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NÁVRHY

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

A. vzhledem k tomu, že řada otázek týkajících se občanského a obchodního práva 
a prosazování občanského a správního práva má rovněž zvláštní význam, pokud jde 
o čistě spotřebitelské vztahy, ale i o internetovou konkurenceschopnost a hospodářskou 
soutěž;

B. vzhledem k tomu, že pravidla zakotvená ve směrnici 2000/31/ES o elektronickém 
obchodu (dále jen „směrnice o elektronickém obchodu“) hrála klíčovou úlohu při 
usnadňování digitálních služeb na vnitřním trhu a mají klíčový význam pro zabezpečení 
inovativního podnikatelského prostředí; vzhledem k tomu, že cílem aktu o digitálních 
službách by mělo být aktualizovat občanské a obchodní právní předpisy upravující 
odpovědnost internetových platforem a poskytovatelů hostingových služeb s cílem 
poskytnout společnostem, uživatelům a společnosti jako celku jistotu a bezpečnost, a to 
prostřednictvím jasných povinností internetových platforem, včetně internetových 
tržišť;

C. vzhledem k tomu, že se ukázalo, že na internetových tržištích se nabízí řada nelegálních 
produktů a služeb, což vyžaduje přijetí příslušných opatření v rámci aktu o digitálních 
službách;

D. vzhledem k tomu, že akt o digitálních službách by se měl prostřednictvím účinného a 
vyváženého právního rámce zaměřovat na důvěru spotřebitelů v elektronický obchod a 
současně zajistit evropským začínajícím a malým a středním podnikům stabilnější 
pozici na trhu;

1. zdůrazňuje, že kdykoli je to technicky a z právního hlediska možné a opodstatněné, měli 
by být zprostředkovatelé povinni umožnit anonymní využívání svých služeb a jejich 
úhradu, neboť anonymita účinně brání neoprávněnému zpřístupňování údajů, krádeži 
totožnosti a jiným formám zneužití osobních údajů shromážděných on-line; konstatuje, 
že v případech, kdy právo Unie vyžaduje, aby obchodníci sdělili svou totožnost, mohli 
by mít provozovatelé dominantních nebo systémových internetových tržišť povinnost 
ověřovat totožnost obchodníků; navrhuje, aby se zvážila a zavedla nová technologická 
řešení pro identifikaci i anonymitu uživatelů; potvrzuje, že kdykoli platformy ověřují 
totožnost uživatelů, nesmějí ji bez výslovného a svobodného souhlasu nebo bez 
příslušného právního požadavku zveřejnit;

2. chystaný legislativní návrh aktu o digitálních službách by měl plně dodržovat Listinu 
základních práv Evropské unie i právní předpisy Unie chránící spotřebitele a jejich 
bezpečnost, soukromí a osobní údaje; připomíná, že je důležité, aby v rámci aktu o 
digitálních službách zůstaly v platnosti klíčové zásady směrnice o elektronickém 
obchodu, a to konkrétně zásada země původu, doložka o omezené odpovědnosti a zákaz 
obecné povinnosti dohledu; zdůrazňuje, že v zájmu ochrany svobody projevu, 
předcházení kolize norem, zamezení neodůvodněnému a neefektivnímu zeměpisnému 
blokování a za účelem dosažení harmonizovaného jednotného digitálního trhu se od 
poskytovatelů hostingových služeb nesmí vyžadovat, aby odstranili informace, které 
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jsou v jejich zemi původu legální, nebo aby k nim znemožnili přístup;

3. zdůrazňuje, že je důležité vytvořit jasný, jednotný a aktuální regulační rámec, který 
bude mimo jiné obsahovat jasné definice; zdůrazňuje, že je třeba definovat dominantní 
nebo systémové platformy a vymezit jejich charakteristické znaky;

4. konstatuje, že vzhledem k tomu, že on-line činnosti jednotlivců umožňují zejména 
dominantním nebo systémovým platformám a sociálním sítím důkladně poznat jejich 
osobnost a manipulovat s nimi, mělo by se shromažďování a používání osobních údajů 
týkajících se využívání digitálních služeb omezovat na rozsah nezbytně nutný pro 
poskytování služby a fakturaci uživatelům; zdůrazňuje, že je třeba prosazovat právní 
předpisy s cílem omezit shromažďování osobních údajů platformami pro hostování 
obsahu, mimo jiné na základě interakcí uživatelů s obsahem hostovaným na 
platformách pro hostování obsahu, za účelem vytváření profilů pro cílenou reklamu; 
vyzývá k tomu, aby platformy pro hostování obsahu využívaly cílenou reklamu 
založenou na předchozí interakci uživatele s obsahem na téže platformě pro hostování 
obsahu nebo na internetových stránkách třetích stran pouze po předchozím souhlasu 
uživatele v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a směrnicí o 
soukromí elektronických komunikací; potvrzuje, že orgánům veřejné moci se umožní 
přístup k metadatům účastníka pouze za účelem vyšetřování osob podezřelých ze 
závažné trestné činnosti a na základě předem vydaného soudního povolení;

