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Předmluva

Tato Zelená kniha je součás Digitální strategie 2025 , jejíž základní teze, opatření a cíle představilo
začátkem března 2016 Spolkové ministerstvo hospodářství a energe ky (BMWi). Je začátkem širokého diskusního procesu. Touto Zelenou knihou by měly být iden fikovány, definovány a strukturovány
právní a regulatorní otázky, které je třeba si klást. Cílem je vytvořit regulatorní rámec, který na jedné
straně umožní více inves c a inovovací na základě férové hospodářské soutěže, na druhé straně ale
také zajis individuální a podnikatelská základní práva a datovou suverenitu. Úspěch či neúspěch při
zvládnu tohoto úkolu rozhodne o tom, jestli se digitalizace jako hospodářský a společenský fenomén podaří, jestli bude akceptována a využita jako šance.
Digitální strategie 2025
Seznamem opatření, který překračuje jedno volební období a hranice resortu, chce
Spolkové ministerstvo hospodářství a energe ky ak vně spoluutvářet proces digitalizace v hospodářství a společnos . Jedná se o podporu inves c a inovací, vytváření infrastruktury a inteligentních sí . Plán má deset kroků a jeho cílem je proměnit Německo v místo nejmodernějšího průmyslu a vybudovat digitální společnost budoucnos .

Potřebujeme nový regulační rámec, protože digitální trhy se v určitém ohledu zásadně liší od
klasických trhů. Opětovně tak vyvstává otázka, jak lze prosadit funkční soutěžní a pracovní právo
nebo vysoké standardy ochrany spotřebitelů a dat. Jsme svědky toho, že osvědčené principy sociálně-tržního hospodářství se dostávají pod čím dál větší tlak, nebo nejsou dodržovány. To je patrné zejména s ohledem na stále všudypřítomnější a významnější digitální pla ormy, jakými jsou
vyhledávače, sociální sítě a online obchody. Postupující růst aktérů jako Facebook, Google, Uber,
Airbnb, Amazon nebo MyHammer je bezpochyby výrazem jejich rostoucí obliby u konzumentů
a zvyšujícího se vlivu jejich spotřebitelských rozhodnu . Rozmach pla orem jde ale ruku v ruce
s narůstající koncentrací trhu, a m s jejich mocí na trhu, s čím dál větším množstvím nasbíraných
a vyhodnocených dat a změnou celkově osvědčených tržních a soutěžních struktur.
Z tohoto důvodu spus lo Spolkové ministerstvo hospodářství a energe ky již koncem roku 2015
odborný dialog Regulační rámec pro digitální hospodářství, aby spolu s ekonomy, podnikateli,
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odbory, zájmovými sdruženími a širokou veřejnos diskutovalo o novém dění, analyzovalo problémy a vypracovalo řešení. Důležitou součás tohoto dialogu je právě otázka digitálních pla orem.
Protože pla ormy systema cky a ve vysokém objemu získávají data, která bleskově zpracovávají, mohou vyvolávat silné síťové efekty. To znamená, že užitek a hodnota pla ormy s každým
dalším uživatelem narůstá, a větší pla ormy se proto téměř automa cky stále zvětšují, za mco
menší konkuren většinou zůstávají malí („the winner takes it all“). Narušení hospodářské soutěže je ještě větší, pokud poskytovatel (jako Google) přenese uživatelské sítě nějakého trhu (např.
vyhledávače) na jiný trh (např. operační systémy – Android) a tam uspěje spíše kvůli donucení
spotřebitelů používat i tuto další službu než díky jejich dobrovolnému rozhodnu .
Několik málo nejvýznačnějších příkladů ukazuje, že na určitých digitálních trzích už hospodářská
soutěž neexistuje: Facebook používá jen v Německu 21 milionů lidí denně; Google má mezi vyhledávači podíl na trhu 90 procent. Takové disproporce budí zásadní otázky ohledně konkurence.
Proto je zde potřebná obzvlášť pečlivá analýza regulačního rámce. Zároveň je ale například při
potřebném přizpůsobení právního rámce nutno zohlednit, že musí být zachována možnost vyvíjet
a úspěšně rozvíjet nové inova vní obchodní modely. Digitální pla ormy to ž přinášejí nové možnos , které je potřeba využít ve prospěch hospodářství a společnos .
Otázky, které si musíme položit s ohledem na další rozvoj právního rámce pro digitální éru,
jsou např.:
• Co to vůbec znamená, když se ústředním ekonomickým faktorem stávají nejen fyzické produkty, ale
také data?

• Jak regulatorně zacházet s podniky a poskytovateli, kteří nevyrábějí hmatatelné, respek ve reálné
zboží či s ním neobchodují?

• Co vypovídají tržby z obratu o poskytovateli, jehož obchodním modelem jsou v jádru data, a ne
platby?

• Jak zabránit tomu, aby se kvůli koncentracím dat uzavíraly trhy?

• Jak na společném trhu vytvoříme jednotné soutěžní podmínky, aby si mohli konkurovat online
a oﬄine aktéři jako rovný s rovným?
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• Jak zabráníme cenové diskriminaci a cenovému diktátu?

• Jak přijít na stopu zneužívání dat, jak mu zabránit a jak je sankcionovat?

• Co musíme udělat, aby se podniky dokázaly efek vně bránit průmyslové špionáži a krádeži dat
a know how?

• Jak přimějeme i poskytovatele pla orem k tomu, aby přispěli k rozvoji nezbytných digitálních připojení, když jsou tato připojení základem také jejich obchodního modelu, přestože oni sami většinou žádnou připojovací infrastrukturu („poslední míle“) nevlastní?

• Co musíme udělat, aby i pla ormy, které samy nic nenabízejí, ale jen zprostředkovávají, převzaly
více zodpovědnos za výši odměny a pracovní podmínky lidí, kteří vykonávají práci jimi zprostředkovanou?

• Jak efek vně zajis me další stěžejní práva, jako např. autorské právo, právo na informační sebeurčení, právo na zapomnění atd.?

• Jak dosáhneme rychlejší regulatorní reakční doby, která udrží krok s rychlos digitálního vývoje?

• Jak zajis me, aby spotřebitelky a spotřebitelé byli a zůstali při zacházení se svými osobními údaji
suverénní? S m souvisí, že by měli mít možnost vědět, kdo vlastní jejich data.

• Disponujeme dostatečnou ins tucionální průbojnos , abychom dělali soutěžní poli ku, která dokáže přiměřeně zacházet s rostoucí mocí velkých datových, internetových a technologických podniků?

• Jak zajis me, aby globálně činné digitální podniky přiměřeně pla ly daně, a podílely se tak na
financování infrastruktury a státu?

Touto Zelenou knihou spouš Spolkové ministerstvo hospodářství a energie dialog, který má
začátkem roku 2017 vyús t v Bílou knihu. Je třeba zohlednit mnoho aspektů a uspět můžeme jedině tehdy, když navážeme partnerství s vědeckými, hospodářskými a společenskými ins tucemi
s cílem se od nich učit. Chceme vést široký dialog, ke kterému zveme výslovně všechny – osobně
na workshopech, které budeme pořádat, písemně nebo také přes konzultační prostor na naší in-
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ternetové stránce h p://de.digital/gruenbuch. To je jediná možnost, jak nalézt řešení jedné ze základních výzev dnešní doby.
Tato Zelená kniha se soustředí na hlavní otázky hospodářské poli ky související s digitálními
pla ormami. Zohledníme i další dimenze problema ky digitálních pla orem, jako jsou např. otázky autorského a pracovního práva, ale podrobněji budou rozebrána v jiných materiálech. V této
Zelené knize nejsou podrobněji pojednána ani témata týkající se mediálního práva, protože ta
si musí každá spolková země vyřešit zvlášť. V této věci se Spolková republika Německo už také
vyjádřila Evropské komisi v rámci konzultací (h p://www.bmwi.de/BMWi/Redak on/ PDF/P-R/
posi onspapier-zum-regelungsumfeld-pla ormen-onlinevermi ler-usw).
Děkujeme paní prof. Heike Schweitzerové, panu prof. Thomasi Fetzerovi a panu prof. Mar nu
Peitzovi. V rámci odborného dialogu svými vědeckými poznatky významně přispěli ke vzniku této
Zelené knihy. Důležité impulsy dále poskytla Vědecká pracovní skupina Spolkové agentury pro sítě
(WAR) a Vědecký ins tut infrastruktury a komunikačních služeb (WIK).
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Shrnutí a hlavní zásady

Sociální sítě na internetu, porovnávací a hodno cí portály, vyhledávače, pla ormy pro sdílení,
obchody s aplikacemi, online bazary a mediální pla ormy – ty všechny se v probíhající debatě
označují jako digitální nebo online pla ormy. Ekonomická zvláštnost digitálních pla orem spočívá
v systema ckém získávání a vyhodnocování dat a s m spojených síťových efektů.
Jednotná definice „digitální pla ormy“ je vzhledem k jejich značné rozmanitos téměř nemožná, a tak by se měly pojednávat jejich různé druhy zvlášť. Kvůli umožnění rozsáhlé diskuse chápeme pro účely této Zelené knihy pojem „digitální pla orma“ v širokém smyslu. Digitální pla ormy
jsou internetové služby, které prostřednictvím agregace, selekce a prezentace získávají pozornost
pro různé obsahy. Spadají mezi ně také mediální pla ormy. U nich se debata točí především kolem
otázky plurality názorů spojené s mediálním právem, kterou zde ale vynecháme.
Pro další rozvoj regulačního rámce se chceme nechat vést následujícími tezemi:

I. Digitalizace a využívání dat mění trhy a zpochybňuje stávající obchodní modely. „Regulační
propast“ mezi tradičními a novými službami a produkty deformuje hospodářskou soutěž.
Je nutné prověřit stávající zákonná východiska s cílem zjis t, jestli je vzhledem k postupující digitalizaci potřeba přizpůsobit rámcové právní podmínky tak, aby se zajis l Level
Playing Field (jedna úroveň herního pole) mezi „analogovými“, „digitálními“ a „hybridními“
obchodními modely.
Ptáme se:
(1) Je ve všech oborech zajištěno, že podniky, které jsou ak vní na jednom trhu, jsou také jednotně regulované?
(2) Kde je tomu jinak?
(3) Ve kterých oblastech existuje relevantní konkurence mezi (silně regulovanými) poskytovateli,
příp. provozovateli telekomunikací na jedné straně a (slabě regulovanými) digitálními pla ormami
na straně druhé?
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(4) Ve kterých oblastech vede nárůst významu digitálních pla orem k tomu, že by měla být redukována, respek ve přizpůsobena sektorově specifická regulace?
(5) Které konkrétní změny právního rámce nebo změny v aplikaci práva by byly nezbytné, aby se
všem hráčům na určitém herním poli zajis la stejná práva?

II. Jako důsledek razantního technologického vývoje se na trh v extrémně krátkém čase dostávají noví poskytovatelé, kteří mohou z trhu rychle vytlačit dosavadní klíčové aktéry. Takoví noví hráči mohou vzniknout také v Německu a Evropě. Předpokladem ale je, aby nové
myšlenky nebyly zadušeny hned v zárodku vinou bezbřehé regulace, zároveň ale musí být
zajištěna férová soutěž. Jde tedy o to najít novou rovnováhu mezi podmínkami pro vznik
inovací a rovnými konkurenčními šancemi.
Ptáme se:
(6) Jak můžeme zajis t, aby se nové inova vní obchodní modely mohly rozvíjet také v Německu
a v Evropě, a m míníme i zajištění jiných než jen technických předpokladů?
(7) Potřebujeme klauzule umožňující experimenty nebo nějakou úpravu výjimek?
(8) Pokud ano, jak mohou konkrétně vypadat?

III. Digitální infrastruktury musejí být připraveny na gigabitovou společnost. Regulace se teď
zaměřuje především na podíly telekomunikačních společnos na trhu, a pokouší se tak
zajis t fungování hospodářské soutěže. Nyní je třeba vytvořit regulační rámec, který přinese silnější podněty pro síťové inves ce v gigabitových strukturách a podpoří inovace na
úrovni služeb.
Ptáme se:
(9) Jak konkrétně je třeba přizpůsobit právní rámec (regulace přístupu, odměňování apod.),
aby se zrychlila výstavba sí ?
(10) Je potřeba přesněji upravit přístupová práva a povinnos s ohledem na jejich skutečné
infrastrukturní působení?
(11) Může hospodářská soutěž urychlit výstavbu gigabitových sí ve venkovských oblastech?
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(12) Je namístě, aby se pla ormy silněji podílely na výstavbě infrastruktury?

IV. Datová ekonomie nás staví před zcela nové výzvy. Vede k tomu, že některé cíle, kterých by
bylo třeba dosáhnout, si navzájem odporují: na jedné straně jde o možnost vyvinout prostřednictvím využi dat nové obchodní modely, nové služby, a na druhé straně o zajištění
datové bezpečnos a datové suverenity. Tyto konflikty je potřeba produk vně odstranit.
Ptáme se:
(13) Jak je možné zajis t, aby byl využit ekonomický potenciál dat, který mají pro celé hospodářství, aniž by došlo k porušení individuálních práv?
(14) Jsou potřeba nové formy souhlasu, které uživatelkám a uživatelům lépe objasní stupeň
citlivos a ekonomickou hodnotu dat, která jsou od nich mto způsobem požadována?
(15) Jak by měly konkrétně vypadat a jak a kdo by na ně měl dohlížet?
(16) Jak lze zajis t, aby regulační rámec umožnil též experiment, příp. vznik nových inova vních nabídek / obchodních modelů v Německu, a m se dostatečně zaměřoval na šance, které vývoj skýtá?

