
 

Kulatý stůl Národního konventu o EU na téma  
ochrana spotřebitele na digitálním trhu 

 
3. června 2016, Lichtenštejnský palác 

Abstrakt 

Pro problematiku on-line platforem a sdílené ekonomiky je v současnosti charakteristický 

velmi dynamický vývoj, který jde ruku v ruce s rozvojem nových informačních a 

komunikačních technologií a trendem digitalizace ekonomiky. Tento trend bude 

nepochybně pokračovat i v dalších letech a je potřeba mu věnovat pozornost i z hlediska 

případné regulace. Sdílená ekonomika v sobě obsahuje prvek přeshraničního 

obchodování, o kterém se dá předpokládat, že bude stále více využíván především 

spotřebiteli. Rozvoj digitalizace pro ně přináší celou řadu výhod, ale i rizik plynoucích z 

jejich slabšího postavení. Z tohoto důvodu je spotřebiteli poskytnuta na různých úrovních 

zvláštní právní ochrana v celé řadě evropských i vnitrostátních právních předpisů. V 

současnosti však tyto předpisy pokrývají oblast on-line platforem a sdílené ekonomiky 

pouze okrajově. Pracovní skupina Vysoké školy ekonomické v Praze (odborný garant 

kulatého stolu) proto v souladu s výše uvedeným vytipovala dvě tematické oblasti, které 

podle ní představují vhodný základ k diskuzi v rámci kulatého stolu Národního konventu o 

EU na téma ochrana spotřebitele na digitálním trhu. Navrhované oblasti diskuze budou 

rovněž doplněny o výsledky průzkumu, který bude probíhat formou dotazníku převážně 

mezi studenty VŠE v Praze. 

První oblast se zabývá obecnými otázkami ochrany spotřebitele při využívání  

on-line platforem a ve sdílené ekonomice. Jejím cílem je vytipovat případná rizika a 

problémy, které spotřebitelům přináší on-line platformy a sdílená ekonomika ve srovnání 

se světem offline. Úkolem diskuze v rámci tohoto bodu je také pokusit se odpovědět na 

otázku, jakým způsobem může Česká republika podpořit ochranu spotřebitele, a to 

zejména z hlediska ochrany osobních údajů a zákazu diskriminace spotřebitelů při 

využívání on-line platforem a ve sdílené ekonomice. Výsledkem diskuze by měla být 

doporučení, která povedou k zajištění ochrany osobních údajů spotřebitelů a která 

zamezí diskriminaci spotřebitelů při využívání on-line nástrojů a sdílené ekonomiky. V 

této souvislosti je také navrhovanou oblastí diskuze o využívání geoblockingu. Poslední 

velmi problematickou otázkou je způsob zajištění účinné vymahatelnosti práva pro 

spotřebitele.  

Druhá tematická oblast se týká efektivnosti regulace on-line platforem a sdílené 

ekonomiky. V rámci tohoto okruhu by mělo být diskutováno především, zda a kdy je 

vhodnější regulace vnitrostátní či evropská, resp. zda a kdy je vhodnější/efektivnější 

zákonná regulace nebo za jasně daných podmínek samoregulace. Tato oblast se také 

zabývá mírou aplikace právních předpisů. Jejím cílem je odpověď na otázku míry 

regulace on-line platforem a sdílené ekonomiky v právních předpisech a zda větší míra 

regulace může zabránit porušování a obcházení zákona. V této souvislosti je vhodné 

diskutovat nad mírou a způsobem regulace aktuálně se rozvíjejících služeb typu Uber, 

AirBnB, atd. 



 

Diskuzní otázky 

(1) Ochrana spotřebitele při využití on-line platforem a ve sdílené ekonomice 

I. Přináší spotřebitelům online platformy a sdílená ekonomika nějaká rizika či problémy 

při jejich využívání oproti podnikatelům ve světě offline? 

II. Jakým způsobem lze zajistit ochranu osobních údajů spotřebitele při využívání on-

line platforem a ve sdílené ekonomice? 

III. Jakým způsobem může ČR zaručit, že se uživatelé těchto služeb domůžou svých 

práv?  

 

(2) Efektivnost regulace on-line platforem a sdílené ekonomiky 

I. Je regulace on-line platforem zákonem nutná, nebo je možné za vhodný nástroj 

považovat samoregulační mechanismus? Případně, na jaké úrovni je vhodná 

legislativní regulace – evropské, vnitrostátní, regionální či lokální?  

II. Může další případná regulace on-line platforem zabránit obcházení nebo porušování 

zákona? Je možné zahrnout všechny typy online platforem pod jeden regulační 

rámec, nebo je každá specifická?  

III. Jaké jsou limity efektivnosti veřejnoprávní regulace ve světě online platforem? Jakým 

způsobem zajistit vymahatelnost práva? 

 

 

 

 