5. je znepokojen tím, že služby jednotného přihlašování lze využívat ke sledování 
uživatelů napříč platformami; doporučuje, aby poskytovatelé, kteří podporují službu 
jednotného přihlašování s dominantním podílem na trhu, měli rovněž povinnost 
podporovat alespoň jeden otevřený a sjednocený systém ověřování založený na 
nechráněném rámci;

6. poukazuje na to, že v zájmu ochrany základních práv a zajištění právní jistoty se v aktu 
o digitálních službách nesmí používat právně nevymezený pojem „škodlivý obsah“, ale 
musí se v něm řešit zveřejňování nezákonného obsahu podle zásady „co je nezákonné 
off-line, je nezákonné i on-line“; konstatuje, že automatizované nástroje nejsou schopny 
odlišit nezákonný obsah od obsahu, který je v daném kontextu zákonný; dále konstatuje, 
že lidský přezkum automatizovaných zpráv poskytovateli služeb, jejich zaměstnanci 
nebo jejich dodavateli nemůže jako takový zlepšit fungování technologií rozpoznávání 
obsahu; zdůrazňuje proto, že aniž by byl dotčen článek 17 směrnice o autorském právu, 
akt o digitálních službách by měl výslovně vyloučit jakoukoli povinnost používat 
automatizované nástroje pro moderování obsahu a regulovat jejich dobrovolné 
používání a neměl by stanovovat mechanismy oznamování a trvalého odstraňování 
obsahu (mechanismy „notice and stay down“); trvá na tom, že postupy moderování 
obsahu, které používají poskytovatelé, by neměly vést k žádným předběžným 
kontrolním opatřením založeným na automatizovaných nástrojích nebo na filtrování 
nahrávaného obsahu; zdůrazňuje, že moderátorům obsahu by se měla poskytnout řádná 
odborná příprava a odpovídající psychologická podpora; zdůrazňuje, že je důležité 
vědět, zda rozhodnutí o moderování obsahu učinil člověk, nebo algoritmus, a v druhém 
případě, zda byl proveden lidský přezkum; zdůrazňuje, že je zapotřebí větší 
transparentnosti při přezkumu a správě obsahu platformami pro hostování obsahu, 
a proto navrhuje, aby byl zaveden mechanismus přezkumu dominantních nebo 
systémových platforem pro hostování obsahu, který by umožnil hodnocení rizika jejich 
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politik správy obsahu;

7. zdůrazňuje, že je důležité pověřit stávající nebo novou evropskou agenturu nebo 
evropský orgán koordinací spolupráce mezi členskými státy v přeshraničních otázkách 
a sítí nezávislých vnitrostátních donucovacích orgánů;

8. zdůrazňuje, že spravedlnost a dodržování norem základních práv týkajících se 
podmínek, které zprostředkovatelé ukládají uživatelům svých služeb, musí podléhat 
soudnímu přezkumu;

9. zdůrazňuje, že má-li se konstruktivně navázat na směrnici o elektronickém obchodu 
a zajistit právní jistota, musí se v platných právních předpisech namísto zavedení 
obecné povinnosti řádné péče vyčerpávajícím způsobem a výslovně upřesnit povinnosti 
poskytovatelů digitálních služeb; zdůrazňuje, že právní režim odpovědnosti 
poskytovatelů digitálních služeb by neměl záviset na nejistých konceptech, jako je 
„aktivní“ nebo „pasivní“ úloha poskytovatelů;