V. Současná datová ekonomika v důsledku mimořádné síly jednotlivých pla orem a sí částečně vede ke koncentrujícím se procesům nebo strukturám podobajícím se monopolům.
I v „digitálně-tržním hospodářství“ by měla soutěž zůstat nejdůležitějším nástrojem růstu
a inovací. Předpokladem je zde robustní regulační rámec, který se stará o nezfalšovanou
soutěž, a zajišťuje tak rovnost šancí jejích jednotlivých účastníků.
Ptáme se:
(17) Vyžadují zvláštnos pla orem a sí specifická pravidla a zvláštní kontrolu?
(18) Pokud ano, co a jak konkrétně by se mělo regulovat?
(19) Pokud nejsou potřeba zvláštní pravidla, je příp. nutno přizpůsobit, upravit nebo změnit
stávající regulace?

VI. Tento regulační rámec musí obsahovat jasná pravidla a práva, která lze vymáhat. To se
týká jak práv podniků, tak práv spotřebitelek a spotřebitelů.
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Ptáme se:
(20) Mají být nezávisle na prokazatelné diskriminaci zveřejněna propojení mezi portály a poskytovateli produktů?
(21) Pokud ano, od jaké hranice a jakým způsobem?
(22) A pokud by měly být zavedeny další transparenční a informační povinnos , jak je konkrétně
vytvořit?
(23) Potřebujeme reformu procesního práva, abychom umožnili rychlejší prosazení práva?

VII. Mezi provozovateli pla orem a spotřebiteli existuje často informační asymetrie. Autonomie jednotlivých subjektů ale i v digitálním hospodářství předpokládá stejně silné, tedy
přibližně stejně informované smluvní partnery. Aby se spotřebitelky a spotřebitelé mohli
suverénně rozhodnout, je potřeba např. u hodno cích portálů učinit obchodní vztahy, a m
potenciální konflikty zájmů transparentní. Digitální pla ormy, jejichž obchodní modely spočívají na algoritmech, nemusejí zveřejnit tyto algoritmy samotné, nýbrž jejich kritéria.
Ptáme se:
(24) Vede činnost pla orem k nerovnováze v přístupu k informacím, které vyžadují zvláštní regulaci?
(25) Zveřejnění kterých údajů by bylo nutné, abychom nerovnováhám informací čelili?
(26) Měla by být zavedena zákonná povinnost zveřejnit, v čem spočívá obchodní model určitého
aktéra?
(27) Měly by hodno cí portály povinně zveřejnit, v jakém rozsahu byla hodnocení obsahově
zkontrolována?
(28) Jak by měl dohled probíhat, kdo by jej měl vykonávat a jaké by se měly stanovit sankce?

VIII. Pla ormy mohou na základě dostupných (včetně neosobních) dat o konkrétním uživateli
nebo o koncovém zařízení, které používá, vypočítat a požadovat personalizované ceny
pro nabízené produkty a služby. Tento informační náskok poskytovatele vůči jednotlivé-
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mu uživateli představuje nepřiměřené zvýhodnění poskytovatele a diskriminuje různé
uživatelky a uživatele. Poskytovatelé proto musí učinit tuto prak ku a kritéria tvorby cen
transparentní.
Ptáme se:
(29) Měly by být takovéto cenové diferenciace přípustné?
(30) Pokud ano, musí na to poskytovatel s ohledem na transparentnost poukázat?
(31) Pokud ne, jaké konkrétní regulace jsou potřeba?
(32) Je třeba rozlišovat mezi poskytovateli na trhu dominujícími a poskytovateli, kteří trh neovládají?

IX. Abychom zajis li datovou suverenitu v digitálním světě, potřebujeme novou právní úpravu na ochranu údajů; prvním krokem je zde evropské obecné nařízení o ochraně osobních
údajů . Potřebujeme uživatelsky přístupný Iden ty Management , který na jedné straně
garantuje transparentnost, srozumitelnost a jasnost, když jsou dávána data k dispozici,
a který na druhé straně umožňuje rozsáhlé využi anonymizovaných dat k podnikatelským, sociálním a vědeckým účelům.
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Každá osoba má právo, aby její osobní údaje byly chráněny. To stojí v obecném
nařízení o ochraně osobních údajů, které přijaly Evropský parlament a Rada v dubnu
2016. Toto nařízení sjednocuje pravidla, podle nichž smějí soukromé podniky nebo
veřejná zařízení po celé EU zpracovávat data, jež lze přiřadit iden fikované nebo
iden fikovatelné osobě.

Iden ty Management
Znamená něco jako „spravování vlastní iden ty“ a je výrazem vědomého zacházení
s osobními, ale také in mními daty – i na internetu. Spotřebitelkám a spotřebitelům
umožňuje sledovat a řídit zacházení s jejich osobními údaji a podnikům zase využívat
poskytnutá data např. pro marke ngové účely.
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Ptáme se:
(33) Jak by měl vypadat souhlas s používáním osobních údajů, aby byla zaručena transparentnost, srozumitelnost, přehlednost a jasnost?
(34) Jak by mohl vypadat proveditelný, uživatelsky přístupný „Iden ty Management“? A jakou
roli by případně mohly hrát elektronické iden ty s rozdílnými úrovněmi bezpečnos ?
(35) Jak by případně mohl napomoci svěřenecký výkon datových práv tře osobou a jak by
mohl být zaveden?
(36) Jak může být určena hodnota dat v kontextu s kontrolou přiměřenos smluvně právního
směnného vztahu?
(37) Měla by se v Německu přijmout vlastní zákonná regulace k přenositelnos dat v kontextu
obecného nařízení o ochraně osobních údajů? A pokud ano, jak by tato regulace měla vypadat?
(38) Jak je např. možné zajis t, aby se formáty dat určené k jejich předávání v rámci principu
portability nestaly překážkou inovací a hospodářské soutěže?

X. Vyhledávače mají na internetu roli navigačních přístrojů. Bez vyhledávačů by mnoho stránek a služeb bylo možné nalézt jen s podstatně větší námahou. Proto představují nezbytnou infrastrukturu pro fungování digitálního tržního prostoru. Z této ústřední funkce,
která má vliv na rozmanitost digitálního prostoru a rovnost šancí všech jeho uživatelů
a uživatelek, plyne zvláštní zodpovědnost jejich provozovatelů. Musí se proto i bez výsadního postavení na trhu podrobit povinnostem, jako je např. povinnost transparentnos .
Ptáme se:
(39) Jakou roli hrají vyhledávače v so warovém prostředí spočívajícím čím dál více na aplikacích?
(40) Mají vyhledávače tak zásadní komunika vní význam jako např. spojení konec-konec v klasické telefonii?
(41) Neměly by i vyhledávače s dominantním postavením na trhu být podrobeny zvláštním povinnostem transparentnos ?
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(42) Pokud ano: jaké konkrétní povinnos by to měly být a jaké vyhledávače by jim měly podléhat?

XI. Pro efek vní prosazení práv mají zásadní význam jednoduché, rychlé postupy. Systém
prosazování práva potřebuje update. Potřebujeme právní systém 4.0.
Ptáme se:
(43) Jsou nutné procesněprávní změny, aby se úžeji propojilo prosazení soutěžního práva, práva
rozhodného pro ochranu údajů a pravidel týkajících se práv spotřebitelů?
(44) A pokud ano: jaké změny konkrétně?
(45) Jak lze op malizovat spolupráci úřadů a jak by měla vypadat struktura úřadů orientovaná
na budoucnost?
(46) Jak by se měly kombinovat úřední postupy s prvky samoregulace a koregulace?
(47) Měly by mít úřady v určitých případech obecného významu právo zahájit správní řízení,
např. při systema ckém porušování práv spotřebitelů?

XII. Téměř všechna pole společenské a hospodářské poli ky jsou v důsledku digitalizace konfrontována s enormní dynamikou. To se týká obchodních modelů, pravidel hospodářské
soutěže, práv spotřebitelů, kvalifikace a mnoha dalších oblas . Kompetence úřadů jsou zároveň silně segmentované. Kdo chce ve všech těchto oblastech provést komplexní usměrnění digitalizace, musí také vytvořit vhodné právní a ins tucionální předpoklady. Odpovídající
kompetence je proto třeba centralizovat.
Ptáme se:
(48) Jak a v jakém rozsahu by měly být otázky hospodářské soutěže, spotřebitelů a dat týkající
se pla ormových trhů spojené v jednom úřadě („digitální agentura“)?
(49) Jak by mělo vypadat efek vní, nebyrokra cké pozorování trhu vzhledem k vývojové dynamice, mezinárodnímu zaměření a rozmanitos trhů?
(50) Nakolik by zde byl nutný – analogicky k oblas telekomunikací, poštovních služeb a energie
– stálý vědecký doprovod?
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(51) Jak by mělo vypadat věcně vyhovující rozdělení zodpovědnos mezi evropskou a národní
úrovní?
(52) Které ins tucionální otázky je třeba zohlednit vzhledem k prosazení potřebných opatření
vůči globálně činným podnikům?
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1.
Hospodářský význam platforem
– popis aktuálního stavu

Internetové pla ormy jako vyhledávače, sociální sítě a internetové obchody jsou čím dál významnější. Zároveň lze těžko zaznamenat, jak přesně vytvářejí hodnotu, protože nevyrábějí fyzické produkty, ale poskytují služby, za které mnohdy není žádná úplata finančního rázu.
Např. Facebook v dubnu 2016 dosáhl tržní kapitalizace v hodnotě přibližně 230 miliard eur;
Volkswagen měl na burze cenu kolem 58 miliard eur.1 U obratů je tomu téměř obráceně. V roce
2014 Facebook docílil obratu 12,5 miliardy amerických dolarů, Volkswagen opro tomu 268,9 miliardy amerických dolarů.2 Čtyři velké pla ormy Google, Apple, Facebook a Amazon (GAFA) mají
tržní kapitalizaci téměř 1,5 bilionu eur. To odpovídá skoro polovině německého hrubého domácího produktu.3
Facebook a jeho služby jako WhatsApp nebo Instagram jsou příklady vysoké dynamiky a rychlého růstu úspěšných digitálních pla orem. Facebook byl založen v roce 2004 a po dvanác letech
má přibližně 1,6 miliardy uživatelek a uživatelů. V Německu používá Facebook 28 milionů lidí,
21 milionů z nich každý den. Služba na výměnu zpráv WhatsApp byla založena teprve roku 2009
a dnes se počet jejích uživatelů blíží jedné miliardě. S nástupem WhatsAppu dras cky pokleslo
využívání zpráv SMS. Mezi lety 2012 a 2015 se množství SMS v Německu snížilo o 75 procent,
za mco používání služby WhatsApp se podle odhadů více než ztřice násobilo. Internetové platformy tedy významně konkurují tradičním poskytovatelům telekomunikačních služeb.
Pohled na internetové vyhledávače podle konzerva vního odhadu McKinsey z roku 20114
ukázal, že internetové vyhledávače už v roce 2009 globálně přispívaly k národním důchodům

