
 

 

V PRAZE DNE 10. BŘEZNA 2021 
 

TELEFON  (+420) 225 279 111  |  E-MAIL  SPCR@SPCR.CZ 
WEB  WWW.SPCR.CZ  |  ADRESA  FREYOVA 948/11, 190 00 PRAHA 9 
ZAPSANÝ VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU, VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE ODDÍL L, VLOŽKA 3148.  
IČO: 00536211, DIČ: CZ00536211. 
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR JE REGISTROVÁN V REJSTŘÍKU TRANSPARENTNOSTI EU A PODEPSAL  
SOUVISEJÍCÍ KODEX CHOVÁNÍ. REGISTRAČNÍ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 785320514128-81. 

ČLEN 

 
 
 

  
 
 
 
 
Stanovisko a připomínky Svazu průmyslu a dopravy České republiky (dále SP ČR) k návrhu nařízení Digital 

Markets Act (dále DMA) 
 
Obecné stanovisko 
SP ČR podporuje cíl Evropské komise, kterým je prosazovat otevřený a konkurenceschopný internet. Svaz je 
přesvědčen o tom, že pravidla musí usnadňovat další evropskou digitalizaci a umožňovat malým a velkým 
společnostem používat online nástroje, aby rozvíjely své podnikání snadněji a s nižšími náklady. Při novelizaci 
své regulace by měla EU zajistit, že nová pravidla nebudou přidávat zbytečné náklady a nezatíží evropské 
podniky takovým způsobem, že by ztížila jejich rychlý růst a možnost nabízet služby napříč EU i globálně.  
Nicméně, považujeme za nezbytné, aby nová pravidla fungovala v praktickém životě a aby se působnost 
nařízení omezovala na řešení neférových postupů a praktik. To lze zajistit nastavením jasných kritérií, která 
určí, na koho se tato regulace vztahuje. Pak nebude překážkou další evropské digitalizace a rozvoje podnikání.   
 
Právní jistota 
DMA by mělo být jasněji formulováno, aby se zajistila právní jistota a skutečnost, že zavedení jednotlivých 
opatření bude podloženo důkazy. Metodika pro stanovení rozsahu potřebuje právní jistotu a ta by měla být 
stanovena v příloze DMA na základě objektivních důkazů, a nikoli prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci Evropské komise. Nařízení by mělo vyjasnit, jak budou kvantitativní prahové hodnoty a kvalitativní 
kritéria použity k určení, kdo je v jejím smyslu „strážcem“, a vzhledem k rozmanitosti obchodních modelů v 
digitálním odvětví zajistí, aby kvalitativní kritéria a kvantitativní prahové hodnoty byly dostatečně konkrétní. 
 
Obchodní modely a inovace 
Digitální platformy často fungují s různými obchodními modely a monetizačními strategiemi napříč trhy, 
regiony a sektory. Digitální systémy se vyvíjejí překotně. Cíle jako “férové obchodování” a “možnost volby” 
jsou chvályhodné. Největší výzvou je však transformovat je do použitelných pravidel pro platformy a designu 
produktu. Nová pravidla by proto měla být založena na souboru nejdůležitějších zásad, které bude možno 
aplikovat napříč různými druhy platforem, doplněném doporučeními pro jednotlivé platformy, která budou 
vycházet z konkrétních technologií. 
Je nutné připomenout, že digitální platformy již jsou regulovány. Účelem DMA pak bude doplňovat stávající 
pravidla, např. pravidla pro ochranu hospodářské soutěže nebo nařízení Platform to Business (P2B), které je 
v účinnosti od července 2020, navíc reguluje vztahy mezi “online zprostředkovatelskými službami” a  



podnikovými uživateli a zavádí řadu povinností v oblasti transparentnosti, pořadí nebo obchodních 
podmínek. Dále by se měly, při přípravě jednotlivých povinností gatekeeper platforem, zohlednit rozdíly 
obchodních modelů „případ od případu“, v souladu s avízem v rámci konzultace. Nedostatečná pozornost 
věnovaná rozdílům mezi konkrétními obchodními modely by mohla mít negativní dopad na efektivitu DMA. 
Závazky, které DMA pro tzv. „gatekeepers“ přináší, jsou převzaty z konkrétních problematických případů a 
zobecněny na všechny ostatní obchodní modely, což v praxi není možné (např. případ self-preferencingu 
v internetových vyhledávačích, nemá stejnou povahu jako poskytování cloudových služeb, přesto jsou 
povinnosti, které přísluší k tomu konkrétnímu modelu, zobecněny i na poskytování cloudových služeb a 
ostatní). 
 
