zajistit volný 
pohyb služeb informační společnosti;

3. domnívá se, že hlavní zásady směrnice o elektronickém obchodu, jako je doložka 
o vnitřním trhu, svoboda usazování a zákaz ukládat obecnou povinnost dohledu, by 
měly být zachovány; zdůrazňuje, že hlavními zásadami budoucího regulačního rámce 
by měly být také zásada „co je nezákonné offline, je nezákonné i online“ a zásada 
ochrany spotřebitele a bezpečnosti uživatelů;

4. zdůrazňuje, že pro podporu růstu evropských malých platforem, malých a středních 
podniků a začínajících podniků a pro zabránění roztříštěnosti trhu a pro zajištění 
rovných podmínek pro evropské podniky, které jim umožní lépe profitovat z trhu 
digitálních služeb a být konkurenceschopnějšími na světové scéně, je zásadní, aby byl 
zajištěn komplexní rámec na úrovni EU, jenž obstojí v budoucnosti, a spravedlivá 
hospodářská soutěž; 

5. zastává názor, že na vnitřním trhu je nezbytné zajistit rovné podmínky pro ekonomiku 
platforem i „tradiční“ offline ekonomiku, které budou založeny na stejných právech 
a povinnostech pro všechny zúčastněné strany - spotřebitele i podniky; domnívá se, že 
sociální ochrana a sociální práva pracovníků, zejména pracovníků platforem nebo 
ekonomiky sdílení, by měla být řádně řešena prostřednictvím konkrétního nástroje, 
který bude doprovázet budoucí regulační rámec;
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6. domnívá se, že akt o digitálních službách by se měl zakládat na veřejných hodnotách 
Unie, které chrání práva občanů, měl by se zaměřit na podporu vytváření bohatého 
a rozmanitého online ekosystému s celou řadou internetových služeb, příznivého 
digitálního prostředí a právní jistoty, aby bylo možné plně využít potenciál jednotného 
digitálního trhu;

7. domnívá se, že akt o digitálních službách poskytuje Unii příležitost utvářet ústřední 
aspekty digitální ekonomiky nejen na úrovni Unie, ale také stanovovat normy pro 
zbytek světa;

Základní práva 

8. konstatuje, že poskytovatelé služeb informační společnosti, a zejména internetové 
platformy a stránky sociálních sítí - vzhledem ke své možnosti oslovit a ovlivnit širší 
publikum, chování, názory a postupy - nesou významnou sociální odpovědnost, pokud 
jde o ochranu uživatelů a společnosti obecně a předcházení tomu, aby jejich služby byly 
zneužity; 

9. připomíná, že nedávné skandály týkající se shromažďování a prodeje údajů, společnosti 
Cambridge Analytica, falešných zpráv, politické reklamy a manipulace a řada dalších 
případů páchání škod v internetovém prostředí (od nenávistných projevů až po 
propagaci terorismu) ukázaly, že je třeba revidovat stávající pravidla a posílit základní 
práva; 

10. zdůrazňuje, že akt o digitálních službách by měl dosáhnout správné rovnováhy mezi 
svobodami vnitřního trhu a základními právy a zásadami stanovenými v Listině 
základních práv Evropské unie; 

Transparentnost a ochrana spotřebitelů

11. poznamenává, že pandemie COVID-19 ukázala, jak jsou spotřebitelé EU zranitelní vůči 
nekalým obchodním praktikám nečestných obchodníků, kteří prodávají na internetu 
padělané nebo nelegální produkty, jež nejsou v souladu s bezpečnostními pravidly Unie, 
nebo zneužívají situace a neodůvodněně zvyšují ceny nebo zavádějí jiné nespravedlivé 
podmínky pro spotřebitele;

12. zdůrazňuje, že tento problém je zhoršován skutečností, že často nelze zjistit totožnost 
těchto společností; 

13. domnívá se, že by měly být podstatně posíleny jak stávající požadavky na 
transparentnost a informovanost stanovené ve směrnici o elektronickém obchodu pro 
poskytovatele služeb informační společnosti a jejich firemní zákazníky, tak minimální 
informační požadavky na obchodní komunikace;

14. vyzývá Komisi, aby požadovala, aby poskytovatelé služeb ověřovali informace 
a totožnost obchodních partnerů, s nimiž mají smluvní obchodní vztah, a aby zajistili, že 
informace, které poskytují, jsou přesné a aktuální;

15. vyzývá Komisi, aby pro poskytovatele internetových služeb zavedla vynutitelné 
povinnosti zaměřené na zvýšení transparentnosti a informovanosti; domnívá se, že tyto 



PE648.474v02-00 6/20 PR\1203712CS.docx

CS

povinnosti by měly být vymáhány vhodnými, účinnými a odrazujícími sankcemi;

16. zdůrazňuje, že by měly být posíleny stávající povinnosti stanovené ve směrnici 
o elektronickém obchodu a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES 
(„směrnice o nekalých obchodních praktikách“)3 týkající se transparentnosti 
komerčních komunikací a digitální reklamy; poukazuje na to, že naléhavé otázky 
ochrany spotřebitele týkající se profilování, cílení a personalizovaného stanovování cen 
nelze řešit povinnostmi v oblasti transparentnosti a ponechat pouze na rozhodnutí 
spotřebitele;

Umělá inteligence

17. je přesvědčen, že ačkoli služby založené na umělé inteligenci, které se v současnosti řídí 
směrnicí o elektronickém obchodu, mají obrovský potenciál poskytovat výhody 
spotřebitelům a poskytovatelům služeb, nový akt o digitálních službách by se měl také 
zabývat výzvami, které představují, pokud jde o zajištění nediskriminace, 
transparentnosti a vysvětlitelnosti algoritmů, ale i odpovědnosti; zdůrazňuje, že je třeba 
monitorovat algoritmy a posuzovat související rizika, používat vysoce kvalitní 
a objektivní datové soubory a pomáhat jednotlivcům získat přístup k různorodému 
obsahu, názorům, vysoce kvalitním produktům a službám;