1
2
3
4

www.finanzen.net.
Facebook Annual Report 2014; Volkswagen Annual Report 2014.
Spolkový sta s cký úřad; www.welt.de.
Bughin, J., Corb, L., Manyika, J., No ebohm, O., Chui, M., de Muller Barbat, B., Said, R.: The impact of Internet
technologies: Search. Study by McKinsey. 2011, s. 38.
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přibližně 780 miliardami amerických dolarů. Podle něj se pro Německo odhadovala hodnota
42 miliard amerických dolarů.5 Podle této studie dosáhli provozovatelé reklamy na internetových vyhledávačích ve prospěch svých cílů poměru návratnos inves c (Return-on-Investment;
ROI) 7 : 1. Studie Ins tutu německého hospodářství v Kolíně nad Rýnem na vzorku téměř 5000
podniků (většinou malých a středních) empiricky ukazuje, že v Německu mohou provozovatelé
reklamy na Googlu počítat s ROI ve výši 12 eur na vložené euro.6
Vývoj pla orem má potenciál velmi rychle měnit trhy a tržní struktury.7 Např. online zásilkový
obchod Zalando (obuv, móda) je pár let po založení (2008), co se týče obratu, tře m největším německým zásilkovým obchodem. Celosvětová kapacita trhu online obchodování byla v roce 2013
již na 52 miliardách amerických dolarů.8
Online zprostředkovatel dopravních služeb Uber založený v roce 2009, jehož obchodní model
vedl v mnoha městech k protestům provozovatelů taxislužeb, se dnes nabízí již ve více než 50 zemích a podle odhadů dosahuje podnik hodnoty 50 miliard amerických dolarů. Pro rok 2015 se
za „cesty s Uberem“ předpovídalo 11 miliard amerických dolarů hrubých výdělků, z čehož kolem
2 miliard amerických dolarů plynulo společnos Uber.9
Airbnb, pla orma k pronajímání noclehů v soukromých domech, byla založena v roce 2008.
Hosté a soukromí pronajímatelé pla pla ormě provize za zprostředkování. Poslední odhad obratu byl téměř 1 miliarda amerických dolarů, hodnota podniku představovala 24 miliard amerických
dolarů.10
V roce 2015 byl celosvětový obrat s reklamou ve vyhledávačích 65 miliard eur, z toho 18 miliard
eur v jejich mobilních aplikacích; pro rok 2020 se předpovídá celkový obrat přibližně 85 miliard eur.
5 Tato studie McKinsey se nepokoušela zjis t, kolik obratu připadá na internetové vyhledávače. Zde se jedná o konzerva vní odhad, kde byly posouzeny jen příspěvky k sociálnímu produktu, jako zvýšení známos mezi lidmi,
transparentnost cen, úspora času, řešení problémů, dlouhodobé vystavování nabídek a uspokojování potřeb,
efek vnější pokry poptávky, efek vnější spojení a komunikace mezi lidmi, nové obchodní modely a zábava.
6 Arnold, R. C. G.; Schiﬀer, M.: Faktor Google – Wie deutsche Unternehmen Google einsetzen. Köln 2011:
Ins tut der deutschen Wirtscha Köln Gonsult GmbH.
7 Baums, A., Schössler, M., Sco , B. (eds): Kompendium Industrie 4.0 – Wie digitale Pla ormen die Wirtscha verändern – und wie die Poli k gestalten kann. Berlin 2015.
8 eMarketer. 2014. Retail Sales Worldwide Will Top $22 Trillion This Year. 23. 12. 2014, h p://www.emarketer.
com/Ar cle/Retail-Sales-Worldwide-Will-Top-22-Trillion-This-Year/1011765
9 h p://www.reuters.com/ar cle/us-uber-tech-fundraising-idUSKCN0QQ0G320150821
10 h p://beta.fortune.com/2015/06/17/airbnb-valua on-revenue/
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Internetové pla ormy jsou také důležitým zaměstnavatelem. Google měl koncem roku 2015
celosvětově kolem 60 000 zaměstnankyň a zaměstnanců, Apple 110 000, Facebook cca 13 000
a Amazon 222 400 zaměstnankyň a zaměstnanců.11 Kromě nich existuje celá řada malých provozovatelů pla orem. Indicii ohledně jejich významu poskytují členské podniky sdružení eco:
s přibližně třemi miliony zaměstnanců dosahují v Německu obratu zhruba 800 miliard eur.
Vedle těchto přímých efektů na zaměstnanost je pla ormám připisováno značné nepřímé působení na zaměstnanost. Studie12 společnos Deloi e pro rok 2015 dochází k závěru („The global
economic impact of Facebook“), že využi pla ormy Facebook podniky vytvořilo 4,5 milionu pracovních míst (pro Německo přibližně 84 000).
Ještě není jasné, jak dopadne bilance zaměstnanos týkající se digitalizace. Sice díky novým
podnikům nebo novým obchodním oblastem vznikají pracovní místa, ale vinou automa zace
zanikají stávající pozice. Pos žené jsou zejména činnos střední kvalifikace s vysokým stupněm
ru ny. Exper na trh práce hovoří v souvislos se zaměstnanos o polarizaci poháněné digitalizací, tedy o trendu směřujícím k činnostem s nižšími a vyššími kvalifikacemi. To by mohlo mít za
následek, že nedostatek odborných sil nepoleví, ale naopak se vyostří.13 Obvyklé podoby práce
zprostředkované přes pla ormy jako jsou OSVČ zvaní v tomto prostředí také „clickworkeři“ nadto
budí otázky sociálního zajištění.14

11 Sta sta.
12 h p://www.deloi e.co.uk/ economicimpact
13 K bilanci zaměstnanos BMAS, Zelená kniha Práce 4.0, 2016, s. 16, a také Albrecht/Ammermüller, in: BMAS,
Werkhe 01 – Digitalisierung der Arbeitswelt, 2016, s. 40 (43).
14 BMAS, Zelená kniha Práce 4.0, 2016, s. 57.
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2.
Zvláštnosti digitálních platforem

Online, respek ve digitálních pla orem existuje velké množství. Jsou částečně vysoce rozdílné
a ještě pro ně neexistují žádné uznávané definice. Monopolní komise pla ormy popsala jako
„mezičlánek, který spojuje rozdílné skupiny uživatelů, takže mohou hospodářsky nebo sociálně interagovat“.15 Evropská komise v dotazníku pro veřejnou konzultaci16 k otázce definice vysvětluje:
„Online pla orm“ refers to an undertaking opera ng in two (or mul )-sided markets, which
uses the Internet to enable interac ons between two or more dis nct but interdependent groups
of users so as to generate value for at least one of the groups. Certain pla orms also qualify as
Intermediary service providers.
Aby byla možná široká diskuse, chápeme pro účely této Zelené knihy pojem „digitální platforma“ v širokém smyslu. Digitální pla ormy jsou internetová fóra pro digitální interakci a transakci. Proto se jim také říká mezičlánky. Digitalizované informace na síťově propojených přístrojích
zjednodušují procesy vyhledávání a redukují náklady na srovnávání. Informace jsou stále a všude
přístupné.
Svět digitálních pla orem se vyznačuje velkou rozmanitos a dynamikou. K pla ormám patří
vyhledávače, srovnávací a hodno cí portály, internetové obchody / obchodní pla ormy, mediální
a obsahové služby, online hry, sociální sítě a komunikační služby.
Z technického hlediska se pla ormy označují částečně také jako Over-the-Top-Player (OTT).
To jsou služby, které jsou nabízeny nezávisle na konkrétní telekomunikační infrastruktuře na zá-

15 Zvláštní posudek 68: We bewerbspoli k: Herausforderung digitale Märkte, 2015, bod 33 (h p://www.monopolkommission.de/images/PDF/SG/SG68/S68_volltext.pdf); Monopolkommission, XX. Hlavní posudek,
Eine We bewerbsordnung für die Finanzmärkte, 2014, bod 14 (h p://www.monopolkommission.de/images/PDF/HG/HG20/HG_XX_gesamt.pdf).
16 h ps://ec.europa.eu/digital-single-market/news/public-consulta on-regulatory-environmentpla ormsonline-intermediaries-data-and-cloud.
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kladě internetového protokolu přes telekomunikační sítě. Sdružení evropských regulačních úřadů
(BEREK) rozdělilo OTT do tří skupin17: mezi OTT-0 patří elektronické komunikační služby ve smyslu
evropských rámcových směrnic, které spočívají v přenosu signálu za poplatek (jako např. hlasová
telefonie); OTT-1 jsou komunikační služby, které konkurují klasickým službám (např. služby Messenger), a OTT-2 jsou ostatní služby, jako např. obsahové služby nebo online obchodování. V obecném jazyce se jako pla ormy označují především OTT-2.
Over-the-Top (OTT)
Internetové pla ormy mohou na rozdíl od klasických telefonních společnos nabízet
své služby a obsahy, aniž disponují vlastním připojením k zákazníkovi. Nejsou ani
odkázané na specifické připojení. Telefonie Voice over IP nebo videostreaming jsou
možné přes každé internetové připojení, které má potřebnou šířku pásma. To se
popisuje odborným technickým pojmem „over the top“.

Aby mohly být služby OTT poskytovány, předpokládají existenci telekomunikační infrastruktury, ale nejsou, na rozdíl od klasických telekomunikačních služeb, vázané na specifickou infrastrukturu. To přináší nejen možnost poskytování služeb OTT na různých infrastrukturách, ale
umožňuje také provozovatelům pla orem OTT poskytovat své služby bez vlastní telekomunikační
infrastruktury. Nezávislost digitálních pla orem na infrastruktuře a jejich potenciální využitelnost
z každého internetového připojení jsou podstatné příčiny pro možnost čerpání pozi vních přímých a nepřímých síťových efektů.
Pla ormy profitují ze síťových efektů:
• Pozi vní přímé síťové efekty vznikají bezprostředním síťovým propojením velkého množství
poptávajících, tedy velikos sítě. Užitečnost přímo úměrně stoupá s počtem ostatních účastnic
a účastníků. Rostoucí poptávka tedy vede ke zlepšení služby. To přitahuje další poptávající. V tom
spočívá úspěch digitálních pla orem jako Google a Facebook. Pozi vní přímé síťové efekty mohou být tak výrazné, že vedou ke koncentraci trhu: v hospodářské soutěži vzniká proud unášející
všechny k největší pla ormě.

17 BEREC: Report on OTT services, BoR (15) 142, s. 15 – 3.3.2.; s. 20 – 4.2.1.
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• Pozi vní nepřímé síťové efekty vznikají, když na nějaké pla ormě interagují dvě nebo více
skupin uživatelů a dochází ke zpětné vazbě mezi různými stranami pla ormy.18 Pro určitou
stranu pla ormy se tak zvyšuje atrak vnost pla ormy v souvislos s m, čím více uživatelek a uživatelů stojí na druhé straně. Příkladem jsou zde pracovní burzy, které jsou pro lidi hledající práci
m atrak vnější, čím více se na pla ormě nachází zaměstnavatelů – a naopak.
Důvodem pro mimořádný význam pla orem ve světě internetu jsou nové možnos systema ckého získávání a vyhodnocování dat. Četné pla ormy sbírají, agregují a třídí informace
a dávají je k dispozici uživatelům. Slouží uživatelům jako zprostředkovatelé informací. Provozovatelé pla orem data zároveň často zhodnocují a obchodně využívají také jiným způsobem, např.
pro reklamu mířenou na konkrétní cílové skupiny Targeted Adver sing . Pro spotřebitele jsou ale
hodnota a „náklady“ poskytnu dat často těžko odhadnutelné (srov. kapitola 6).
Targeted Adver sing
„Cílená reklama“ je forma reklamy používaná speciálně na internetu, která slibuje
relevantní reklamu pro různé cílové skupiny. Reklama se zobrazí jen potenciálním
zájemcům, čímž je možné snížit ztráty z rozptylu. Zvyklos uživatelů a jejich online
chování vypovídají o jejich zájmech a přispívají k definici cílových skupin.

Možným nebezpečím pro hospodářskou soutěž je, že lukra vní trh zůstane otevřený jen
pro podniky, které disponují srovnatelným bohatstvím dat. Pla ormy zároveň často mají silnou dynamiku. Vytvářejí se inova vní služby, které částečně nahrazují nabídky ze světa oﬄine,
částečně ale také umožňují zcela nové interakce. Také pla ormy se značným proniknu m na trh
jsou proto ohrožené nahrazením konkurencí. Úspěšní nováčci jsou však v mnoha případech odkoupeni silnými podniky na trhu (např. Facebook převzal WhatsApp a Instagram a Google převzal
Youtube, Android a Doubleclick) – pla ormy tedy stavějí soutěžní právo před nové výzvy (srov.
kapitola 5).
Vzhledem k rozmanitos pla orem není správnou cestou jednotná regulace. Za mco v současnos je podstatná část regulačního rámce pro mediální služby určována zákonem o službách
elektronických informací a komunikací (TMG), telekomunikační služby (TKG) reguluje zákon o te18 Zásadní ekonomické práce jsou zde Rochet a Tirole (2003, Journal of the European Economic Associa on)
a Armstrong (2006, The Rand Journal of Economics). Pro úvod v německém jazyce viz Peitz (2006, Perspekven der Wirtscha spoli k).
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lekomunikacích. Je potřeba zvážit, nakolik je toto oddělení vzhledem ke konvergenci médií dnes
a do budoucna vhodné. Důležité ale je, aby pro podniky, které působí na tomtéž trhu (ať už analogově nebo digitálně), pla la také jednotná pravidla – Level Playing Field .
Level Playing Field
Podle smyslu přeloženo jako „hra sobě rovných hráčů“. Při „Level Playing Field“ jde
o férovost mezi podniky, které jsou ak vní na tomtéž trhu. Jen když pro podniky na
stejném „herním poli“ pla jednotná pravidla, příp. soutěžní podmínky, lze zaručit
soutěžní neutralitu.
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3.
Výzvy hospodářství poháněného daty

Východiskem a hnacím motorem digitalizace jsou vysoce výkonné širokopásmové sítě. Jsou
podstatným základem nových inova vních pla orem, a tedy nepostradatelné pro digitální způsobilost Německa v budoucnu. Musíme proto vytvořit digitální infrastrukturu, která do budoucna
dostojí trojímu požadavku vysoké kapacity, široké dostupnos a nízké latence.19
Mnoho obchodních modelů na internetu se zakládá na komerčním využi dat. To mohou být
osobní údaje, aby bylo možné udělat individuální nabídku nebo ukázat konkrétní reklamu, ale také
např. anonymizovaná data, z nichž poskytovatelé podle obecného uživatelského chování vyvozují
závěry pro daný region. Když uživatelky a uživatelé na internetu dávají k dispozici data o sobě
a o svém uživatelském chování, častokrát si m za službu „zapla “. Data tedy mají také ekonomickou hodnotu a částečně začala plnit funkci nové internetové „měny“. Hodnota dat se ale může lišit
v závislos na jejich kvalitě a stupni zpracování.
Ještě není jasné, komu data „patří“ a z jaké čás , a jaká hodnota se jim má připisovat.20 Je
např. potřeba rozlišovat mezi zákazníkem, který dává k dispozici data, a přitom je chráněný právem
rozhodným pro ochranu údajů (jako obranným právem), a podnikem oprávněným disponovat daty, který dané údaje uložil. Jen příklad: kdo např. smí při jízdě autonomním vozidlem disponovat
daty, která vytvářejí řidič a vozidlo – jen sám řidič, nebo také automobilový výrobce, anebo tře
poskytovatel služeb? Z ekonomického hlediska má alespoň částečný nárok na hodnotu dat i ten,
kdo data zpracuje a udělá komerčně využitelná.