Právní základ 
Existují pochybnosti, zda měla Komise jako právní základ pro tuto iniciativu použít článek 114 SFEU anebo 
článek 352 SFEU. Případné vyjasnění této otázky by bylo vhodné v co nejranější fázi legislativního procesu. 
 
Komentáře ke konkrétním článkům 
 
Čl. 1 
V čl. 1(5) se uvádí, že „členské státy neuloží gatekeeperům další povinnosti prostřednictvím zákonů, jiných 
předpisů nebo správních opatření za účelem zajištění sporných a spravedlivých trhů.“ Návrh nařízení se však 
vztahuje pouze na gatekeepery s „významným dopadem na vnitřní trh“ (měřeno prostřednictvím ročního 
obratu v EHP, průměrné tržní kapitalizace nebo ekvivalentní spravedlivé tržní hodnoty).  
Čl. 1(6) zároveň vyhrazuje možnost, aby členské státy uplatňovaly svá pravidla hospodářské soutěže. 
Ponechání možnosti zavádět vnitrostátní zákony o hospodářské soutěži regulující v zásadě stejné praktiky 
jako DMA může být kontraproduktivní pro dosažení cílů DMA a naopak může prohloubit problém 
roztříštěnosti pravidel mezi členskými státy. 
 
Čl. 3  
Současný jazyk používaný v čl. 3(1) písm. b) tj. „Poskytovatelé služby základní platformy sloužící jako důležitá 
„brána/gateway“ pro podnikové uživatele k dosažení koncových zákazníků“ nedostatečně vysvětluje, zda by 
poskytovatel služby měl hrát roli „zprostředkovatele/ intermediary“ mezi firemními uživateli a koncovými 
zákazníky. Aby se toto vyjasnilo a zabránilo se tomu, aby se určité služby dostaly do působnosti, přestože to 
nebyl záměr předkladatelů návrhu, je třeba doplnit podrobnější popis toho, co obnáší služba fungující jako 
„brána/gateway pro firemní uživatele k dosažení koncových zákazníků“. Vyjasnění by mělo naznačit, že služba 
musí obchodnímu uživateli umožnit vstup na trh, kde se setká s koncovými uživateli, tj. že tato služba je 
nezbytným prostředníkem, který umožňuje obchodním uživatelům nabízet své zboží nebo služby koncovým 
uživatelům. Poskytovatel služeb by skutečně mohl nabídnout své služby 10 000 podnikům, které by zase 
společně zasáhly více než 45 milionů (koncových) zákazníků, aniž by sloužily jako 
zprostředkovatel/intermediary nebo „brána/gatewy“. Například mnoho podniků spoléhá na cloudovou 
infrastrukturu / poskytovatele IT při vytváření aplikací, platforem nebo webových stránek, ale poskytovatel 
cloudu nemusí být nutně zprostředkovatelem obchod mezi firemním uživateli a koncovými zákazníky, zvláště 
když má dotyčná služba technickou povahu. Kromě toho by měl mít obchodní zákazník možnost vybrat si 
mezi různými poskytovateli cloudu, kteří tyto technické služby nabízejí.  



V čl. 3(6) panuje nejistota ohledně možnosti Komise udělit status „gatekeepera“ i subjektu, který nebude 
splňovat kvantitativní prahové hodnoty v čl. 3 (2). Z tohoto důvodu je třeba vyjasnit, jakým způsobem bude 
Komise identifikovat ty subjekty, které se stanou gatekeepery i přesto, že nedosáhly kvantitativní prahové 
hodnoty. Pokud tato část návrhu nebude vyjasněna, vzniká riziko právní nejistoty pro podniky, zejména 
pokud kvalitativní kritéria podle čl. 3 (1) také nejsou dostatečně jasná. Tím by se mohlo stát, že určité služby 
by mohly získat status gatekeepera, přestože to původně nebylo zamýšleno.  
 