18. domnívá se, že spotřebitelé používající automatizované systémy rozhodování a jiné 
inovativní digitální služby nebo aplikace by měli být řádně informováni a jejich práva 
by měla být účinně zaručena; je přesvědčen, že by spotřebitelé měli mít možnost 
požadovat kontrolu a opravu možných chyb vyplývajících z automatizovaných 
rozhodnutí a rovněž usilovat o nápravu jakýchkoli škod souvisejících s používáním 
automatizovaných systémů rozhodování; 

Potírání nezákonného obsahu na internetu 

19. zdůrazňuje, že existence a šíření nezákonného obsahu na internetu je vážnou hrozbou, 
která podrývá důvěru občanů v digitální prostředí a která rovněž poškozuje hospodářský 
rozvoj zdravých ekosystémů platforem na jednotném digitálním trhu a závažným 
způsobem brání rozvoji legitimních trhů pro digitální služby;

20. konstatuje, že neexistuje univerzální řešení pro všechny typy nezákonného a škodlivého 
obsahu a případy dezinformací v internetovém prostředí; je však přesvědčen, že 
jednotnější přístup na úrovni Unie, který zohlední různé typy obsahu, učiní boj proti 
nezákonnému obsahu účinnějším;

21. domnívá se, že dobrovolné akce a samoregulace internetovými platformami v celé 
Evropě přinesly určité výhody, ale jsou nutná další opatření k zajištění rychlého 
odhalení a odstranění nezákonného obsahu v internetovém prostředí;

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 (Úř. věst. L 
149, 11.6.2005, s. 22).
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22. vyzývá Komisi, aby se zabývala rostoucími rozdíly mezi vnitrostátními předpisy 
v členských státech a jejich roztříštěností a aby navrhla konkrétní legislativní opatření 
včetně mechanismu pro oznamování protiprávního obsahu a přijímání opatření, který 
uživatelům umožní informovat internetové zprostředkovatele o existenci potenciálně 
nezákonného internetového obsahu nebo chování; zastává názor, že taková opatření by 
zaručila vysokou úroveň ochrany uživatelů a spotřebitelů a zároveň podpořila důvěru 
spotřebitelů v digitální ekonomiku;

23. zdůrazňuje, že zachování záruk vyplývajících z režimu právní odpovědnosti hostujících 
zprostředkovatelů, pokud jde o obsah nahraný uživateli, a neexistence obecné 
povinnosti dohledu stanovená v článku 15 směrnice o elektronickém obchodu jsou stále 
relevantní a je třeba je zachovat;

Internetová tržiště

24. konstatuje, že internetové platformy, jako jsou internetová tržiště, sice přinesly 
maloobchodníkům i spotřebitelům výhody v podobě zlepšení výběru a snížení cen, 
zároveň však umožnily prodejcům, zejména ze třetích zemí, nabízet produkty, které 
často nesplňují pravidla Unie týkající se bezpečnosti výrobků a dostatečně nezaručují 
práva spotřebitelů; 

25. zdůrazňuje, že je nepřijatelné, aby byli spotřebitelé v Unii vystaveni nelegálním 
a nebezpečným výrobkům, které obsahují nebezpečné chemické látky, nebo dalším 
bezpečnostním rizikům; 

26. vyzývá Komisi, aby odstranila stávající právní mezeru, která umožňuje dodavatelům 
usazeným mimo Unii prodávat evropským spotřebitelům prostřednictvím internetu 
výrobky, které nesplňují pravidla Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany spotřebitele, aniž 
by byli sankcionováni nebo se zodpovídali za své jednání a aniž by spotřebitelé měli 
právní prostředky k vymáhání svých práv nebo jim byla poskytována náhrada škody; 

Regulace systémových platforem ex ante 

27. konstatuje, že některé trhy se dnes vyznačují existencí velkých platforem s významným 
vlivem, které jsou schopny působit v digitální ekonomice jako de facto „internetoví 
strážci“; 

28. domnívá se, že otevřít trhy novým účastníkům, včetně malých a středních podniků 
a začínajících podniků, a tím i podpořit výběr pro spotřebitele a posouvat inovace nad 
rámec toho, čeho lze dosáhnout pouze vymáháním právních předpisů v oblasti 
hospodářské soutěže, by mohl snížením překážek bránících vstupu na trh a regulací 
velkých platforem nástroj vnitřního trhu ukládající ve vztahu k těmto velkým 
platformám regulační nápravná opatření ex ante; 

Dohled, spolupráce a vymáhání 

29. domnívá se, že s ohledem na přeshraniční povahu digitálních služeb je účinný dohled 
a spolupráce mezi členskými státy klíčem k zajištění řádného vymáhání aktu 
o digitálních službách; 
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30. domnívá se, že by měl být zřízen ústřední regulační orgán, který by měl být odpovědný 
za dohled a dodržování aktu o digitálních službách a měl by mít další pravomoci 
k řešení přeshraničních otázek; měly by mu být svěřeny vyšetřovací a donucovací 
pravomoci; 

31. zastává názor, že ústřední regulační orgán by měl při řešení složitých přeshraničních 
otázek upřednostňovat spolupráci mezi členskými státy a úzce spolupracovat se sítí 
nezávislých vnitrostátních donucovacích orgánů; 

32. vyzývá Komisi, aby posílila a zmodernizovala stávající ustanovení o mimosoudním 
urovnání a soudních sporech s cílem umožnit účinné vymáhání a odškodnění 
spotřebitelů; 

Závěr

33. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a připojená podrobná doporučení 
Komisi, Radě a parlamentům a vládám členských států.
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PŘÍLOHA K NÁVRHU USNESENÍ:
DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU

I. OBECNÉ ZÁSADY 

Akt o digitálních službách by měl přispět k posílení vnitřního trhu zajištěním volného pohybu 
digitálních služeb a současně zaručit vysokou úroveň ochrany spotřebitele, včetně zvýšení 
bezpečnosti uživatelů v internetovém prostředí;

akt o digitálních službách by měl zaručit, aby se s on-line a offline ekonomickými činnostmi 
zacházelo stejně a za rovných podmínek, což plně odráží zásadu, že „co je nezákonné offline, 
je také nezákonné online“;

akt o digitálních službách by měl spotřebitelům a hospodářským subjektům, zejména 
mikropodnikům a malým a středním podnikům, poskytovat právní jistotu a transparentnost;

akt o digitálních službách by měl dodržovat široký rámec základních evropských práv 
uživatelů a spotřebitelů, jako je ochrana soukromí, nediskriminace, důstojnost, spravedlnost 
a svoboda projevu; 

akt o digitálních službách by měl vycházet z pravidel, která se v současné době uplatňují na 
internetové platformy, konkrétně ze směrnice o elektronickém obchodu a z nařízení 
o platformě pro podnikání1.

Legislativní balíček aktu o digitálních službách by měl zahrnovat:

 komplexní revizi směrnice o elektronickém obchodu, která bude sestávat z: 
 revidovaného rámce s jasnou povinností náležité péče a informační povinností; 
 jasných a podrobných postupů a opatření týkajících se nezákonného 

internetového obsahu, včetně harmonizovaného a právně závazného evropského 
mechanismu pro oznamování protiprávního obsahu a přijímání opatření; 

 účinného dohledu, spolupráce a postihů;
 právního nástroje vnitřního trhu ukládajícího povinnosti ex-ante velkým platformám, které 

v digitálním ekosystému působí jako strážci, doplněného účinným mechanismem pro 
vymáhání právních předpisů.

II. OBLAST PŮSOBNOSTI

V zájmu právní jistoty by měl akt o digitálních službách objasnit, které digitální služby 
spadají do jeho působnosti. Nový právní akt by měl sledovat horizontální povahu směrnice 
o elektronickém obchodu a měl by se vztahovat nejen na internetové platformy, ale na 
všechny digitální služby, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy; 

územní působnost budoucího aktu o digitálních službách by měla být rozšířena i na činnosti 
společností a poskytovatelů služeb usazených ve třetích zemích, pokud nabízejí služby nebo 

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o 
podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online 
zprostředkovatelských služeb (Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 57).
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zboží spotřebitelům nebo uživatelům v Unii;

akt o digitálních službách by měl zachovat odchylku stanovenou v příloze směrnice 
o elektronickém obchodu, a zejména výjimku ze smluvních závazků týkajících se 
spotřebitelských smluv;

akt o digitálních službách by měl zachovat možnost členských států stanovit vyšší úroveň 
ochrany spotřebitele a sledovat legitimní cíle veřejného zájmu v souladu s právem EU; 

akt o digitálních službách by měl jasně definovat, jak jeho ustanovení interagují s jinými 
právními nástroji, jejichž cílem je usnadnit volný pohyb služeb, aby se vyjasnil právní režim 
platný pro profesionální a neprofesionální služby ve všech odvětvích, včetně činností 
souvisejících s dopravními službami a krátkodobými pronájmy, pokud je potřebné objasnění; 

akt o digitálních službách by měl také jednoznačně objasnit, jak jeho ustanovení interagují 
s nedávno přijatými pravidly, která se týkají mj. zeměpisného blokování, bezpečnosti výrobků 
a ochrany spotřebitelů;

akt o digitálních službách by se měl použít, aniž jsou dotčena pravidla stanovená v jiných 
nástrojích, jako je obecné nařízení o ochraně osobních údajů2 („GDPR“), směrnice 
o autorském právu3 a směrnice o audiovizuálních mediálních službách4.

III. DEFINICE

Ve svých definicích by měl akt o digitálních službách: 

 objasnit, do jaké míry spadají „nové digitální služby“, jako jsou sociální sítě, služby 
v rámci ekonomiky sdílení, vyhledávače, wifi hotspoty, internetová reklama, cloudové 
služby, sítě pro doručování obsahu a služby názvů domén, do působnosti zákona 
o digitálních službách; 

 objasnit povahu zprostředkovatelů umísťování obsahu (textů, obrázků, videozáznamů či 
audiozáznamů) na jedné straně a komerčních internetových tržišť (prodávajících fyzické 
zboží) na straně druhé;  

2 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).

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o 
autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně 
směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES (Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 92).

4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o 
koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících 
poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách) (Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1).
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 jasně rozlišit mezi komerční činností a obsahem nebo transakcemi poskytovanými za 
úplatu, které zahrnují rovněž reklamu a marketing, na jedné straně a nekomerční činností 
a obsahem na straně druhé; 

 objasnit, co spadá do definice „nezákonného obsahu“, přičemž musí být zřejmé, že 
porušení pravidel EU v oblasti ochrany spotřebitele, bezpečnosti výrobků nebo nabízení či 
prodeje potravin nebo tabákových výrobků a padělaných léčivých přípravků rovněž spadá 
do definice nezákonného obsahu; 

 definovat „systémového operátora“ stanovením souboru jasných ekonomických ukazatelů, 
které regulačním orgánům umožní identifikovat platformy působící v roli „strážců“, které 
hrají v digitální ekonomice systémovou úlohu; tyto ukazatele by mohly zahrnovat faktory, 
jako je skutečnost, zda je podnik do značné míry aktivní na mnohostranných trzích, velikost 
jeho sítě (počet uživatelů), jeho finanční síla, přístup k údajům, vertikální integrace, 
význam jeho činnosti pro přístup třetích stran k dodávkám a trhům atd. 