19 Viz BMWi (ed.): Digitale Strategie 2025, s. 13 n.
20 Srov. WAR BNetzA (2016), OTT-Papier, s. 8.

24

3.1 Gigabitové sítě jako vysoce výkonný základ digitálního hospodářství
Potřebná jsou širokopásmová připojení nabízející rychlost v řádech více gigabitů za vteřinu
symetricky jak směrem od poskytovatele k zákazníkovi (downstream), tak v opačném směru
(upstream), zajišťující spolehlivý přenos v reálném čase a umožňující internetové služby vysoké kvality. K tomu je potřeba už nyní doplnit o op cké kabely (a to i nad rámec roku 2018) aktuální
širokopásmovou strategii spolkové vlády, která v zásadě cílí na zavádění asymetrických připojení
pro domácnos , tedy soukromé zákaznice a zákazníky.
Plošné zavádění op ckých kabelů Fiber to the Home (F H) v Německu vyžaduje inves ce ve
výši až 100 miliard eur. Přibližně tři čtvr ny německého obyvatelstva žijí v aglomeracích, kde má
německý širokopásmový trh vysokou konkurenční intenzitu a lze očekávat výstavbu gigabitových
sí poháněnou trhem. I na venkově existují pozi vní tržní ak vity se systema ckým využi m možnos úspor nákladů a synergií přesahujících hranice sektorů. V některých oblastech ale k výstavbě
sí nedochází, protože se to z hlediska ekonomiky nevypla .
Pro výstavbu výkonné a konkurenceschopné digitální infrastruktury je potřeba přijít s balíčkem opatření, který zahrnuje mimo jiné zřízení fondu budoucích inves c pro gigabitové sítě
ve venkovských oblastech a op malizaci spolupůsobení podpůrných programů nebo zřízení
„kulatého stolu gigabitových sí “.
V tomto kontextu mají zvláštní význam úprava právního rámce a regulační praxe, aby byly
přátelštější k inves cím a inovacím. Koncepce soutěže, která je základem regulace, se musí
silněji než dosud orientovat na inves ce, inovace a růst. Podniky musejí dostat podněty, aby se
pus ly do inves čních rizik. K tomu je potřeba vyvinout a využít nové metody pro regulaci přístupu a úhrady. V této věci vypracujeme v rámci našeho odborného dialogu „Regulační rámec pro
digitální hospodářství“ nosné náměty řešení a zapojíme je do evropského diskursu.
Kromě toho je nutné přizpůsobení hlavních myšlenek Evropské komise ohledně širokopásmového přenosu dat. Momentální regulace brání podpoře gigabitových sí . Přitom půjde
zejména o otázku, jaké specifické podněty lze zvolit pro první pionýry v málo lukra vních regionech.
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3.2 Úkoly plynoucí z Big Data
Díky procesu Big Data jsou masivně rozšířené možnos zpracování dat. Ty přinášejí na jedné
straně výhody, např. v op malizaci dopravních proudů a bránění dopravním zácpám nebo v diagnóze a terapii nemocí. Na druhé straně může kapacita Big Data vést ke koncentraci konkurence
k nárůstu hospodářského vlivu (srov. kapitola 5).
Procesy Big Data jsou slibným pramenem inovací a vytváření hodnot.21 Hodně se hovoří o datech jako nejdůležitějším zdroji digitálního hospodářství. Technickým základem jejich změněného
hospodářského významu je zmizení kapacitních hranic: k dispozici jsou velké kapacity přenosu
dat a nové technologie získávání, ukládání a inteligentního zpracování dat. Pro vývoj a další rozvoj
služeb na míru a pro reklamu určenou konkrétním cílovým skupinám (Targeted Adver sing) mají
data velký význam. Poskytovatelé internetových služeb, mezi nimi také online pla ormy, sbírají data ve velkém rozsahu, mimo jiné sociodemografické údaje, uživatelské preference, reakční
vzorce, surfovací profily, IP adresy, místa pobytu a profily pohybu (geotracking). Velká množství
datových sad se pak mezi sebou propojí a s pomocí Data Analy cs a s využi m vysoké výpočetní
kapacity se v nich hledají typické vzorce, respek ve průkazné korelace. Takto zjištěné korelace
umožňují předpověď zájmů, preferencí a vzorců chování specifických uživatelských skupin.
Big Data
Celosvětový objem digitálních dat rapidně stoupá: k tomu přispívá i narůstající používání smartphonů a sociálních sí , a také enormní nárůst dat v hospodářství, vědě
a na finančních trzích. Dohromady tvoří tato data „Big Data“, tedy velké množství dat.
To umožňuje např. lékařům, aby pro pacienta lépe nastavili terapii rakoviny (viz Data
Analy cs).

Data Analy cs
Z nepřehledného poolu Big Data lze vyfiltrovat přesně ta data, která jsou potřebná k opmalizaci produktů nebo služeb. V tom pomáhají Data Analy cs (česky: analýza dat).
Data se za využi

síců počítačových procesorů prohledají, aby se odhalily typické vzor-

ce. Ty částečně umožňují vyvodit závěry ohledně zájmů a chování uživatelek a uživatelů.

21 Viz také Evropská komise: Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě, COM(2015)192 ze dne 6. 5. 2015,
bod 4.2.
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Digitální pla ormy často spočívají na obchodních modelech poháněných daty. Východiskem
všech úspěšných obchodních modelů je služba atrak vní pro uživatelky a uživatele. Pla ormy
sbírají uživatelská data v různém, ale často velkém rozsahu. Částečně jsou tyto informace bezprostředně potřeba k poskytnu služby nabízené pla ormou, např. když nějaká komunikační pla orma požaduje kontaktní údaje nebo když sociální síť ukládá uživatelské profily. Informace ale také
částečně umožňují další rozvoj, rozšíření služby a orientaci na specifické individuální zájmy uživatelů. Tím lze vyvinout nové, zacílené obchodní modely. Pro digitální pla ormy se tak data mohou
stát důležitým nástrojem, jak si k sobě připoutat zákazníky. Pokud se kromě toho získávají data
o zájmech a chování uživatelů a uživatelek (v případě Googlu a Facebooku i ta přesahující rámec
pla ormy22), je pro to momentálně prak cky nejdůležitějším důvodem prodej cílené reklamy.23
Mnoho pla orem udělalo z prodeje cílené reklamy středobod svých obchodních modelů.
Atrak vita nabídky pro provozovatele služeb roste s kvalitou dostupných uživatelských dat
a schopnos získat z nich pomocí dobrých analy ckých technik cenné nové informace. Digitální
pla ormy vydělávající si na sebe reklamou (nebo které to do budoucna plánují) proto kladou
velký důraz na získávání dat, která jsou na trhu s reklamou důležitým soutěžním parametrem.
Aby bylo možné generovat užitečná data, musí pla orma dosáhnout co možná největšího počtu
uživatelek a uživatelů. Pla ormy soutěží o pozornost uživatelů. Tyto síťové efekty na základě dat
jsou motorem ofenzivních expanzních strategií, jež lze často pozorovat u digitálních pla orem.
Když je šance etablovat se jako špička na trhu a profitovat ze sebraných uživatelských dat, riskují
dlouholeté ztráty.
Uživatelům tento vývoj přináší šance a rizika.24 Na jedné straně na pla ormách najdou zacílené
nabídky, které jsou zvolené na míru jejich zájmům a preferencím. Kromě toho jsou jim bez poplatku ve formě peněz nabízeny četné digitální služby, za které by bez reklamního využi svých dat
museli pla t. Na druhé straně narůstá strach z rozsahu informací spojených s Big Data, které mají
22 Příklady jsou integrace „Like Bu on“ Facebooku do dalších internetových stránek, které pak předávají Facebooku informace, nebo spojení dat vyhledávače Google s daty Androidu a Gmailu.
23 Největším zdrojem příjmů jsou pro Facebook příjmy z reklamy – viz: h p://de.sta sta.com/sta s k/daten/
studie/223277/umfrage/umsaetze-von-facebook-nach-segmentquartalszahlen/. U Googlu byly obraty z reklamy v roce 2014 89 procent příjmů ve výši 67 miliard amerických dolarů – viz: h p://de.sta sta.com/
sta s k/daten/studie/76453/umfrage/umsatzanteile-von-google-seit-2001-nacheinnahmequelle/ a h p://
de.sta sta.com/sta s k/daten/studie/75188/umfrage/werbeumsatz-vongoogle-seit-2001/.
24 Úvod do ekonomické analýzy výhod a nevýhod komerčního využi osobních údajů poskytují Larouche, Peitz
a Purtova (2016), Consumer privacy in network industries, A CERRE Policy Report, 25. ledna 2016. Detailní
popis odborné ekonomické literatury k tématu se nachází v Acquis , Taylor a Wagman (vychází, Journal of
Economic Literature).
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podniky o uživatelkách a uživatelích.25 Podniky disponují detailními uživatelskými profily a mohou
precizně předpovídat zájmy, preference a reakční vzorce uživatelů. Opro tomu uživatelky a uživatelé často nedisponují žádnými přesnými znalostmi o obchodních modelech svých smluvních
partnerů a roli, kterou zde data hrají.

3.3 Problémy informační moci v kontextu digitálních platforem?
Právo rozhodné pro ochranu údajů nereguluje hranice přípustného zpracování dat v digitálním prostoru úplně. Ideál „individuální datové suverenity“ (srov. kapitola 6) a informovaného
souhlasu – informed consent , který se pojí s představou poučeného a emancipovaného spotřebitele, ještě zdaleka neřeší všechny otázky spojené s možnou informační nerovnováhou mezi
spotřebitelkami nebo spotřebiteli a podniky. Při naplnění tohoto ideálu jde spíše jen o opatření
a pravidla, která zpřístupňují nezbytné informace a činí je využitelné pro každodenní praxi. Ani
otázka zacházení s koncentrací datové moci u některých podniků se v právu rozhodném pro
ochranu údajů neprojednává. Obě dimenze možné informační nevyváženos je ale třeba při
vývoji pravidel pro zacházení pla orem s informacemi obsáhnout.
Informovaný souhlas (informed consent)
Ještě než uživatel internetu poskytne souhlas, že nějaký podnik smí zpracovat jeho
osobní údaje, je třeba ho seznámit s m, co se s nimi stane. Teprve tehdy je podle
evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů odpovídajícím způsobem
informovaný, aby se mohl dobrovolně rozhodnout.

Intenzivní sběr uživatelských dat digitálními pla ormami může časem vést k výrazné informační nerovnováze mezi spotřebiteli a podniky. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
sice podrobuje ukládání dat za účelem vytváření profilů uživatelů (tzv. profiling) zvláštním požadavkům, ale precizní rozlišování mezi různými skupinami uživatelů zároveň patří k nezbytným
podmínkám používání dat např. k účelům Targeted Adver sing.

25 Sachverständigenrat für Verbraucherfragen: Verbraucher in der Digitalen Welt. Verbraucherpoli sche Empfehlungen, bod 3 a s. 13.
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Profiling může mít pro uživatelky a uživatele výhody, ale také nevýhody. Jako přidaná hodnota mohou být vnímány např. cílené nabídky. Není ale vyloučené, že podnik disponující mnoha daty
může znalost chování a reakčních vzorců zákazníka cíleně využít v jeho neprospěch (individuální
cenová diskriminace). Informační nerovnováha se tak v každé situaci vyjednávání mezi spotřebiteli a podniky může stát výraznou výhodou podniku.
Profiling
Na digitálních pla ormách se vymění velká množství různých dat (např. ohledně
chování při vyhledávání, polohy atd.). I když si někdo nezaloží vlastní profil, lze z dat
prostřednictvím automa ckého analy ckého procesu získat detailní profily jednotlivých uživatelek a uživatelů.