10. zdůrazňuje, že za prosazování práva, rozhodování o zákonnosti on-line činností 
a nařizování poskytovatelům hostingových služeb, aby co nejrychleji odstranili 
nezákonný obsah nebo k němu znemožnili přístup, a to i na sociálních médiích, 
především v zájmu ochrany uživatelů a po informování poskytovatelů a zúčastněných 
stran, by měly mít vždy odpovědnost nezávislé soudní orgány, které přijímají konečné 
rozhodnutí; varuje proto před ustanoveními, která podporují dobrovolná opatření 
platforem; zdůrazňuje, že akt o digitálních službách by měl zajistit plné dodržování 
základních práv, chránit občanská práva uživatelů a zajistit rovněž plné dodržování 
záruk a opravných prostředků, které jsou dostupné v souvislosti se všemi opatřeními 
uplatňovanými platformami a poskytovateli digitálních služeb;  domnívá se, že jakmile 
se poskytovatel hostingových služeb skutečně dozví o existenci nezákonného obsahu 
a jeho nezákonné povaze na základě platného oznámení, měl by mít povinnost obsah 
odstranit a může být volán k odpovědnosti za posouzení oznámeného obsahu, zejména u 
služeb „internetových tržišť“; vyzývá Komisi, aby zvážila povinnost dominantních nebo 
systémových poskytovatelů hostingových služeb hlásit závažnou trestnou činnost, 
jakmile se o takové trestné činnosti dozví, příslušnému donucovacímu orgánu;

11. zdůrazňuje, že nezákonný obsah by měl být odstraněn tam, kde je umístěn, a že od 
poskytovatelů přístupu se nesmí vyžadovat, aby blokovali přístup k obsahu;

12. zdůrazňuje, že v případě porušení práva by měly být uplatňovány přiměřené sankce, 
které nesmí zahrnovat vyloučení jednotlivců z digitálních služeb;

13. zdůrazňuje, že šíření legálního, avšak potenciálně škodlivého obsahu, jako jsou 
dezinformace a nenávistné projevy, na sociálních médiích by se mělo zabránit mimo 
jiné tím, že uživatelé budou mít nad nabízeným obsahem kontrolu; zdůrazňuje, že 
kurátorství obsahu na základě sledování chování uživatele by mělo vyžadovat předchozí 
a plně informovaný souhlas dotčeného uživatele a že uživatelé, kteří souhlas odmítnou 
udělit, by měli mít k dispozici jiné spravedlivé a přiměřené možnosti přístupu ke službě; 
navrhuje, aby uživatelé sociálních sítí měli právo vidět svou činnost v chronologickém 
pořadí, ať už s kurátorstvím obsahu, či bez něj; navrhuje, aby platformy, které jsou 
pokládány za dominantní nebo systémové, poskytovaly uživatelům rozhraní pro 
programování aplikací, které jim umožní regulovat obsah softwarem nebo službami dle 
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jejich výběru, je-li to technicky možné; zdůrazňuje, že platformy by měly zajistit větší 
transparentnost automatizovaných rozhodovacích procesů tím, že zajistí, aby algoritmy 
nebyly zkreslovány, a že rozhodovací procesy v rámci algoritmického systému musí být 
vždy srozumitelné a co nejtransparentnější; trvá na tom, že v aktu o digitálních službách 
musí být zakázány diskriminační praktiky moderování obsahu;

14. zdůrazňuje, že v zájmu odstranění efektu odkázanosti na centralizované sítě a pro 
zajištění hospodářské soutěže a možností výběru pro spotřebitele by měli mít uživatelé 
služeb dominantních sociálních medií a služeb zasílání rychlých zpráv přístup k 
interakci mezi platformami prostřednictvím otevřených rozhraní (interkonektivita); 
vyzývá Komisi, aby zakázala nucené využívání vlastnického a uzavřeného ekosystému 
pro používání digitálních produktů a služeb v různých prostředích s cílem umožnit 
skutečnou a vysokou interoperabilitu, která zajistí poskytování těchto produktů a služeb 
v otevřeném formátu umožňujícím jejich export do jakéhokoli digitálního prostředí; 

