EVROPSKÁ KOMISE
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ, OBSAH A TECHNOLOGIE

Brusel 26. května 2020
REV1 – nahrazuje oznámení ze dne
7. března 2018

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM
VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI
ELEKTRONICKÉHO OBCHODU A NEUTRALITY SÍTĚ

Dne 1. února 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie a stalo se „třetí zemí“1.
Dohoda o vystoupení2 stanoví přechodné období, které končí dnem 31. prosince 20203.
Do uvedeného dne se na Spojené království a ve Spojeném království použije v plné míře
právo EU4.
Během přechodného období budou EU a Spojené království jednat o dohodě o novém
partnerství, vedoucí zejména k vytvoření oblasti volného obchodu. Není však jisté, zda
do konce přechodného období taková dohoda bude uzavřena a vstoupí v platnost.
Případná dohoda by nicméně vytvořila vztah, který bude z hlediska podmínek přístupu na
trh velmi odlišný od účasti Spojeného království na vnitřním trhu 5, v celní unii EU a v
prostoru DPH a spotřební daně.
Navíc z hlediska provádění a uplatňování práva EU v členských státech EU bude Spojené
království po skončení přechodného období třetí zemí.
Všechny zúčastněné strany, a zejména hospodářské subjekty se proto upozorňují na
právní stav platný po skončení přechodného období.

Doporučení zúčastněným stranám:
1

Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.
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Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a
Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7) (dále jen „dohoda o
vystoupení“).
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Přechodné období může být přede dnem 1. července 2020 prodlouženo až o 1 nebo 2 roky (čl. 132
odst. 1 dohody o vystoupení). Vláda Spojeného království možnost takovéhoto prodloužení prozatím
vylučuje.
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S určitými výjimkami stanovenými v článku 127 dohody o vystoupení, ovšem žádná z nich není v
souvislosti s tímto oznámením relevantní.
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Dohoda o volném obchodu zejména nestanoví principy vnitřního trhu (v oblasti zboží a služeb), jako
jsou vzájemné uznávání, zásada země původu a harmonizace. Stejně tak neodstraňuje celní formality a
kontroly, včetně těch, které se týkají původu zboží a jeho vstupů, ani zákazy a omezení vztahující se
na dovoz a vývoz.

Zúčastněným stranám, především poskytovatelům služeb informační společnosti (např.
profesionální internetové stránky, online platformy, internetové vyhledávače) usazeným
ve Spojeném království, se zejména doporučuje, aby s ohledem na toto oznámení
posoudili důsledky konce přechodného období.

Upozornění:
Toto oznámení se netýká
‒

specifických pravidel EU pro nákup přes internet s následným dodáním balíku,

‒

pravidel EU týkajících se zeměpisného blokování a

‒

pravidel EU v oblasti DPH.

K těmto aspektům se připravují nebo byla zveřejněna další oznámení6.
Po skončení přechodného období se na Spojené království již nebudou vztahovat právní
předpisy EU týkající se poskytování služeb informační společnosti, zejména směrnice
2000/31/ES (směrnice o elektronickém obchodu)7 a nařízení (EU) 2015/2120 (nařízení o
přístupu k otevřenému internetu)8. To má zejména tyto důsledky:
1.

ZÁSADA ZEMĚ PŮVODU (ELEKTRONICKÝ OBCHOD)
V souladu s ustanovením o vnitřním trhu (označovaným také jako zásada země
původu) článku 3 směrnice o elektronickém obchodu je poskytovatel služeb
informační společnosti9 podřízen právní úpravě členského státu EU, v němž je
usazen, a nikoli právním úpravám jednotlivých členských států EU, v nichž
poskytuje služby, ačkoli toto ustanovení připouští některé výjimky. Uvedené
ustanovení je doplněno pravidlem zákazu předchozích povolovacích řízení a
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https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_cs
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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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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví
opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu (Úř. věst. L 310, 26.11.2015, s. 1).
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Službou informační společnosti se rozumí „každá služba poskytovaná zpravidla za úplatu, na dálku,
elektronicky a na individuální žádost příjemce služeb“ (viz čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti
technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1)).
Jako příklad služeb, na něž se směrnice o elektronickém obchodu vztahuje, lze uvést online informační
služby (např. online noviny), online prodej výrobků a služeb (knihy, finanční služby a cestovní
služby), online reklamu, odborné služby (právníci, lékaři, realitní makléři), zábavní služby a základní
zprostředkovatelské služby (přístup k internetu, přenos informací a webhosting). Mezi tyto služby patří
i služby poskytované příjemci zdarma a financované například z reklamy nebo sponzorských
příspěvků.
2