Informační nerovnováhy nejsou v zásadě ničím novým. Na trzích se vyskytují často – např. při
koupi ojetých vozů. Silná koncentrace údajů na straně podniku může ale vést k mimořádně výrazným informačním nerovnováhám.
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4.
Výzvy pro telekomunikační právo

V důsledku využívání telekomunikačních infrastruktur, zejména telekomunikačních sí , existuje mezi digitálními pla ormami a poskytovateli infrastruktur značná technická a hospodářská
provázanost. Digitální pla ormy jsou bez telekomunikačních sí technicky nemyslitelné. Z hospodářského hlediska nabízejí poskytovatelé pla orem a provozovatelé telekomunikačních sí rozdílné
služby podél téhož digitálního hodnotového řetězce.26 Specifické regulaci jsou však podrobeni jen
provozovatelé telekomunikačních sí . Tato sektorově specifická regulace telekomunikací se přitom v rámci regulace trhu týká zaprvé aspektů souvisejících primárně s hospodářskou soutěží, zadruhé se pro provozovatele telekomunikačních sí vytvářejí také specifické regulace, které nejsou
primárně zaměřené na soutěž, např. v oblastech ochrany spotřebitelů, ochrany dat, telekomunikačního tajemství a veřejné bezpečnos . Napro tomu poskytovatelé digitálních pla orem podléhají všeobecným pravidlům chování a tržní regulace. Jestli a nakolik pro některé pla ormy pla
navíc také sektorově specifická regulace, ještě není zcela vyřešené. To se ale stává relevantní právě tehdy, když si digitální pla ormy konkurují s klasickými telekomunikačními službami, které se
poskytují přes telekomunikační sítě a podléhají sektorově specifické regulaci. Příkladem jsou zde
služby posílání zpráv jako WhatsApp, které konkurují klasickým textovým zprávám SMS, a služby
VoIP nebo Skype konkurujícím klasickým službám hlasového telefonu.
Právní regulace v zásadě nesmějí vést k narušení konkurence mezi aktéry na trhu, pokud
k tomu není věcné opodstatnění.
Sektorově specifická regulace telekomunikací
V zákoně o telekomunikacích (TKG) byla stanovena sektorově specifická pravidla,
protože obecné soutěžní právo pro otevření státního monopolu konkurenci nebylo
vhodné. Adresáty speciální regulace jsou poskytovatelé ovládající trh tam, kde
strukturně nevznikla dostatečná konkurence. Jsou vázaní na restrikce a povinnos ,
které pro ostatní poskytovatele nepla .

26 Srov. Peitz a Valle

(Telecommunica ons Policy 2015).
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4.1 Platformy jako substituty nebo doplněk klasických
poskytovatelů telekomunikačních služeb
Pro telekomunikační trhy jsou relevantní služby OTT, které nahrazují telekomunikační služby.
Podle kategorizace BEREC podléhají služby OTT 0 již dnes sektorově specifické telekomunikační
regulaci. Služby OTT 1 napro tomu nelze bez pochybnos plně kvalifikovat jako elektronické komunikační služby ve smyslu evropského práva, takže je v jejich případě sporné, jestli spadají pod
sektorově specifickou telekomunikační regulaci. Příklady pro služby OTT 0 jsou Viber Out a Skype
v placené verzi, které umožňují také spojení s klasickými telekomunikačními službami. Příklady
pro služby OTT 1 jsou služby WhatsApp-Messaging nebo WhatsApp-Voice, které připouštějí jen
komunikaci v rámci dané služby. Společné službám OTT 0 a OTT 1 je, že v každém případě potenciálně vstupují do konkurence se sektorově specificky regulovanými telekomunikačními službami,
tedy minimálně potenciálně z hlediska svých uživatelek a uživatelů představují subs tuci klasických telekomunikačních služeb. Zde je potřeba podrobně prozkoumat, jakým způsobem takové
subs tuční vazby vznikají. Existuje-li mezi digitální pla ormou a klasickou telekomunikační službou horizontální konkurenční vztah, je třeba ověřit, jestli nepodléhají odlišným regulacím a jestli
to nemůže vést k narušení konkurence.
Subs tuty
Subs tuty jsou z hlediska poptávajících/spotřebitelů zaměnitelné zboží či služby,
např. Skype místo telefonu, WhatsApp místo SMS. Tato nová řešení nahrazují
(subs tuují) dosavadní.

Ostatní digitální pla ormy nejsou subs tuce klasických telekomunikačních služeb. Pro jejich poskytování jsou telekomunikační služby nezbytné, ony samy ale představují nezávislou
dodatečnou službu. Příklady jsou portály k přehrávání videí, sociální sítě a pracovní burzy. V kategorizaci BEREC se přitom jedná o takzvané služby OTT 2.27 Mezi pla ormami OTT 2 a telekomunikačními sítěmi a službami jsou sice z technického a hospodářského hlediska také závislos ,
ale projevují se ve ver kálním vztahu. Pla ormy OTT 2 tak z hlediska poptávajících nejsou žádná
subs tuce pro klasické telekomunikační služby, ale poskytují komplementární služby . U nich
proto pravidelně nevyvstává otázka narušení konkurence podle telekomunikačního práva.

27 BEREC, Report on OTT services, BoR (15) 142, s. 27 a nn.
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Komplementární služby
Pokud spotřebitel používá ke službě nějakou další, jedná se o službu komplementární (lat. doplňkovou). Tyto služby vyžadují k přenosu a k doplnění stávající nabídky
klasické telekomunikační služby. Jejich pro kladem jsou subs tuty.

4.2 Úkoly pro konkurenčně neutrální regulační rámec
Rozdílné regulační rámce pro služby, které jsou navzájem nahraditelné, jsou narušením soutěže, které je třeba odstranit. Pro digitální pla ormy, které mohou představovat subs tuci telekomunikačních služeb, je třeba prozkoumat, kde rozdílné právní ošetření vede k relevantnímu
narušení konkurence. Narušení konkurence může spočívat např. v tom, že poskytovatelé telekomunikačních služeb podléhají omezením, která pro digitální pla ormy nepla . To se týká např.
práva rozhodného pro ochranu údajů: poskytovatelé telekomunikačních služeb smějí používat
údaje o poloze jen za předpokladů § 98 TKG, za mco poskytovatelé digitálních pla orem těmto
omezením nepodléhají a smějí tato data používat také např. pro cílenou reklamu. Narušení konkurence může být vyvoláno také m, že poskytovatelé telekomunikačních služeb musejí splňovat
dodatečné nákladné povinnos , které se digitálních pla orem netýkají. To pla např. v oblas
veřejné bezpečnos , když jde třeba o přístup úřadů ke komunikačním údajům.
Postulát konkurenční neutrality regulačního rámce pro telekomunikaci na jedné straně a pro
digitální pla ormy OTT na straně druhé za m jen určuje cíl, ale dosažení tohoto cíle nechává
otevřené. Level Playing Field, zaručující nestrannost v oblas hospodářské soutěže, lze dosáhnout
buď zahrnu m pla orem OTT do sektorově specifické regulace, nebo naopak jejím zrušením.
Východiskem pro dosažení Level Playing Field musí být v zásadě otázka, jestli nárůst významu digitálních pla orem umožňuje zrušit stávající sektorově specifickou regulaci ve prospěch obecných
regulací týkajících se hospodářské soutěže, ochrany spotřebitelů a ochrany dat. Teprve když bude
tato otázka zamítnuta, mělo by se uvažovat o rozšíření stávající specifické regulace na dosud specificky neregulované pla ormy. Tento přístup by přispěl ke snížení nákladů na regulaci, zmírnění
byrokracie a nárůstu svobody a podpořil by inves ce a inovace.
U otázky, na jakých místech by stávající regulace mohla být zrušena, je třeba rozlišovat mezi regulací trhu regulačními úřady na jedné straně a ostatními regulacemi (tedy regulačním

32

rámcem sestávajícím mj. z ochrany spotřebitelů, ochrany dat a telekomunikačního tajemství)
na straně druhé. Při regulaci trhu je třeba zohlednit, že digitální pla ormy posilují konkurenční
intenzitu na trzích koncových zákazníků, za mco sektorově specifická telekomunikační regulace
se přednostně zabývá velkoobchodními širokopásmovými trhy. Regulace velkoobchodních širokopásmových trhů ale probíhá také za účelem podpory konkurence na trzích koncových zákazníků.
Zintenzivnění hospodářské soutěže prostřednictvím pla orem OTT si tak může vyžádat kontrolu
nutnos regulace na velkoobchodních širokopásmových trzích.
U sektorově specifického regulačního rámce je třeba ověřit, jaké specifické regulace – např.
v oblas ochrany spotřebitelů a dat – zůstávají nadále potřebné a jestli v tom případě musejí
být aplikovány také na digitální pla ormy. Přitom je třeba provést zvážení týkající se dílčích
úprav. Je nutné prozkoumat každou stávající povinnost, jestli stále trvají smysl a účel, na nichž se
zakládá, a zda má být uplatněna regulace podle smyslu a účelu také na pla ormy OTT. Jen pokud
budou obě otázky zodpovězeny kladně, je třeba prověřit obě následující alterna vy:
1. Zahrnu služeb OTT do oblas uplatnění jednotlivých telekomunikačně-právních regulací lze
smysluplně dosáhnout vyjasněním pojmu „telekomunikační služba“, příp. „elektronická komunikační služba“. Tento postup poskytuje výhodu jednotného regulačního rámce pro telekomunikační služby a jim konkurující digitální pla ormy, ale rozdělení regulací na dvě čás pro digitální
subs tuční pla ormy OTT na jedné straně a komplementární pla ormy OTT na straně druhé.
2. Pro pla ormy OTT je třeba vytvořit odpovídající novou materiální regulaci, např. v rámci digitálního zákoníku.28 Tento postup s sebou přináší nebezpečí inkoherence mezi rozdílnými regulačními režimy pro telekomunikační služby a pla ormy OTT, ale byl by otevřený pro jednotný regulační rámec pro všechny digitální pla ormy, např. k interoperabilitě a datové portabilitě.
Je třeba přesně zvážit výhody a nevýhody plynoucí z různých přístupů k regulaci.
Interoperabilita
Tím se myslí schopnost online pla orem, tedy např. sociálních sí nebo online obchodů, vyměňovat a dále zpracovávat informace o uživatelkách a uživatelích. Za m
není jednotně regulované, jak daleko smí interoperabilita pla orem zajít.

28 BMWi, Digitale Strategie 2025, 2016, s. 25.
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5.
Soutěžní právo 4.0

Také v digitálním hospodářství jsou úkoly a cíle obecného soutěžního práva stále stejně důležité. K zajištění otevřených trhů, inovací, kvality a efek vity, a m k zaručení svobody volby
pro spotřebitelky a spotřebitele, je třeba chránit fungující soutěž před omezeními. Nástroje
ochrany soutěže jsou:
• zákaz dohod omezujících soutěž,
• zákaz zneužívání situace, kdy jeden subjekt ovládá trh,
• kontrola fúzí k zabránění ovládnu trhu a výraznému omezení funkční soutěže.
Tyto body jsou pro situace na národní úrovni obsažené v zákoně pro omezením hospodářské
soutěže (GWB) a pro situace týkající se evropského hospodářského prostoru v evropském soutěžním právu.29
Rostoucí úspěchy některých velkých digitálních pla orem, jejich přístup k velkému objemu
dat a změněné řetězce vytváření hodnot podní ly intenzivní diskusi o tom, jestli regulační
rámec týkající se hospodářské soutěže dokáže dostát výzvám digitálního hospodářství. Spolkové ministerstvo hospodářství a energe ky iniciovalo vědecké zpracování expertkami a experty,30
sledovalo a vyhodnocovalo probíhající diskusi, aby získalo věcné informace a nezbytné poznatky
ohledně způsobů fungování a účinku internetových pla orem. S m souvisí i podrobná diskuse
s úřady pro ochranu hospodářské soutěže. Výsledky diskuse jsou:
• Digitální pla ormy a s nimi sledované obchodní modely mají ve srovnání s tradičními
trhy některé zvláštnos (např. bezplatnost nabídek, síťové efekty a tendence ke koncentraci,

29 Zvláštní ochranu před zneuži m monopolisty na trzích trvale a strukturně podmíněně postrádajících konkurenci – zásobování energií vázané na vedení a v oblas telekomunikací – poskytují zákazy diskriminace
a zvláštní úřední dohled podle tzv. sektorově specifického soutěžního práva, příp. regulačního práva. Tím se
má podpořit konkurence na sousedních trzích.
30 Mimo jiné podnětem k vystavení zvláštního posudku monopolní komise k výzvám digitálního hospodářství;
zřízení odborného dialogu Regulační rámec pro digitální hospodářství.
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efekty Lock in , Big Data, dynamika technologických vývojů, inovační potenciál). To představuje opravdu velké výzvy pro uplatnění kartelového práva, pokud jde o ohraničení dotčených
trhů a stanovení jejich moci. Týká se to kontroly podniků/pla orem ovládajících trh ohledně
případného zneužívání, ale také kontroly fúzí.
Efekt Lock-in
Nevypla -li se zákazníkovi změna k jinému poskytovateli nebo k jiné pla ormě, vzniká tzv. efekt Lock in neboli efekt uváznu . Důvody pro nízkou ochotu změny mohou
být např. náklady na změnu, smluvní pokuty při předčasném rozvázání smlouvy nebo
ztráta, která vznikne, protože u ostatních poskytovatelů nejsou v původním rozsahu
k dispozici sociální kontakty nebo nabídky.