IV. POVINNOSTI NÁLEŽITÉ PÉČE 

Akt o digitálních službách by měl zavést jasnou povinnost náležité péče a informační 
povinnost; tyto povinnosti by neměly vytvářet žádné odchylky ani nové výjimky ze 
současného režimu odpovědnosti a druhotné odpovědnosti stanoveného v článcích 12, 13 a 14 
směrnice o elektronickém obchodu a měly by se vztahovat na níže popsané aspekty: 

1. Obecné požadavky na informace  

Revidovaná ustanovení by měla posílit obecné požadavky na informace těmito požadavky:

 měly by být posíleny informační požadavky uvedené v článku 5 směrnice 
o elektronickém obchodu a měla by být zavedena zásada „znát svého obchodního 
zákazníka“; poskytovatelé služeb by měli ověřit totožnost svých obchodních partnerů, 
včetně jejich registračního čísla společnosti nebo jakéhokoli rovnocenného prostředku 
identifikace, případně včetně ověřené totožnosti jejich skutečného majitele; tyto 
informace by měly být přesné a aktuální a poskytovatelům služeb by nemělo být 
dovoleno poskytovat své služby, pokud jsou údaje o totožnosti jejich obchodního 
zákazníka nepravdivé, zavádějící nebo jinak neplatné; 

 toto opatření by se mělo uplatňovat pouze na vztahy mezi podniky a neměla by jím být 
dotčena práva uživatelů stanovená v GDPR, ani práva na internetovou anonymitu nebo na 
vystupování v roli neidentifikovaného uživatele; nové obecné požadavky na informace by 
měly přezkoumat a dále posílit články 5 a 10 směrnice o elektronickém obchodu s cílem 
uvést tato opatření v soulad s požadavky na informace stanovenými v nedávno přijatých 
právních předpisech, zejména ve směrnici o nepřiměřených smluvních podmínkách5, 

5 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve 
spotřebitelských smlouvách, naposledy pozměněná směrnicí 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).
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směrnici o právech spotřebitelů a nařízení o platformě pro podnikání.

2. Spravedlivé smluvní podmínky a obecné podmínky 

Akt o digitálních službách by měl vyžadovat, aby poskytovatelé služeb přijali spravedlivé 
a transparentní smluvní podmínky a obecné podmínky v souladu s alespoň těmito požadavky:

 výslovně stanovit ve svých smluvních podmínkách a obecných podmínkách, že 
poskytovatelé služeb nebudou ukládat nezákonný obsah; 

 výslovně uvést ve smluvních podmínkách a obecných podmínkách, co je třeba chápat 
jako nezákonný obsah podle práva Unie nebo vnitrostátního práva, jež se vztahuje na 
poskytované služby; 

 definovat jasné a jednoznačné smluvní podmínky a obecné podmínky v jasném 
a srozumitelném jazyce;

 zajistit, aby smluvní podmínky a obecné podmínky splňovaly tyto a všechny požadavky 
na informace stanovené právem Unie, včetně směrnice o nepřiměřených smluvních 
podmínkách, směrnice o právech spotřebitelů a GDPR;

 jasně a jednoznačně specifikovat ve svých smluvních podmínkách a obecných 
podmínkách přesné parametry svých systémů umělé inteligence a to, jak mohou ovlivnit 
výběr nebo chování jejich uživatelů, a důvody stanovení těchto parametrů a jejich 
důležitost ve srovnání s jinými parametry.

3. Požadavky na transparentnost v oblasti obchodních sdělení

 Revidovaná ustanovení by měla posílit stávající požadavky na transparentnost v oblasti 
obchodních sdělení zavedením zásady záměrné a standardní transparentnosti. 

 Na základě článku 6 směrnice o elektronickém obchodu by měla nová opatření vytvořit 
nový rámec pro vztahy mezi platformami a spotřebiteli, pokud jde o ustanovení 
o transparentnosti týkající se reklamy, digitálního pobízení a preferenčního zacházení; 
placená reklama nebo placené umístění do pořadí výsledků vyhledávání by měly být 
zřetelně, jasně a srozumitelně označeny. 

 Požadavky na transparentnost by měly zahrnovat povinnost informovat o tom, kdo 
reklamu platí, při zahrnutí přímých i nepřímých plateb nebo jiných příspěvků, které 
obdrží poskytovatelé služeb; tyto požadavky by se měly vztahovat i na platformy 
zřízené ve třetích zemích; spotřebitelé a veřejné orgány by měli být schopni určit, kdo 
by měl být odpovědný například v případě nepravdivé nebo zavádějící reklamy.

 Článek 7 směrnice o elektronickém obchodu by měl být revidován s cílem chránit 
spotřebitele před nevyžádanými obchodními sděleními na internetu.

4. Umělá inteligence a strojové učení 

Revidovaná ustanovení by měla:

 zavést komplexní pravidla týkající se nediskriminace, transparentnosti, dohledu 
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a posuzování rizik algoritmů pro služby založené na umělé inteligenci, aby byla 
zajištěna vyšší úroveň ochrany spotřebitele;

 stanovit jasné mechanismy odpovědnosti, závazků a opravných prostředků pro řešení 
případných škod vyplývajících z používání aplikací umělé inteligence a nástrojů pro 
strojové učení;

 stanovit zásadu standardní bezpečnosti a ochrany.

5. Sankce 

Soulad ustanovení o náležité péči by měl být posílen účinnými, přiměřenými a odrazujícími 
sankcemi, včetně ukládání pokut. 