obdobných požadavků, jež se vztahují zvláště a výhradně na poskytovatele těchto
služeb (článek 4 směrnice o elektronickém obchodu). Kromě toho směrnice stanoví
některé základní požadavky týkající se informací poskytovaných uživatelům,
uzavírání smluv online a online obchodních sdělení (články 5 až 11 směrnice o
elektronickém obchodu). Odpovědnost poskytovatelů zprostředkovatelských služeb
je v určitých případech omezena (oddíl 4 kapitoly II směrnice o elektronickém
obchodu).
Poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří jsou usazeni ve Spojeném
království, již nebudou po skončení přechodného období moci spoléhat na zásadu
země původu a uvedené pravidlo o zákazu předchozích povolovacích řízení.
Nebudou se na ně již vztahovat ani základní požadavky na informace stanovené ve
směrnici o elektronickém obchodu. Ustanoveními směrnice o elektronickém
obchodu proto již nebude omezena možnost, aby každý členský stát EU podřídil
poskytování takových služeb svým vnitrostátním právním předpisům, jejichž
součástí mohou být i předchozí povolovací řízení či pravidla týkající se informací
poskytovaných uživatelům. Na poskytovatele zprostředkovatelských služeb usazené
ve Spojeném království se navíc již nebudou vztahovat omezení odpovědnosti
stanovená ve směrnici o elektronickém obchodu.
2.

VZTAHY MEZI PLATFORMAMI A PODNIKY (ELEKTRONICKÝ OBCHOD)
Nařízení (EU) 2019/115010 o vztazích mezi platformami a podniky stanoví
harmonizovaná pravidla pro zajištění spravedlnosti a transparentnosti pro
podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb a uživatele firemních
internetových stránek používající internetové vyhledávače. Tato pravidla se týkají
otázek, jako je smluvní jasnost a předvídatelnost, nekalé obchodní praktiky a
alternativní řešení sporů.
Po skončení přechodného období se nařízení (EU) 2019/1150 již nebude vztahovat
na poskytovatele online zprostředkovatelských služeb nebo internetových
vyhledávačů, kteří poskytují nebo nabízejí své služby 1) podnikatelským uživatelům
a uživatelům firemních internetových stránek usazeným ve Spojeném království
nebo 2) podnikatelským uživatelům a uživatelům firemních internetových stránek,
kteří ačkoli jsou usazeni v EU, poskytují nebo nabízejí své zboží nebo služby
spotřebitelům nacházejícím se ve Spojeném království a neposkytují je zároveň i
spotřebitelům nacházejícím se v EU. Nařízení (EU) 2019/1150 se naproti tomu bude
nadále vztahovat na poskytovatele online zprostředkovatelských služeb nebo
internetových vyhledávačů (včetně poskytovatelů usazených ve Spojeném
království), kteří poskytují nebo nabízejí své služby podnikatelským uživatelům a
uživatelům firemních internetových stránek, kteří mají místo usazení nebo místo
pobytu v EU a prostřednictvím těchto online zprostředkovatelských služeb nebo
internetových vyhledávačů nabízejí zboží nebo služby spotřebitelům nacházejícím
se v EU. To platí bez ohledu na to, zda jsou online zprostředkovatelské služby nebo
služby internetových vyhledávačů nabízeny nebo poskytovány výhradně podnikům
z EU, nebo podnikům z EU i podnikům ze Spojeného království.
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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). Toto nařízení se použije ode dne 12. července 2020.
3

3.

NEUTRALITA SÍTĚ
Nařízení (EU) 2015/2120 o přístupu k otevřenému internetu stanoví společná
pravidla pro zajištění rovného a nediskriminačního nakládání s provozem při
poskytování služeb přístupu k internetu a zajištění souvisejících práv koncových
uživatelů. Tato pravidla se po skončení přechodného období přestanou vztahovat na
Spojené království, avšak bude se jimi nadále řídit poskytování služeb přístupu k
internetu v EU, a to bez ohledu na to, kde je poskytovatel služeb informační
společnosti usazen.

Obecné informace z oblasti elektronického obchodu a služeb informační společnosti
naleznete na internetových stránkách Komise týkajících se směrnice o elektronickém
obchodu (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/e-commerce-directive). Obsah
těchto stránek bude v případě potřeby dále aktualizován.
Evropská komise
Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie
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