• Určité soutěžní ekonomické koncepty se již beze změny nehodí pro digitální hospodářství. Například je zřejmé, že běžný test (tzv. SSNIP) ke zjištění možných konkurenčních nabídek,
který pro zaměnitelnost použije jako měřítko reakce na zvýšení cen, vyjde naprázdno, když se
u vícestranných internetových pla orem od skupiny uživatelů nepožadují peněžní platby. Ovládání trhu se nemusí odrážet na poli cen, ale může spočívat v (exkluzivním) přístupu k datům,
pokud m vzniknou překážky v přístupu na trh. Technologicky komplikované a rychle se měnící
obchodní modely a přítomnost širokého por olia služeb může z žit kvalifikaci chování jako omezení za účelem zneuži , jako vykořisťování nebo neoprávněné nestejné zacházení.
Vícestranné pla ormy
Vícestranný obchodní model se v rámci jednoho systému obrací na dvě nebo více
uživatelských skupin: např. poskytovatelé (produktů), kupující/uživatelé, ale také
poskytovatelé aplikací. Provozovatel pla ormy přitom musí dostát potřebám všech
skupin. Na vícestranných pla ormách se dnes zakládá mnoho úspěšných obchodních
modelů na internetu.

• Za m však není nutná změna podstatných zásad kartelového práva, aby bylo možné adekvátně reagovat na případné problémy hospodářské soutěže v digitálním hospodářství, obzvlášť v souvislos s digitálními pla ormami. Dosud to žádný expert nepožadoval. Ani v pracovní skupině Mezičlánky Spolkové komise pro konvergenci médií se potřeba změny kartelového
práva nezjis la.
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• Otevřená kritéria skutkové podstaty GWB (zákon pro omezení hospodářské soutěže) v zásadě dovolují přizpůsobení měnícím se životním situacím a jejich zohlednění. To umožňuje také
kontrolu, jestli může být např. omezení interoperability dat v jednotlivém případě zneuži výsadní
pozice na trhu. Zavedení postupů pro provozovatelům digitálních obchodních modelů vedených
úřady pro ochranu hospodářské soutěže ukazuje relevantnost kartelového práva.
• Je nezbytné, aby byl garantovaný rychlý zásah úřadů pro ochranu hospodářské soutěže
přizpůsobený dynamice digitálních trhů.
Spolkový úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil 2. února 2016 řízení pro Facebooku. Existuje počáteční podezření, že všeobecné obchodní podmínky Facebooku se ohledně
získávání a používání uživatelských dat s ohledem na rozsah, který je pro uživatelky a uživatele jen těžko sledovatelný, prohřešují pro pravidlům ochrany dat. Spolkový úřad pro
ochranu hospodářské soutěže chce ověřit, jestli lze vysledovat souvislost mezi výsadním postavením Facebooku na trhu sociálních sí a používáním těchto klauzulí, a m příp. zneuži
podmínek. Oznámil, že řízení bude probíhat v úzkém kontaktu s příslušnými osobami pověřenými ochranou dat, spolky věnujícími se ochraně spotřebitelů, Evropskou komisí a úřady
ostatních členských států na ochranu hospodářské soutěže.31 Také monopolní komise ve
svém zvláštním posudku „Výzvy digitálních trhů“ vyzvala zapisovat nadměrný sběr uživatelských dat digitálními pla ormami nebo nadměrné omezování uživatelek a uživatelů při
tomto omezování sběru dat, a to s ohledem na zneuži s cílem vykořisťovat.32 Rozhodující
zde prý není zjištění prohřešku pro právu rozhodnému pro ochranu údajů. Zneuži s cílem
vykořisťovat vyplývá spíš z nevyváženos služby a pro služby.
Pro zajištění efek vnějšího uplatnění kartelového práva na digitální pla ormy provedeme
přizpůsobení GWB v několika málo, ale jednotlivých bodech. Devátá novela GWB plánuje změny ve čtyřech oblastech:
1. Objasníme, že trh může existovat i tehdy, když se za nabídku služeb nevyžadují peníze, jak
je to běžné u mnoha tzv. dvoustranných pla ormových trhů. Do budoucna pak při kartelově právní kontrole všech dotčených trhů bude snazší posoudit význam poskytovatele na takovém trhu.

31 Spolkový úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sková zpráva ze dne 2. 3. 2016.
32 Monopolní komise, zvláštní posudek 68, We bewerbspoli k: Herausforderung digitale Märkte, 2015, bod
326, 329.
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2. Doplníme kritéria hodnocení pozice podniku na trhu o takové faktory, které jsou obzvláště
relevantní pro analýzu obchodních modelů digitálních pla orem. To jsou síťové efekty zejména
v důsledku s nimi spojených tendencí ke koncentraci, význam dat, výhody plynoucí z velikos ,
chování uživatelů, možnos změny a inovační potenciál.
3. S ohledem na relevantnost dat se umožní procesně právní spolupráce úřadů pro ochranu
hospodářské soutěže s osobami pověřenými ochranou dat.
4. Zaplníme mezeru v kontrole fúzí. Zachycovací kritéria, která dosud předpokládala určité
v minulos dosažené tržby, se subsidiárně doplní o vysokou transakční hodnotu (nad 350 mil.
eur). To může do budoucna umožnit kontrolu také v případech, kdy podnik dosahující vysokého
obratu převezme jinou firmu, která podle platného práva vykazuje obraty příliš nízké pro povinnost kontroly, kde ale vysoká kupní cena indikuje konkurenční význam sloučení (srov. Facebook/
WhatsApp). Tím chceme také vyslat signál do Bruselu. Také evropské nařízení o spojování podniků
potud obsahuje mezeru v kontrole.
Devátá novela GWB má vstoupit v platnost do konce roku 2016. Pro plánované nové předpisy
se počítá s evaluací po třech letech. V rámci zákonodárného řízení budou předem konzultovány
regulační návrhy.
Nezávisle na těchto přizpůsobeních zůstávají – také mimo všeobecné soutěžní právo – otázky,
jestli a jak jsou v ostatních oblastech potřeba opatření např. k ochraně spotřebitelek a spotřebitelů nebo autorů. Taková opatření mohou mít jak pozi vní, tak nega vní účinky na síly hospodářské soutěže v digitálním hospodářství a na inovace. Tyto interdependence je třeba zohlednit.
To pla zejména tehdy, když jsou podniky dotčené nezávisle na tom, zda ovládají trh .
Ovládání trhu
O ovládání trhu je řeč, když podniky na nějakém trhu nemají konkurenci, nejsou
vystaveny žádné podstatné soutěži nebo ve srovnání s ostatními podniky zaujímají
na trhu dominantní či nadřazenou pozici. Ovládání trhu s sebou přináší schopnost
prosadit vlastní zájmy, a to také v neprospěch ostatních podniků (odběratelů, dodavatelů, konkurentů) nebo spotřebitelek a spotřebitelů.
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6.
„Datová suverenita“ jako ideál – podněty

k vytvoření digitální osobní autonomie

V kapitole 3 již bylo zmíněno, že v důsledku dat sbíraných a zpracovávaných digitálními pla ormami se mohou rozvinout silné informační asymetrie. Aby bylo možné se smysluplně rozhodovat,
musejí být spotřebitelky a spotřebitelé a podniky přiměřeně informováni. V tomto ohledu vyvstávají na jedné straně otázky ohledně nutnos předpisů zajišťujících transparentnost digitálních
pla orem, na druhé straně otázky ohledně ochrany dat a spotřebitelů.
Regulační rámec, který posiluje autonomii subjektů , musejí spotřebitelům a podnikům
poskytnout vynu telná práva. Tato práva musí prosadit v první řadě samy oprávněné subjekty
v mimosoudních řízeních k řešení sporů nebo před řádnými soudy. K efek vnímu prosazení mohou být vhodné také možnos skupinové žaloby.
Autonomie subjektů
Autonomie subjektů zakotvená v zákonech dává každému spotřebiteli právo sám
rozhodovat o svých právních vztazích, např. k podniku.

6.1 Transparenční a informační povinnosti
6.1.1 Dosah a analýza platného právního rámce

K ochraně soutěžitelů a spotřebitelů před falešnými, zavádějícími nebo nepřiznanými informacemi v obchodním styku slouží především zákon pro nekalé soutěži (UWG). Jeho výslovný
účel spočívá v ochraně konkurentů, spotřebitelek a spotřebitelů a ostatních účastníků trhu před
nekalými obchodními prak kami. Zároveň chrání obecný zájem na nezfalšované soutěži. K UWG
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se přidávají předpisy vyhlášky o uvedení cen,33 která má spotřebitelkám a spotřebitelům zaručit
ceny odrážející náklady, a zajis t tak možnost porovnávání cen. V kontextu internetových služeb
jsou dále důležitá pravidla telemediálního zákona (TMG), která uvádějí do praxe předpisy směrnice o elektronickém obchodu.34
Ze zmíněných předpisů vyplývá řada důležitých informačních povinnos ve prospěch spotřebitelek a spotřebitelů. Pojišťovací portál pracující na bázi provizí musí např. předložit důkaz, že
nezamlčuje žádné informace o prvopojis telích. Portál, který poskytovatelům produktů nabízí za
úplatu „top umístění“, musí toto top umístění označit jako reklamu. Ze zákazu klamání uvedeného
v UWG dále vyplývá závazek předložit srovnání, příp. ranking kritérií používaných jako východisko.
Informační portály, které se financují prostřednictvím reklamy, ve své informační činnospravidelně nepodléhají – nehledě na vícestrannost jejich obchodního modelu – informačním povinnostem TMG. Povinnost předložení komerčních informací podle § 6 TMG navazuje na
„komerční komunikaci“ a m na „obchodní jednání“. Rozhodující pro obchodní jednání je, jestli
je při objek vním pohledu jeho cílem ovlivnit obchodní rozhodnu spotřebitelek a spotřebitelů
ve smyslu podpory odbytu. Odpověď je záporná, jestliže vyjádření přednostně slouží k informování spotřebitele a tvorbě veřejného názoru.

6.1.2 Potřeba jednat? – Výzvy spojené s digitálními platformami

U dvoustranných, příp. vícestranných pla orem v praxi téměř nejde přesně určit, jestli je
v popředí funkce informační, nebo funkce podpory odbytu. Obě spolu souvisejí. Stanovení
právních povinnos pro informační mezičlánky musí dostát ochraně svobody projevu a informační svobody.
Určité povinnos , které mají zaručit právě spolehlivé vykonávání informační funkce, by měly
pla t kvůli zajištění informační rovnováhy také pro srovnávací pla ormy. Při volbě a zvážení srovnávacích a hodno cích kritérií a konkrétních uplatnitelných metod se u pla orem, které

33 Realizuje především předpisy směrnice 98/6 o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených
spotřebiteli, Úř. věst. 1998 č. L 80/27, vedle toho ale také předpisy z dalších směrnic EU, např. z čl. 5 odst. 2
směrnice o elektronickém obchodu 2000/31/ES ze dne 8. 6. 2000, Úř. věst. 2000 č. L 178/1.
34 Směrnice 2000/31/ES ze dne 8. 6. 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnos , zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu, Úř. věst. 2000 č. L 178/1.
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chtějí srovnávat neutrálně a nestranit jednotlivým poskytovatelům, sice musí zohlednit základní
právo svobody názoru. Na rozdíl od klasické redakční činnos lze ale u srovnávacích a hodno cích
portálů pravidelně a bez nadměrné námahy konkre zovat hodno cí kritéria použitého algoritmu
a kdykoli je veřejně předložit. Algoritmus sám podléhá coby obchodní tajemství zvláštní ochraně.
Pokud pla ormy tvoří personalizované ceny, je třeba tuto prak ku a kritéria tvorby cen zveřejnit. Na základě dat o uživatelkách a uživatelích a o chování při jejich pohybu na internetu, příp.
při vyhledávání mohou poskytovatelé tvořit individuální ceny. Lidé, kteří kupují nebo objednávají
službu, zapla za tutéž nabídku rozdílnou cenu, protože díky chování při vyhledávání poskytují
indicie ohledně své ochoty pla t. Cenová diskriminace sice může vést k efek vnějším tržním výsledkům, ale tento mechanismus tvorby cen může být jednostranným znevýhodněním v neprospěch uživatelek a uživatelů. K zajištění co možná nejvyšší informační rovnováhy musí být jak sama
personalizovaná tvorba cen tak kritéria tvorby cen transparentní.

6.2 Kontrola uživatelů nad osobními informacemi:
individuální datová suverenita
6.2.1 Platný právní rámec

Právo rozhodné pro ochranu údajů se vztahuje výhradně na osobní údaje, tedy na „všechny
informace, které se týkají iden fikovaných nebo iden fikovatelných fyzických osob […]“.35 Momentálně to upravuje spolkový zákon o ochraně dat (BDSG). Neosobní data nejsou zahrnuta ani
v německém, ani v evropském právu rozhodném pro ochranu údajů. BDSG uvádí do praxe evropskou směrnici o ochraně dat 95/46/ES.36 Sektorově specifická pravidla se nacházejí v TKG a TMG.
Norma vní základy práva na ochranu dat jsou na evropské úrovni v čl. 7 a čl. 8 Lis ny základních
práv a v čl. 16 Smlouvy o způsobu práce Evropské unie (AEUV). V německém chápání je právo
rozhodné pro ochranu údajů výrazem práva na informační sebeurčení.

