
Akt o digitálních službách
The Digital Services Act package



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")

• Cíl: přispět k řádnému fungování vnitřního trhu tím, že směrnice 

zajistí volný pohyb služeb informační společnosti mezi členskými státy.



Digital Services Act
• Shaping Europe‘s Digital Future (Formování digitální 

budoucnosti Evropy) – obecné zásady (únor 2020)
• Feedback (červen 2020)
• Veřejná konzultace (2. června – 8. září 2020)
• Návrh Evropské komise (4. čtvrtletí 2020)



• Pravidla pro poskytování služeb na jednotném evropském trhu 
• úlohy a povinností online zprostředkovatelů, včetně mimoevropských 

zprostředkovatelů působících v EU
• efektivnější systém správy, který by zajistil správné provádění pravidel na 

celém jednotném trhu EU při souběžném zaručení dodržování základních práv
• Zajištění rovných podmínek na evropských digitálních trzích
• možnost ex ante regulace velkých internetových platforem (gatekeepers)
• dodatečná obecná pravidla pro všechny platformy určitého rozsahu, například 

pravidla týkající se vlastního upřednostňování
• pravidla vypracovaná na míru pro konkrétní platformy, například povinnost 

neosobního přístupu, zvláštní požadavky ve věci přenositelnosti osobních 
údajů nebo interoperability



• Možný nový nástroj v oblasti hospodářské soutěže
• řešení strukturálních problémů v oblasti hospodářské soutěže na trzích, které 

nelze nejúčinněji řešit nebo se jimi nejúčinněji zabývat na základě stávajících 
pravidel hospodářské soutěže
• „strukturální rizika pro hospodářskou soutěž vznikají tím, že se vytvoří mocné tržní 

subjekty s pevným postavením na trhu a/nebo postavením strážce přístupu, čemuž by 
bylo možno zabránit včasným zásahem“

• nedostatečná hospodářská soutěž ze strukturálního hlediska
• „trhy mohou vykazovat systémová selhání v důsledku určitých strukturálních znaků, jako 

je vysoká koncentrace a překážky vstupu, uzamčení spotřebitelů, nedostatečný přístup k 
datům či akumulace dat. Podobně oligopolní tržní struktury zvyšují riziko tiché dohody, 
včetně trhů vyznačujících se zvýšením transparentnosti, v důsledku technologických 
řešení založených na algoritmech, která jsou napříč odvětvími stále četnější.“



Veřejná konzultace

• jak efektivně zabezpečit bezpečnost uživatelů online
• posouzení režimu odpovědnosti digitálních služeb jednajících jako 

prostředníci
• jaké problémy vyplývají z moci digitálních platforem v roli „strážců 

brány“ (gatekeepers)
• další nově se objevující příležitosti jako jsou online reklama nebo 

smart contracty
• jak řešit problémy v situaci, kdy samostatně výdělečně činní nabízejí 

své služby prostřednictvím online platforem
• jaké regulace posílit, aby byl v oblasti digitálních služeb dokončen 

jednotný trh





• Zůstane omezená odpovědnost za obsah publikovaný uživateli

• Systém hodnocení (rating), jak digitální firmy dodržují pravidla
• Snahy bránit uživatelům přejít na jinou platformu
• Snahy nutit uživatele k používání jediné služby

• Nové sankce za porušení pravidel: za určitých podmínek (extrémní 
případy) možnost nařídit rozdělení firmy nebo prodej její části



“It’s like for small banks and big banks 
you don’t have the same rules — you 
have more flexibility for the smaller 
players and of course when you become 
a systemic [bank] you have a [different] 
set of rules.”