V. OPATŘENÍ K POTÍRÁNÍ NEZÁKONNÉHO INTERNETOVÉHO OBSAHU 

Akt o digitálních službách by měl být jednoznačný a sloužit jako vodítko, jakým způsobem 
by měli internetoví zprostředkovatelé bojovat proti nezákonnému obsahu na internetu. 
Revidovaná pravidla směrnice o elektronickém obchodu by měla:

 jasně stanovit, že jakékoli odstranění nezákonného obsahu nebo znemožnění přístupu 
k němu by nemělo mít vliv na základní práva a oprávněné zájmy uživatelů 
a spotřebitelů; 

 posílit ústřední úlohu internetových zprostředkovatelů při usnadňování veřejné diskuse 
a bezplatného šíření skutečností, stanovisek a myšlenek;

 zachovat základní právní zásadu, že internetoví zprostředkovatelé by neměli nést 
přímou odpovědnost za jednání svých uživatelů a že internetoví zprostředkovatelé 
mohou i nadále moderovat právní obsah za spravedlivých a transparentních podmínek 
služby, pokud budou uplatňovány nediskriminačním způsobem;

 zavést novou transparentnost a nezávislý dohled nad postupy a nástroji pro 
moderování obsahu, pokud jde o odstraňování nezákonného internetového obsahu; 
tyto systémy a postupy by měly mít možnost kontrolovat a testovat nezávislé orgány. 

1. Mechanismus pro oznamování a přijímání opatření 

Akt o digitálních službách by měl zavést harmonizovaný a právně vymahatelný mechanismus 
pro oznamování a přijímání opatření založený na souboru jasných postupů a přesných 
časových rámcích pro každou fázi postupu pro oznamování a přijímání opatření. 
Mechanismus pro oznamování a přijímání opatření by měl:

 být uplatňován v případě nezákonného obsahu nebo jednání na internetu; 
 vymezit jednotlivé úrovně různých typů poskytovatelů, odvětví a nezákonného obsahu; 
 vytvořit snadno dostupné, spolehlivé a uživatelsky vstřícné postupy;
 umožnit uživatelům snadné oznamování, elektronickými prostředky, možného 

nezákonného obsahu nebo jednání internetovým zprostředkovatelům; 
 jasným a srozumitelným způsobem objasnit stávající koncepce a postupy, jako jsou 

„rychlá opatření“, „skutečné znalosti a informovanost“, „cílené akce“, „formáty 
oznámení“ a „platnost oznámení“; 

 zaručit, že oznámení automaticky nepovedou k uplatnění právní odpovědnosti, ani 
nebudou ukládat žádný požadavek na odstranění, pokud jde o konkrétní části obsahu 
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nebo o posouzení zákonnosti; 
 stanovit požadavky nezbytné k zajištění toho, aby oznámení byla kvalitní, a umožnit tak 

rychlé odstranění nezákonného obsahu; takový požadavek by měl obsahovat jméno 
a kontaktní údaje poskytovatele oznámení, odkaz (URL) na údajný nezákonný obsah, 
odůvodnění tvrzení včetně vysvětlení důvodů, proč poskytovatel považuje obsah za 
nezákonný, a v případě potřeby v závislosti na druhu obsahu další důkazy pro dané 
tvrzení; 

 umožňovat předkládání anonymních stížností; 
 v případě, že stížnost není anonymní, zvážit prohlášení o dobré víře, že poskytnuté 

informace jsou správné; 
 zavést ochranná opatření, která zabrání zneužívání ze strany uživatelů, kteří 

systematicky, opakovaně a zlomyslně podávají falešná nebo neodůvodněná oznámení;
 zavést pro internetové zprostředkovatele povinnost ověřit oznámený obsah a zaslat 

odpověď s odůvodněným rozhodnutím poskytovateli oznámení a osobě, která obsah 
nahrála; 

 poskytnout možnost napadnout rozhodnutí prostřednictvím protioznámení, včetně 
případů, kdy byl obsah odstraněn prostřednictvím automatizovaných řešení, ledaže by 
takové protioznámení bylo v rozporu s probíhajícím vyšetřováním ze strany 
donucovacích orgánů. 

2. Mimosoudní řešení sporů souvisejících s mechanismy pro oznamování a přijímání 
opatření 

 Rozhodnutí internetového zprostředkovatele, zda je v případě obsahu označeného za 
nezákonný nutné jednat, či nikoli, by mělo obsahovat jasné odůvodnění kroků 
podniknutých v souvislosti s tímto konkrétním obsahem. Poskytovatel oznámení, je-li 
identifikovatelný, by měl obdržet potvrzení o přijetí a sdělení uvádějící opatření přijatá 
v návaznosti na oznámení.

 Poskytovatelé obsahu, který je označen jako nezákonný, by měli být neprodleně 
informováni o tomto oznámení a o důvodech a rozhodnutích přijatých za účelem 
odstranění obsahu nebo znemožnění přístupu k němu, jsou-li taková rozhodnutí 
přijata; všechny strany by měly být řádně informovány o všech dostupných právních 
možnostech a mechanismech pro napadení tohoto rozhodnutí.

 Všechny zúčastněné strany by měly mít právo rozhodnutí napadnout prostřednictvím 
protioznámení a uplatněním mechanismu pro mimosoudní řešení sporů; za tímto 
účelem by měla být revidována pravidla stanovená v článku 17 směrnice 
o elektronickém obchodu. 

 Pokud se na základě nápravných opatření a protioznámení zjistilo, že oznámená 
činnost nebo informace nejsou nezákonné, měl by internetový zprostředkovatel bez 
zbytečného odkladu obnovit odstraněný obsah nebo umožnit jeho opětovné nahrání 
uživatelem, aniž by tím byly dotčeny podmínky pro poskytování služeb platformy.

 Mechanismy pro mimosoudní řešení sporů by neměly nijak ovlivňovat právo 
zúčastněných stran zahájit soudní řízení. 