35 Čl. 2 lit. a směrnice 95/46/ES; čl. 4 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Viz také čl. 29 Data
Protec on Working Party, Opinion No 4/2007 on the concept of personal data, WP 136, 20 June 2007, s.
18–21.
36 Směrnice 95/46/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. 10. 1995 o ochraně fyzických osob v souvislos se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, Úř. věst. 1995 č. L 281/31.
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Osobní údaje je možné získávat a zpracovávat jen s ak vním souhlasem tvůrce dat. Zpracování
dat je bez výslovného souhlasu přípustné jen tehdy, je-li povolené právním předpisem, např. ke splnění smlouvy. Souhlas se musí vztahovat na konkrétní, výslovně označený a legi mní účel použi
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a musí být podán výslovně,38 svobodně a informovaně.39 Data lze zpracovat jen k účelu, k němuž
byla získána – zásada účelovos , příp. způsobem kompa bilním se zmíněným účelem.40 Podle
„datové úspornos “ 41 se navíc získávání a zpracování dat musí omezit na míru nezbytnou pro
daný účel. Souhlas lze do budoucna kdykoli odvolat. Data je pak v zásadě potřeba smazat.
Zásada účelovos
Regulace ve spolkovém zákoně na ochranu osobních údajů a také v obecném nařízení
o ochraně osobních údajů určuje, že osobní údaje lze získávat jen k předem stanoveným, jednoznačným a legi mním účelům. Další zpracování údajů k účelu jinému, než
ke kterému byla sebrána, je možné jen v určitých případech, např. smluvní údaje lze za
určitých předpokladů použít také k reklamním účelům.

Úspornost dat
Zásada úspornos dat je stanovena ve spolkovém zákoně na ochranu osobních údajů
a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů a pla pro úřady a podniky. Úspornost
dat označuje zároveň požadovanou zdrženlivost spotřebitelů poskytovat své osobní údaje nad rámec nezbytných informací, např. na internetu nebo při výherních soutěžích.

Tyto zásady stojí také v centru pozornos evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů,42 které vstoupilo v platnost 25. května 2016 a bude aplikovatelné pravděpodobně
od poloviny roku 2018. Má posílit práva spotřebitelek a spotřebitelů při zacházení s jejich daty.

37
38
39
40

Viz čl. 6 odst. 1 lit. b směrnice o ochraně osobních údajů. Pro německé právo viz § 4a BDSG.
Souhlas v důsledku přednastavení u digitální služby proto nestačí.
Čl. 2 lit. h směrnice o ochraně osobních údajů.
Viz v této souvislos European Data Protec on Supervisor, The interplay between data protec on, compe on law and consumer protec on in the Digital Economy, s. 14 bod 23: Požadavek kompa bility by za
určitých okolnos mohl být čten ve světle soutěžně právního kritéria vyměnitelnos .
41 § 3a BDSG.
42 Nařízení 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislos
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů), Úř. věst. 2016 č. L 119/1.
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Do budoucna bude pla t tzv. zásada regulace domovskou zemí. Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů se tedy uplatní nejen tehdy, když podnik sbírá či využívá data v rámci EU, ale také
tehdy, když data zpracovává za účelem nabídky „zboží nebo služeb těmto subjektům údajů v Unii“
(čl. 3 odst. 2 písm. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tím se z větší čás odstraní
momentálně existující možnos využívat rozdíly mezi úrovní ochrany dat jednotlivých členských
států nebo se pro určité dílčí oblas činnos zpracovávajících data zcela vyhnout evropskému právu na ochranu dat.

6.2.2 Výzvy při konkretizaci regulačního rámce v souvislosti s ochranou dat
a s ohledem na získávání a zpracování dat prostřednictvím digitálních platforem

K posílení Level Playing Field obecného nařízení o ochraně osobních údajů je potřeba vyjasnit
otevřené otázky na národní i evropské úrovni. Stejně jako platné právo obsahuje také obecné
nařízení o ochraně osobních údajů řadu pojmů, jež je třeba konkre zovat, a podnětů k uvážení. To
pla mj. pro zacházení se zásadou účelovos zpracování dat a minimalizace dat v digitálním prostředí aplikací Big Data, kde už se datová úspornost nejeví jako dobově přijatelná. Cílem ochrany
dat musí být spíše zaměření na efek vní individuální datovou suverenitu a platnou ochranu před
konkrétními nebezpečími zneuži .

6.2.2.1 Možnosti a meze Big Data podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Etablované zásady práva na ochranu osobních údajů si v základech odporují s metodami a možnostmi nových postupů analýzy dat, jejichž využi a vypovídající hodnota rostou s rozsahem
datových záznamů. Rozsah, v němž se na digitálních pla ormách získávají osobní údaje, se může
dostat do konfliktu se zásadou účelovos (čl. 5 odst. 1 písm. b obecného nařízení o ochraně osobních údajů) a zásadou minimalizace dat (čl. 5 odst. 1 písm. c obecného nařízení o ochraně údajů).
Osobní údaje lze aktuálně získávat k jednoznačně konkre zovanému účelu a jen způsobem s ním
kompa bilním. Zpracování dat se musí omezit na míru nezbytnou pro daný účel.
Zabránit získávání a sběru dat v kontextu digitálního hospodářství nepřichází v úvahu.43 Big
Data a zásada účelovos jsou slučitelné do té míry, když je měřítkem přípustnos zpracování dat
43 BMWi, Digitale Strategie 2025.
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stále účel komunikovaný podnikem, k němuž uživatel udělí souhlas. Zpracování dat k reklamním
účelům m ospravedlní také použi procesu datové analýzy.
Regulace přípustnos vytváření profilů44 se nachází v čl. 22 obecného nařízení o ochraně
osobních údajů. Kromě souhlasu dotčené osoby musí osoba zodpovědná za zpracování dat přijmout vhodná opatření, „aby se hájila práva a svobody a také oprávněné zájmy dotčené osoby“.
Za určitých okolnos lze očekávat pseudonymizaci45 nebo anonymizaci dat, když je to možné
s obhajitelnou námahou a bez narušení podnikatelského účelu.
Žádoucí je zde rychlé a diferencované vyjasnění otevřených právních otázek. Je třeba vyhovět rozdílným legi mním hospodářským zájmům podniků, inovačnímu potenciálu spojenému se zpracováním dat a zájmu na ochraně uživatelek a uživatelů. Také je třeba zohlednit, že
stávající mocenské pozice datově silných digitálních pla orem budou v případě pochybnos
napadnutelné jen na základě prak ky rovněž rela vně rozsáhlého zpracování dat menšími konkurenty.46

6.2.2.2 „Komercializace“ dat

Přípustnost „komercializace“ dat je sporná. Z hlediska provozovatelů digitálních pla orem se
zpracování osobních údajů často ukazuje jako pro služba uživatelek a uživatelů pla ormám za
poskytnu služeb. Krok směrem k právnímu uznání takového smluvního výměnného vztahu je návrh směrnice ke smluvně právním aspektům poskytnu digitálních služeb, předložený Evropskou
komisí 9. prosince 2015.47

44 Vytváření profilů se v čl. 4 odst. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů definuje jako „jakákoli forma
automa zovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použi k hodnocení některých osobních
aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivos , chování,
místa, kde se nachází, nebo pohybu“.
45 Pro definici viz čl. 4 odst. 5 obecného nařízení o ochraně osobních údajů: u „pseudonymizovaných“ informací se jedná o osobní údaje, které byly zpracovány tak, „že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použi dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně
a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny iden fikované
či iden fikovatelné fyzické osobě“.
46 Viz k tomu také: Kai von Lewinski, Die Matrix des Datenschutzes, 2014, s. 58.
47 COM (2015) 634 final. Návrh představila Evropská komise v rámci strategie pro digitální vnitřní trh v Evropě
a aktuálně ji probírají členské státy v Radě.
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Komercializace dat
Tím se myslí, že podniky vyhodnocují a komerčně využívají data o svých uživatelkách
a uživatelích – např. aby uživateli nabídly reklamu nebo produkty na míru. Data získávají hodnotu měny.

Návrh směrnice plánuje, že smluvní vztah bude moci vzniknout také tehdy, když spotřebitel místo úplaty ak vně poskytne pro službu ve formě osobních nebo jiných údajů (čl. 3 odst. 1 návrhu).
Ještě je třeba vyjasnit, jestli je ak vní poskytnu dat spotřebitelem nosným rozlišovacím kritériem pro realizaci smlouvy. Jako rozlišovací příklad se v bodu 14 preambule návrhu směrnice
uvádí individuální registrace spotřebitelkou či spotřebitelem, kde daná osoba ak vně poskytne
údaje jako jméno, e-mailovou adresu nebo fotografii. Smlouva ve smyslu směrnice vzniknout nemá, když poskytovatel nechá automa cky sbírat osobní údaje jako např. IP adresu nebo je sbírá
v pozadí prostřednictvím cookies. Akceptování cookies spotřebitelem naopak nemá být ak vní
poskytnu informací. Z návrhu směrnice jsou kromě toho vyjmuty případy, v nichž poskytovatel
od spotřebitele požaduje výhradně takové osobní údaje, „jejichž zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy nebo splnění právních požadavků“, pakliže tyto údaje dále zpracovává jen k danému
účelu a sjednaným způsobem (čl. 3 odst. 4 návrhu směrnice). Pak není potřeba souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů), takže
má zároveň chybět pro služba ve formě ak vního poskytnu dat. Je-li oblast použi směrnice
otevřená, má návrh směrnice konečně regulovat mimo jiné právo na ukončení smlouvy a navrácení plnění a také ručení poskytovatele. To také znamená, že uživatel z hlediska dlužnického práva nemůže zamezit získávání a smluvnímu zpracování svých osobních údajů, dokud nedojde
k ukončení smlouvy odstoupením.
Vztah mezi směrnicí navrženou Evropskou komisí ke smluvně právním aspektům poskytování digitálních služeb a obecným nařízením o ochraně osobních údajů potřebuje ještě dále
projednat. V čl. 3 odst. 8 návrhu směrnice se v zásadě konstatuje, že ochrana fyzických osob při
zpracování osobních údajů zůstává nedotčená. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů počítá s možnos kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 obecného
nařízení o ochraně osobních údajů). Tento souhlas je jinak platný jen tehdy, když proběhne „bez
donucení“. Při posouzení, jestli to tak opravdu je, podle čl. 7 odst. 4 obecného nařízení o ochraně
osobních údajů „musí být důsledně zohledněna skutečnost, zda je mimo jiné plnění smlouvy,
včetně poskytnu služby, podmíněno souhlasem se zpracováním osobních údajů, které není pro
plnění dané smlouvy nutné“. Podle bodu 32 preambule má být souhlas považován za dobrovolný
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jen tehdy, když má dotčená osoba „skutečnou a svobodnou volbu, a tudíž je schopna souhlas
odmítnout nebo odvolat, aniž by m byla poškozena“. Doslovné znění na první pohled naznačuje
významné zostření dosavadního zákazu spojování podle § 28 odst. 3 BDSG. Nezbytnost zpracování
dat k plnění smlouvy je ale jen jedním z více možných důvodů ospravedlnění. Dalším je souhlas se
zpracováním dat k dostatečně určenému účelu (čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení o ochraně
osobních údajů). Také návrh směrnice o digitálních obsazích se zabývá právě případy, v nichž se
dávají k dispozici data, která pro plnění smlouvy rozhodně nejsou „nezbytně nutná“. Také „měkká“
formulace čl. 7 odst. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů poukazuje na to, že nezbytnost dat pro plnění smlouvy je jen jedním z mnoha podstatných hledisek. Relevantní by mohla
být také možnost uživatelek a uživatelů volit mezi bezplatnou nabídkou, která je ale případně
spojená s rozsáhlým získáváním dat, a pravděpodobně placenou nabídkou, ovšem „bez dat“.
Částečně se požaduje zákonná povinnost podniků poskytnout spotřebitelkám a spotřebitelům
toto právo volby. To vzbuzuje řadu otázek, např. ohledně regulace cen. Je sporné, jestli a v jakém
rozsahu je v čl. 7 odst. 4 uložena kontrola přiměřenos tohoto směnného vztahu.