Čl. 5 a čl. 6 
Bohužel status čl. 6 je nejasný: rozdíl mezi uplatňováním samostatně vykonatelných povinností (čl. 5) a 
povinnostmi, které lze specifikovat (čl. 6), není v současné době vysvětlen. Existují určité povinnosti 
stanovené v čl. 5 a 6, které budou vyžadovat další objasnění a diskusi.  
Návrh DMA z by měl obsahovat zákaz takového jednání gatekeeper platforem, při kterém jsou ze strany 
gatekeeper platformy účelově vůči podnikovým uživatelům nastavovány takové obchodní podmínky, kterými 
si gatekeeper platforma u těchto podnikových uživatelů zajišťuje v důsledku posilování svého výhradního 
postavení.  
Pokud by existovala “obrana efektivností“ trhu, daný gatekeeper by byl schopen zvrátit aplikovatelnost 
opatření podle čl. 5 nebo 6 na konkrétní postup. V rámci této obrany by gatekeeper mohl namítnout, že za 
jeho konkrétních okolností by konkrétní zákaz nebo povinnost způsobila snížení efektivity trhu, které by 
převažovalo nad potenciálními přínosy pro konkurenceschopnost digitálních trhů. Podobně by mělo být 
možné, aby gatekeeper předložil důkazy o tom, že určité opatření podle čl. 5 nebo 6 není pro jeho obchodní 
model relevantní.  
Obecně by Komise měla upřesnit povinnosti podle čl. 6, které musí daný gatekeeper splnit, než se tyto 
povinnosti stanou pro něj závaznými a vystaví jej pokutám. 
 
Čl. 7 
Textace v čl. 7(2) by měla pro vyloučení pochybností explicitně stanovit, že v případě povinností gatekeeper 
platformy podle čl. 5 není možné ze strany Komise vydávat formou dodatečného rozhodnutí dodatečná 
upřesnění a opatření, které má gatekeeper platforma dále aplikovat pro svou compliance. 
 
Čl. 9 
Do čl. 9(2) navrhujeme přidat další výjimku pod písmenem d) zahrnující jiné veřejné zájmy než ty, které jsou 
uvedeny pod písmenem a) až c) stejného odstavce.  
 
Čl. 10 
V souladu s čl. 10 a za použití čl. 37 může Komise přijmout aktem v přenesené působnosti další povinnosti 
nebo aktualizovat povinnosti gatekeeper platforem, které jsou stanoveny v čl. 5 a čl. 6 návrhu DMA. Přijetí 
takového aktu v přenesené působnosti je méně transparentním procesem přijímání legislativy než řádný 
legislativní postup. Takový nástroj by měl být Komisi založen jen v případech, kdy se jedná o úzce vymezené, 
v zásadě technicistní části předpisu – tj. nikoliv na situaci, kdy takovým aktem může být rozsah povinností 
dotčených subjektů zcela podstatným způsobem upraven nebo kdy zcela podstatným způsobem může dojít 
k založení významné a nákladné povinnosti pro všechny dotčené subjekty. Zároveň by měl čl. 10, v souladu 
se svým cílem, zajistit relevantnost DMA do budoucna, umožnit zrušení nebo zúžení povinností uvedených v 
čl. 5 a 6, pokud již nejsou opodstatněné. 



Čl. 17 
Je navrhováno, aby Komise v souladu s čl. 17 návrhu DMA mohla iniciovat šetření za účelem rozšíření 
seznamu core services o další služby, které se mohou postupem času stát významným z pohledu nařízení. Z 
textace není zřejmé, z jakého důvodu má mít Komise možnost aktem v přenesené působnosti rozšiřovat čl. 5 
a čl. 6 nařízení a v případě rozšíření čl. 2(2) pouze přednést pozměňovací návrh, který musí projít řádným 
legislativním procesem. 
 
Čl. 19 
Žádosti o informace požadované Komisí v souladu s čl. 19(3) návrhu DMA jsou zajištěny oprávněním Komise 
udělit pokutu do výše 1 % obratu společnosti, která nesplní svou povinnost včas poskytnout Komisi odpovědi. 
SP ČR považuje za účelné stanovit v čl. 19(3), že tato lhůta musí být přiměřená velikosti podniku, jeho 
schopnostem a okolnostem, za kterých byl subjekt vyzván poskytnout odpovědi. 
 
Čl. 25 
Zatímco v případě šetření dle čl. 16 návrhu DMA se Komise zavazuje ukončit šetření systematického 
porušování povinností z čl. 5 a čl. 6 gatekeeper platformou do 12 měsíců, v případě šetření o noncompliance  
podle čl. 25 není žádný časový limit pro šetření Komisí stanoven. Ukazuje se, že právě hledisko délky 
vyšetřování před vydáním rozhodnutí patří mezi ta nejpodstatnější hlediska, která v důsledku rozhodují o 
velikosti škody, která ostatním účastníkům na trhu vznikají a v některých případech přímo rozhoduje o jejich 
samotné existenci. 
 
Čl. 32 
Návrh DMA v čl. 32 předjímá poměrně zásadní význam výboru Digital Markets Advisory. Přestože se tato část 
návrhu odkazuje na znění nařízení (EU) 182/2011, je nejasné, jakým konkrétním způsobem bude tento výbor 
v budoucnu obsazován. 
 
 
 