3. Transparentnost mechanismu pro oznamování a přijímání opatření 

Mechanismy pro oznamování a přijímání opatření by měly být transparentní a měly by být 
dostupné všem zúčastněným stranám; za tímto účelem by internetoví zprostředkovatelé 
měli mít povinnost zveřejňovat výroční zprávy s informacemi o:
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 počtu všech oznámení obdržených v rámci systému pro oznamování a přijímání 
opatření a typech obsahu, na něž se vztahují;

 druhu subjektů, které oznámení provedly (soukromé osoby, organizace, korporace, 
důvěryhodní oznamovatelé atd.), a celkovém počtu jejich oznámení;

 povaze nezákonnosti obsahu nebo způsobu porušení pravidel, jež byl(a) důvodem pro 
odstranění obsahu;

 počtu napadnutí rozhodnutí obdržených internetovými zprostředkovateli a o způsobu, 
jak s nimi bylo naloženo;

 popisu modelu moderování obsahu používaného zprostředkovatelem hostingu, jakož 
i jakéhokoli algoritmického rozhodování, které ovlivňuje proces moderování obsahu.

4. Ustanovení o bezpečném přístavu v článcích 12, 13 a 14 směrnice 
o elektronickém  obchodu 

Akt o digitálních službách by měl chránit a prosazovat současné omezené výjimky ze 
sekundární odpovědnosti pro poskytovatele služeb informační společnosti (internetové 
zprostředkovatele) podle článků 12, 13 a 14 stávající směrnice o elektronickém obchodu. 

5. Aktivní a pasivní hostitelé

Akt o digitálních službách by se měl zabývat nedostatečnou právní jistotou, pokud jde 
o koncepci aktivních vs. pasivních hostitelů. Revidovaná opatření by měla vyjasnit, zda by 
zásahy poskytovatelů hostingových služeb, kteří mají redakční funkce, a určitý „stupeň 
kontroly nad údaji“ prostřednictvím označování, organizace, propagace, optimalizace, 
předkládání nebo jiného sledování konkrétního obsahu pro účely dosahování zisku, jež 
představují přijetí obsahu třetí strany jako vlastního (podle názoru průměrných uživatelů nebo 
spotřebitelů), měly vést ke ztrátě ustanovení o bezpečném přístavu vzhledem k jejich aktivní 
povaze. 

6. Neexistence obecné povinnosti dohledu – článek 15 směrnice o elektronickém obchodu

Akt o digitálních službách by měl zachovat neexistenci obecné povinnosti dohledu podle 
článku 15 stávající směrnice o elektronickém obchodu. Internetoví zprostředkovatelé by 
neměli podléhat povinnosti obecného dohledu.

VI. INTERNETOVÁ TRŽIŠTĚ 

Akt o digitálních službách by měl navrhnout zvláštní pravidla pro internetová tržiště pro 
prodej výrobků a služeb spotřebitelům. 

Tato nová pravidla by měla:

 pokrývat všechny subjekty, které nabízejí služby nebo výrobky spotřebitelům v Unii, 
a to i v případě, že jsou usazeny mimo Unii; 

 odlišovat internetová tržiště od jiných typů poskytovatelů služeb, včetně jiných 
pomocných zprostředkovatelských činností v rámci téže činnosti společnosti; pokud 
jedna ze služeb poskytovaných společností splňuje kritéria nezbytná k tomu, aby byla 
považována za tržiště, měla by se pravidla plně vztahovat na tuto část podnikání bez 
ohledu na vnitřní organizaci této společnosti;
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• zajistit, aby internetová tržiště jasně uváděla, ve které zemi jsou poskytovány výrobky 
nebo služby, bez ohledu na to, zda jsou poskytovány tímto tržištěm, třetí stranou nebo 
prodávajícím usazeným v Unii nebo mimo ni;

• zajistit, aby internetová tržiště odstranila veškeré zavádějící informace poskytnuté 
dodavatelem nebo zákazníky, včetně zavádějících záruk a prohlášení učiněných 
dodavatelem; 

 jakmile unijní systémy rychlého varování nebo orgány na ochranu spotřebitele označí 
výrobky za nebezpečné, mělo by být povinné stáhnout je z tržiště do 24 hodin;

 uložit internetovým tržištím povinnost informovat spotřebitele o problémech v oblasti 
bezpečnosti a o všech opatřeních, která jsou nezbytná k zajištění účinného stažení 
z oběhu; 

 řešit odpovědnost internetových tržišť v případě, že platformy mají převládající vliv 
na dodavatele a podstatné prvky hospodářských transakcí, jako jsou platební 
prostředky, ceny, standardní podmínky nebo jednání zaměřené na usnadnění prodeje 
zboží spotřebiteli na evropském trhu, a neexistuje žádný výrobce, dovozce ani 
distributor usazený v Unii, který může být činěn odpovědným; 

 řešit odpovědnost internetových tržišť, pokud internetové tržiště neinformovalo 
spotřebitele o tom, že třetí stranou je skutečný dodavatel zboží nebo služeb, což činí 
tržiště smluvně odpovědným vůči spotřebiteli; odpovědnost by měla být rovněž 
zvážena v případě, že tržiště poskytuje zavádějící informace, záruky nebo prohlášení; 

• zvážit rozšíření závazku některých maloobchodníků v oblasti elektronického obchodu 
a Komise, pokud jde o rychlejší odstraňování nebezpečných výrobků v rámci 
dobrovolného „závazku k zajištění bezpečnosti výrobků“, a uvést, které z těchto 
závazků by se mohly stát povinnými.

VII. REGULACE SYSTÉMOVÝCH PLATFOREM EX ANTE

Akt o digitálních službách by měl obsahovat návrh na zajištění toho, aby systémová úloha 
konkrétních internetových platforem neohrožovala vnitřní trh tím, že budou nespravedlivě 
vylučovat inovativní nové subjekty na trhu, včetně malých a středních podniků. 