6.2.2.3 Posílení kontroly spotřebitelů nad jejich daty
– výzvy pro „individuální datovou suverenitu“

Inicia vy směrem ke komercializaci dat by měly být spojené se snahou posílit kontrolu spotřebitelů nad jejich daty. V digitálním kontextu existuje diskrepance mezi právy na ochranu osobních
údajů a reálnými možnostmi uživatelek a uživatelů. To vyplývá částečně z vysokých transakčních
nákladů, které uživatelé mají, když se chtějí dozvědět, jak se data získávají a zpracovávají. Částečně
také z chybějícího prak ckého zájmu uživatelů, který často stojí v pro kladu k obecně vyjadřovanému přání osobní data chránit (tzv. Privacy Paradox). Lépe prak kovatelná kontrola nad vlastními
údaji by mohla zvýšit účinnost individuální právní ochrany a konkurenci v tom smyslu, že by se
uživatelky a uživatelé do budoucna uvědoměleji rozhodovali pro poli ku soukromí, kterou daný
podnik realizuje.
Je tedy třeba vyvinout nové formy souhlasu, které uživatelům objasní stupeň citlivos vyžadovaných dat a konkrétní rizika. K posílení individuální kontroly nad osobními údaji nestačí
zkontrolovat požadavky transparentnos , srozumitelnos , přehlednos a jasnos předem formulovaných prohlášení souhlasu. Vysoké transakční náklady pro uživatelky a uživatele nevyplývají
jen z nedostatků transparentnos , ale především z četnos , s níž je požadován souhlas, aniž je
pro uživatelky a uživatele rozpoznatelný stupeň nebezpečí zneužitelnos . Za určitých okolnos
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mohou vést k cíli standardizované souhlasy pro určité obchodní modely, tzv. semaforové systémy
nebo soukromě organizované cer fikace.
Podniky by měly více používat Privacy by Design nebo Privacy by Default . Přístupy Privacy
by Design předpokládají zajištění určitých standardů ochrany osobních údajů technickými prostředky (viz odpovídající povinnos čl. 25 obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Privacy
by Default spočívá v přednastaveních podporujících ochranu osobních údajů (viz také čl. 25 odst.
2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
Privacy by Design / Privacy by Default
Internetové pla ormy mohou být technickými způsoby („by design“) a základním
nastavením („by default“) podporujícím ochranu osobních údajů konstruovány tak,
že standardem je co možná nejlepší ochrana osobních údajů jejich uživatelek a uživatelů. Každé další poskytnu údajů potřebuje výslovný souhlas.

Další možnos je diferencovaný Iden ty Management. Za mco lidé při poskytování informací oﬄine většinou jasně rozlišují mezi různými sférami (např. in mní sféra, rodina a přátelé, širší
sociální okruh, veřejnost), na internetu se veškeré osobní informace pravidelně sbíhají a mohou
umožňovat rozsáhlé vhledy do osobnos uživatelů a uživatelek, které by oﬄine neakceptovali.
Jedním z přístupů k posílení ochrany osobních údajů je umožnit uživatelům internetu použi
různých iden t s různými přednastaveními ochrany osobních údajů a vyloučit sloučení vytvořených datových stop tak, aby i online byla možná diferenciace podle sociálních sfér. Za mco
právo rozhodné pro ochranu údajů rozděluje za m jen mezi osobními a neosobními údaji, takto
by se uživatelkám a uživatelům mohla technicky umožnit diferenciace ochrany podle různých
stupňů důvěrnos . Přitom by uživatelé mohli sami rozhodovat jak o konkrétní definici stupňů,
tak o přiřazení osobních informací k různým stupňům. U dat považovaných za mimořádně citlivá
by uživatelé mohli souhlas se zpracováním dat zcela vyloučit.
V transformační fázi by měly mít přednost samoregulace a koregulace. Musí ale být dále
vyjasněno, jaké nástroje by efek vně mohly bránit „individuální datovou suverenitu“ a zajis t, že
spotřebitelky a spotřebitelé budou profitovat ze zapojení se do datové ekonomiky. Kde se efek vní individuální hájení práva na informační sebeurčení stává nerealis cké, je třeba uvažovat o převedení hájení "datových práv" na tře strany (trusted third par es), které by mohly konkre zovat
preference stanovené jednotlivcem.
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V konkrétních kontextech by přístup tře ch stran k osobním údajům měl být zcela vyloučen.
Ústavněprávně garantované listovní a telekomunikační tajemství (čl. 10 ústavy SRN) tak musí plat pro veškeré neveřejné formy mezilidské elektronické komunikace (zejména e-mail, VoIP, krátké
zprávy aj.).
Usnadnění portability dat : možnost změnit pla ormu podporuje konkurenci. Vybudování individuální datové suverenity ovlivňuje v „da fikované ekonomii“ i hospodářskou soutěž. To
pla zejména pro otázku, jestli si uživatelky a uživatelé data, která generovali na nějaké digitální
pla ormě, mohou vzít s sebou na jinou pla ormu nebo je dát k dispozici externímu poskytovateli
dodatkových služeb. Takové „právo na přenositelnost údajů“ je ve všeobecné formě popsané v čl.
20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Sahá daleko za dosavadní nárok na poskytnu
informací týkající se ochrany osobních údajů a má působit pro nedobrovolnému uvěznění na
jedné pla ormě kvůli datům. Snazší změna pla ormy má podpořit soutěž jak v inovacích, tak
v poskytovaných podmínkách: v případě následného zhoršení „datové poli ky“ podniku mohou
uživatelé do budoucna snáze reagovat změnou.
Portabilita dat
Aby bylo možné využívat pla ormy jako např. sociální sítě smysluplně a rozsáhle,
musí zákaznice a zákazníci zadat nebo vytvořit velké množství dat. Jednoduchá
přenositelnost (lat. portare – nosit) těchto dat k jiným poskytovatelům podporuje
hospodářskou soutěž a svobodu volby.

6.3 Je třeba v případě vyhledávačů zvláštní regulace?
Vyhledávače patří k nejdůležitějším zprostředkovatelům informací na internetu. Bez využi vyhledávacích služeb by bylo smysluplné využi nepřehledného množství informací na internetu prak cky
vyloučené. Pro uživatelky a uživatele jsou vyhledávače často vstupem do internetového prostoru.
Noví a méně známí poskytovatelé internetových služeb se zase dají vyhledat teprve s pomocí vyhledávacích služeb. Vyhledávače tak získávají zásadní význam pro hospodářskou soutěž na internetu.
V Německu proběhne 90 procent všeobecných vyhledávacích dotazů přes jediného poskytovatele: Google. Připoutání uživatelů k němu je velmi silné. Paralelní využi různých vyhledávačů
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(takzvaných Mul -Homing) je sice pro uživatele v zásadě jednoduché, ale síťové efekty mohou
vést k významným omezením v přístupu na trh. Datový pool Googlu o vyhledávacím chování uživatelek a uživatelů vytváří podniku významné výhody plynoucí z velikos při zlepšování vyhledávacích výsledků spočívajících na efektu učení. Zvláštní význam vyhledávačů a silná koncentrace
vyhledávacích dotazů na Googlu daly podnět k přesnějšímu prozkoumání pozice na trhu a tržního
chování Googlu.
Na položené otázky může v zásadě poskytnout odpovědi soutěžní právo, protože podniky
se silnou pozicí na trhu podléhají zvláštnímu dohledu, který věnuje pozornost také síťovým
efektům (srov. k tomu kapitola 5).
Mul -Homing
Mnoho uživatelů internetu se před většími nákupy informuje na více konkurujících
si srovnávacích portálech, při plánování dovolené také na různých rezervačních
portálech hledají výhodné letenky nebo hotely. Tento Mul -Homing ale není vždy
tak jednoduchý: některé portály vyžadují náročnou registraci, vyhledávače poskytují v důsledku efektu učení m lepší výsledky vyhledávání, čím častěji je uživatelé
používají.

Síťové efekty
Podstata internetových pla orem v zásadě spočívá ve spojování lidí. Zpravidla jsou
m oblíbenější a úspěšnější, čím větší je počet účastníků. Čím více poskytovatelů
a zájemců o koupi např. online aukční dům dosáhne, m lepší šance uživatelé mají
najít něco vhodného nebo realizovat svou vlastní nabídku.

6.4 Právní systém 4.0
Ani nejlepší pravidla nic nezmohou, když je nelze prosadit. Jednoduché a rychlé postupy mají
velký význam. Právo řádné soutěže, spotřebitelské právo a právo rozhodné pro ochranu údajů
jsou nosné pilíře autonomie vůle v analogové i digitální oblas . Také hospodářská soutěž se v digitálním kontextu nejeví jako přirozený stav, ale zakládá se na „viditelné ruce práva“. Struktura
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soukromého a veřejného prosazování práva, která je v současnos v různých právních oblastech
velmi rozdílná, potřebuje pečlivou evaluaci.
Režim prosazování spotřebitelského práva a práva řádné soutěže se momentálně zcela přednostně zaměřuje na nástroje soukromého prosazování. Příležitostně se objevily pochybnos , co
se týče jeho efek vity.48
Základem efek vního prosazení je přesná znalost trhu. V reakci na incia vu spotřebitelských
centrál a s podporou Spolkového ministerstva spravedlnos a ochrany spotřebitelů se nyní vedle
strážce finančních trhů buduje také „strážce trhů digitálního světa“. Cílem je systema cké pozorování trhu na základě s žnos spotřebitelů a empirických výzkumů a budování systému včasného
varování.
Pokud by byly zjištěny systema cké nedostatky v prosazování práva, je potřeba prověřit
možné varianty reformy. V úvahu připadá posílené nasazení seberegula vních (např. kodexu
chování) nebo koregula vních nástrojů, posílení soukromého prosazování, posílení nástrojů kolek vního prosazování49 anebo veřejné prosazování.
V soutěžním právu existují vhodná pravidla a silná struktura veřejného prosazování práva.
Zde by se především mělo investovat do výstavby silných odborných kompetencí digitálního vývoje, přitom spojit ekonomické, technické a právní kompetence a mít na zřeteli souvislos mezi
právem řádné soutěže, spotřebitelským právem, právem na ochranu osobních údajů a soutěžním
právem (viz také kapitolu 7).

48 Scherer/Feiler/Heinickel/Lutz, Digitaler Kodex, 22. 4. 2015, s. 53, zejm. s ohledem na úpravu § 10 UWG,
podle nějž čerpání zisku spolky a komorami probíhá za stálého odvádění zisku spolkovému rozpočtu, ale
procesní náklady mají nést žalující spolky, příp. komory.
49 Pro obhajobu viz Sachverständigenrat für Verbraucherfragen, Verbraucher in der Digitalen Welt, Verbraucherpoli sche Empfehlungen, 2016, bod 4.
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7.
Podněty pro institucionální rámec

Aby bylo možné dostát dynamice a šíři působení digitalizace také ins tucionálně, jsou potřeba
této dynamice odpovídající koncepty pro vývoj a proměnu poli ky. Specifické otázky hospodářské soutěže, trhu a spotřebitelů a otázky datové ekonomie a bezpečnos musejí vzít na vědomí
kompetentní veřejné ins tuce, které disponují potřebnými zdroji.
Tyto oblas úkolů by mohla zpracovat nějaká digitální agentura jako vysoce výkonné a mezinárodně síťově propojené kompetenční centrum Spolkové republiky. Mohla by v procesu digitalizace podpořit ostatní odborné úřady (jako Spolkový úřad pro ochranu hospodářské soutěže
nebo pracoviště věnující se ochraně spotřebitelů) a také iden fikovat a odbourat překážky realizace poli ckých strategií. Stejně jako Spolkový úřad pro ochranu životního prostředí nebo Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky může digitální agentura, kterou je zde potřeba vytvořit, pomoci
zvládnout jednu z ústředních společenských výzev.
U digitální agentury se jedná zejména o udržitelné budování digitalizační kompetence v ekonomické, právní a technické dimenzi. S ohledem na částečně evoluční, částečně revoluční účinky
digitalizace a síťového propojení má být dynamicky probíhající vývoj vědecky analyzovaný a kon nuálně doprovázený (posuzování důsledků technologií). Díky těmto vědomostem a zkušenostem
v oblas digitální změny by byl tento úřad coby hospodářsky neutrální think-tank určený pro polické poradenství spolkové vládě na poli digitalizace.
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8.
Výhled

S uveřejněním Zelené knihy 30. května 2016 zahajuje Spolkové ministerstvo hospodářství a energie veřejné konzultace. Zájemci a exper z hospodářství, vědy, společnos a poli ky mohou do
30. září 2016 zaujmout stanovisko na naší internetové stránce h p://de.digital/gruenbuch nebo
své stanovisko poslat na e-mailovou adresu: gruenbuch-digitale-pla ormen@bmwi.bund.de;
kvůli jednoduššímu zveřejnění je třeba zaslat stanovisko jako soubor PDF. Stanoviska budou se
souhlasem jednotlivých odesílatelů uveřejněna na internetové stránce Spolkového ministerstva
hospodářství a energie.
Spolkové ministerstvo hospodářství a energie projedná Zelenou knihu a výsledky konzultačního
procesu v parlamentu a s Evropskou komisí.
Se zohledněním konzultačních příspěvků a dalších diskusí k Zelené knize, výše zmíněných porad
a výsledků odborného dialogu Spolkového ministerstva hospodářství a energie Regulační rámec
pro digitální hospodářství předloží Spolkové ministerstvo hospodářství a energie začátkem roku
2017 Bílou knihu s konkrétními regulačními návrhy.
Odborný dialog Regulační rámec
Dynamika digitalizace potřebuje jasný regulační rámec, podle nějž se hospodářství
může orientovat ohledně inovací, inves c a hospodářské soutěže. Základ úvodního
setkání v únoru 2016 představovala metastudie uložená Spolkovým ministerstvem
hospodářství a energie, která analyzuje aktuální stav debaty o digitalizaci.

Poznámka k ČR
O digitálních pla ormách diskutujeme i v České republice. Překlad této publikace je jedním
z příspěvků do domácí diskuse. Uvítáme případné podněty do debaty. Příspěvky prosím zasílejte
na e-mailovou adresu: info@masarykovaakademie.cz.
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