15. zdůrazňuje, že akt o digitálních službách musí stanovit konkrétní a podrobná pravidla, 
například jasná ustanovení upravující platformy a služby sociálních médií; domnívá se, 
že je třeba upřesnit podmínky platnosti oznámení o obsahu a následných opatření; 
rovněž se domnívá, že prevence a postihy za zneužívání, které spočívá zejména 
v opakovaném zasílání nesprávných nebo nepatřičných oznámení o obsahu, by měly 
vycházet ze stávající judikatury Soudního dvora Evropské unie;
dále zdůrazňuje, že je třeba omezit odpovědnost platforem, pokud jde služby, zejména 
s mediálním obsahem, které jsou již pod redakční kontrolou poskytovatele obsahu, který 
sám podléhá komplexní regulaci a nezávislému a účinnému dohledu uznaného 
nezávislého příslušného orgánu, a to v souladu se systémem oznamování a přijímání 
opatření, který dodržuje zásady zakotvené ve směrnici o elektronickém obchodu; 
domnívá se, že stejné povinnosti se nesmí vztahovat na menší komerční a nekomerční 
poskytovatele; zdůrazňuje, že jakýkoli nový právní rámec v oblasti digitálních služeb 
musí být pro evropské malé a střední podniky včetně začínajících podniků zvládnutelný, 
a měl by proto zahrnovat přiměřené povinnosti a jasné záruky pro všechna odvětví; 
zdůrazňuje, že pravidla stanovená v aktu o digitálních službách by měla zabránit 
provozovatelům platforem v tom, aby měnili obsah, který je pod redakční kontrolou 
poskytovatele obsahu, jak je stanoveno v právních předpisech Unie; zdůrazňuje, že 
pokud je třeba jakýkoli mediální obsah odstranit, je třeba zajistit, aby k tomu mohlo 
dojít pouze na základě soudního příkazu; poskytovatelé obsahu jsou před znemožněním 
přístupu k jejich obsahu vyslechnuti, kromě případů, kdy by to bránilo probíhajícímu 
trestnímu vyšetřování nebo by to takové vyšetřování ohrozilo; domnívá se, že by měly 
být k dispozici přiměřené mechanismy nápravy, a to jak prostřednictvím orgánů pro 
řešení sporů, tak i soudních orgánů, přičemž by se měly uplatňovat přiměřené lhůty; 
domnívá se, že komerční poskytovatelé hostingových služeb, kteří jsou pokládáni za 
dominantní nebo systémové, by měli zajistit veřejně a anonymně přístupný 
mechanismus pro oznamování údajně nezákonného obsahu zveřejňovaného na jejich 
platformách; v této souvislosti zdůrazňuje, že akt o digitálních službách nesmí způsobit 
oslabení ani zastarání pravidel směrnice o audiovizuálních mediálních službách; 
zdůrazňuje, že držitelé práv by měli mít přístup k neosobním údajům, které jsou 
vytvářeny jejich obsahem na platformách nebo s ním souvisejí, a to za podmínek 
stanovených v právních předpisech Unie a na základě řádného hodnocení dopadů;

16. důrazně doporučuje, aby platformy sloužící jako internetová tržiště poskytovaly 
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uživatelům informace o hlavních parametrech určujících pořadí výrobků předkládaných 
uživatelům na základě jejich vyhledávání, zejména pokud byl výsledek dotazu při 
vyhledávání ovlivněn jakoukoli odměnou zaplacenou dodavatelem, nebo v případech, 
kdy provozovatel platformy jedná jako dodavatel některých z produktů, které se jeví 
jako výsledky vyhledávání;

17. zdůrazňuje, že je důležité rozšířit územní působnost aktu o digitálních službách i na 
činnosti poskytovatelů digitálních služeb usazených ve třetích zemích, pokud nabízejí 
své služby v Unii. Navrhuje, aby v případě, kdy jsou zprostředkovatelé usazeni ve třetí 
zemi, jmenovali právního zástupce usazeného v Unii, který by mohl nést odpovědnost 
za nabízené produkty nebo služby;

18. navrhuje, aby platformy poskytující reputační systém týkající se dodavatelů zboží nebo 
poskytovatelů služeb poskytovaly informace o tom, jakým způsobem jsou výsledky 
hodnocení generovány; doporučuje v této souvislosti, aby recenze, které se do těchto 
systémů vkládají, vycházely ze skutečných zkušeností a aby pocházely od smluvních 
stran transakcí; zdůrazňuje, že by neměla být zveřejněna žádná recenze, pokud její autor 
získal jakoukoli výhodu za poskytnutí konkrétní pozitivní nebo negativní recenze;

19. poukazuje na to, že akt o digitálních službách by měl věnovat zvláštní pozornost 
uživatelům se zdravotním postižením a zaručit jim přístup k digitálním službám; 
Komise by měla vybízet poskytovatele služeb k tomu, aby vytvořili technické nástroje, 
které osobám se zdravotním postižením žijícím v Unii umožní řádně využívat 
internetové služby a mít z nich prospěch;

20. doporučuje, aby platformy, které zajišťují reputační systém ve vztahu k dodavatelům 
zboží nebo poskytovatelům služeb, umožnily převést stávající recenze do reputačního 
systému jiné platformy na žádost dodavatele, a to i po ukončení smlouvy 
s dodavatelem; zdůrazňuje, že pokud byly recenze převedeny z jiné platformy, musí být 
spotřebitelé informováni o jejich původu.
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