Za tímto účelem by měl akt o digitálních službách zejména:

 zavést mechanismus ex ante s cílem předcházet nekalým tržním praktikám ze strany 
„systémových platforem“ v digitálním světě (namísto pouhého zjednávání nápravy), 
který bude vycházet z nařízení o platformě pro podnikání; tento mechanismus by měl 
regulačním orgánům umožnit ukládat těmto společnostem nápravná opatření s cílem 
řešit selhání trhu, aniž by to zakládalo porušení regulačních pravidel;

 zmocnit regulační orgány k vydávání pokynů zakazujících podnikům, které byly 
označeny jako „systémové platformy“, mimo jiné tyto praktiky: diskriminace v oblasti 
zprostředkovatelských služeb; ztížení využívání údajů pro vstup na trh ze strany třetích 
osob; kroky s cílem učinit spotřebitele závislého na jednom dodavateli; podnikům by 
měla být poskytnuta možnost prokázat, že je dané jednání oprávněné, avšak v tom 
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případě by měly nést důkazní břemeno; 

 vyjasnit, že některé regulační prostředky nápravy by měly být uvaleny na všechny 
„systémové platformy“, aniž by bylo zapotřebí rozhodnutí regulačního orgánu, jako je 
například zákaz preferování sebe sama ze strany „systémových platforem“ nebo jiných 
praktik, jejichž cílem je ztížit spotřebitelům změnu dodavatele, nebo jiných forem 
diskriminace, které vylučují nebo znevýhodňují jiné podniky; 

 zmocnit regulační orgány k přijímání předběžných opatření a ukládání pokut 
„systémovým platformám“, které nedodržují regulační povinnosti, jež jim byly uloženy;

 zajistit, aby byla dodržována práva, povinnosti a zásady obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů, včetně minimalizace údajů, omezení účelu, záměrné a standardní 
ochrany údajů a právních důvodů pro zpracování;

 nařídit vysokou úroveň opatření týkajících se interoperability vyžadující, aby 
„systémové platformy“ sdílely příslušné nástroje, údaje, odborné znalosti a zdroje 
uplatňované s cílem omezit riziko závislosti uživatelů a spotřebitelů na jednom 
dodavateli a umělé vázání uživatelů na jednu systémovou platformu, aniž by existovala 
možnost nebo pobídky k přechodu mezi digitálními platformami nebo internetovými 
ekosystémy. Jako součást těchto opatření by Komise měla zvážit různé technologie 
a otevřené normy a protokoly, včetně možnosti mechanického rozhraní (aplikační 
programovací rozhraní), které uživatelům konkurenčních platforem umožní spojit se se 
systémovou platformou a vyměňovat si s ní informace. 

VIII. DOHLED, SPOLUPRÁCE A PROSAZOVÁNÍ

Akt o digitálních službách by měl posílit doložku o vnitřním trhu jako základní kámen 
jednotného digitálního trhu doplněním nového mechanismu spolupráce zaměřeného na zlepšení 
spolupráce a vzájemné pomoci mezi členskými státy, zejména mezi domovskou zemí, v níž je 
poskytovatel služeb usazen, a hostitelskou zemí, kde poskytovatel nabízí své služby. 

Dohled nad dodržováním aktu o digitálních službách a jeho prosazování by měly být zlepšeny 
vytvořením ústředního regulačního orgánu, který by měl být odpovědný za dohled nad 
dodržováním aktu o digitálních službách a za zlepšení vnějšího monitorování, ověřování 
činností platforem a lepší prosazování. 

Ústřední regulační orgán by měl při řešení složitých přeshraničních otázek upřednostňovat 
spolupráci mezi členskými státy; za tímto účelem by měl spolupracovat s nezávislou sítí 
donucovacích orgánů a měl by mít podrobné a rozsáhlé donucovací pravomoci k zahájení 
iniciativ a vyšetřování přeshraničních systémových problémů.

Ústřední regulační orgán by měl koordinovat činnost různých orgánů zabývajících se 
nezákonným internetovým obsahem, prosazovat dodržování předpisů, ukládat pokuty 
a provádět audity zprostředkovatelů a platforem. 

Ústřední regulační orgán by měl informovat orgány Unie a vést „srovnávací přehled 
internetových platforem“ s příslušnými informacemi o tom, jak si stojí.

Akt o digitálních službách by měl rovněž přidat nové prvky prosazování do článku 16 směrnice 
o elektronickém obchodu, který se týká samoregulace. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Je důležité uznat zásadní význam směrnice o elektronickém obchodu pro posílení 
elektronického obchodu v Evropě. Od svého přijetí v roce 2000 se směrnice stala základním 
kamenem jednotného digitálního trhu, který by s rostoucí digitalizací ekonomiky 
a společnosti měl nyní celý projekt vnitřního trhu podpořit. 

O 20 let později však vyvstaly nové ekonomické příležitosti a výzvy. K řešení stávajících 
nejistot a výzev byla přijata nová pravidla týkající se poskytování služeb informační 
společnosti. Mimoto se mnoho nových digitálních služeb rozvinulo tak, že přesahují stávající 
právní rámec EU, navzdory úsilí Soudního dvora některé stávající právní mezery vyplnit.

V souvislosti se závazkem Komise předložit nový legislativní balíček aktu o digitálních 
službách je cílem této zprávy poskytnout Výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh 
a ochranu spotřebitelů informace ohledně reformy směrnice o elektronickém obchodu 
a konkrétní doporučení týkající se kritických prvků této reformy a možného rozsahu a obsahu 
budoucího aktu o digitálních službách, který Komise oznámila ve svém sdělení o digitální 
strategii v únoru 2020.

Zpravodaj se snažil vést konzultace v co největší šíří a s co největší transparentností, aby 
zajistil, že jeho zpráva se bude zabývat skutečnými problémy, a aby omezil zbytečné 
nezamýšlené důsledky.

Zpravodaj doporučuje zachovat základní zásady elektronického obchodu všude tam, kde 
neexistují dostatečně průkazné důvody pro změnu, jako je například ustanovení o vnitřním 
trhu a výjimka z odpovědnosti za nezákonný internetový obsah pro některé platformy za 
určitých podmínek.

Vzhledem k rostoucímu významu internetových platforem a v návaznosti na výměnu názorů 
s odborníky a zainteresovanými stranami však zpravodaj připomíná, že je třeba zajistit lepší 
ochranu spotřebitelů a řešit rizika roztříštěnosti jednotného digitálního trhu.

Zpravodaj na základě posouzení směrnice o elektronickém obchodu navrhuje některá zlepšení 
směrnice a předkládá konkrétní návrhy budoucích ustanovení aktu o digitálních službách. 
Tato doporučení jsou uspořádána v linii hlavních stavebních kamenů. 

Obecné zásady
Zpravodaj navrhuje vypracovat akt o digitálních službách na bázi pravidel, která se 
v současné době uplatňují na digitální služby (konkrétně směrnice o elektronickém obchodu 
a platforma pro podnikání).

Zastává rovněž názor, že hlavní zásady směrnice o elektronickém obchodu, jako je doložka 
o vnitřním trhu, svoboda usazování a zákaz ukládat obecnou povinnost dohledu, je třeba 
doplnit o zásady „co je nezákonné offline, je nezákonné i online“, ochrany spotřebitele 
a bezpečnosti uživatelů.

Oblast působnosti 
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Zpravodaj navrhuje, aby se akt o digitálních službách vztahoval na všechny digitální služby 
a nezaměřoval se pouze na internetové platformy. Měl by se vztahovat rovněž na společnosti, 
jež nejsou usazeny v EU, ale poskytují služby spotřebitelům v EU.

Definice 
Ukázalo se, že definice, na jejichž základě se určuje oblast působnosti směrnice 
o elektronickém obchodu, jsou v průběhu času stabilní a použitelné na různé digitální 
obchodní modely. Nicméně pokud jde o nové digitální služby, je zapotřebí určité 
jednoznačnosti, a zpravodaj proto navrhuje vyjasnit stávající definice ve směrnici 
o elektronickém obchodu a v případě potřeby zavést nové prvky, které by vyplnily stávající 
mezery.

Povinnosti náležité péče 
Zpravodaj navrhuje, aby akt o digitálních službách zavedl jasnou povinnost náležité péče 
a informační povinnost. Nové prvky by měly zlepšit obecné požadavky na informace, zavést 
spravedlivé smluvní podmínky a obecné podmínky a posílit požadavky na 
transparentnost obchodních sdělení. Tato opatření by měla být posílena účinnými, 
přiměřenými a odrazujícími sankcemi.

Umělá inteligence
Zpravodaj se domnívá, že akt o digitálních službách by měl dostatečně řešit otázky týkající se 
služeb založených na umělé inteligenci, jako je transparentnost, odpovědnost a posuzování 
rizik, v zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele. 

Potírání nezákonného obsahu na internetu 
Zpravodaj je přesvědčen, že akt o digitálních službách by měl být jasný a měl by obsahovat 
doporučení týkající se boje proti nezákonnému internetovému obsahu. 

Vzhledem k její úspěšnosti by měla být zachována koncepce bezpečných přístavů 
digitálních platforem v oblasti odpovědnosti, jež je v současné době upravena ve směrnici 
o elektronickém obchodu (články 12–14: prostý přenos, ukládání do vyrovnávací paměti, 
shromažďování informací), i článek 15. V zájmu zlepšení účinnosti pravidel by měl být do 
aktu o digitálních službách zahrnut kompletní postup pro oznamování a přijímání opatření 
s podrobnými ustanoveními o výměně oznámení a jejich hodnocení. 

Zpravodaj tento přístup podpořil a vypracoval podrobná doporučení ohledně přesných práv, 
povinností, postupů a časových rámců pro každý krok tohoto postupu. 

Zpravodaj se dále domnívá, že jednotnější přístup na evropské úrovni, který zohlední různé 
typy obsahu, učiní boj proti nezákonnému obsahu účinnějším, a za tímto účelem rovněž 
navrhuje, aby Komise vyjasnila odlišné uplatňování a kritérium aktivních a pasivních 
poskytovatelů hostingových služeb.
 
V neposlední řadě je zpravodaj přesvědčen, že by měla být lépe chráněna základní práva, a to 
zavedením několika ochranných opatření proti častému nadměrnému odstraňování 
legitimního obsahu, jako je transparentnost odstraňování obsahu a jeho zpracování, chyb, 
aktérů a oznámení a zavedení možnosti přijmout mechanismus mimosoudního řešení sporů 
s cílem pomoci při řešení stížností dotčených uživatelů. 

Internetová tržiště
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Zpravodaj je přesvědčen, že v souboru předpisů aktu o digitálních službách lze provést 
některá vylepšení, pokud jde o internetová tržiště, jež mohou usnadnit prodej a distribuci 
nezákonných a nebezpečných výrobků, které nesplňují předpisy EU v oblasti bezpečnosti 
výrobků a které dostatečně nezaručují práva spotřebitelů. 

Regulace systémových platforem ex ante 
Zpravodaj se domnívá, že Komise by v rámci souboru předpisů aktu o digitálních službách 
měla předložit návrh, který zajistí, aby systémová úloha konkrétních internetových platforem 
neohrožovala vnitřní trh tím, že budou nespravedlivě vylučovat inovativní nové subjekty na 
trhu, včetně malých a středních podniků. Velké platformy významné pro síť, které jsou 
schopny fakticky plnit úlohu „internetových strážců“, by měly mít zvláštní povinnosti.

Dohled a spolupráce
Zpravodaj je přesvědčen, že vzhledem k přeshraniční povaze digitálních služeb má účinný 
dohled a spolupráce mezi členskými státy zásadní význam pro zajištění řádného prosazování 
nového právního rámce, a proto navrhuje vytvoření evropského orgánu a sítě donucovacích 
orgánů.  
Tento přístup vyžaduje jednak harmonizaci hlavních pravidel na ochranu uživatelů, a jednak 
spolupráci a vzájemnou pomoc mezi příslušnými orgány členských států pověřených 
vymáháním dodržování těchto pravidel.


