Spotřebitelské fórum - Akt o digitálních službách (Digital Services Act) - dopad na české
spotřebitele, e-commerce, a digitální ekonomiku
Digitální prostřední prošlo v poslední dekádě nebývalým rozvojem, který s sebou ovšem nese i
potřebu revize stávajících pravidel na evropské úrovni. Kulatý stůl Spotřebitelského fóra reaguje
na začínající diskuzi o dvou důležitých evropských legislativních návrzích - Aktu o digitálních
službách (Digital Services Act, DSA) a Aktu o digitálních trzích (Digital Markets Act, DMA) - a
přivádí dohromady zástupce spotřebitelských organizací, státní správy a byznysu. Česká republika
je často nazývaná e-shopovou velmocí a Češi velice rádi online nakupují, což je trend, který
současná pandemie ještě posílila. Nabízí se proto otázka, jak plánovaná legislativa (ve své
současné podobě) může tento ekosystém ovlivnit a jaké dopady na obchodníky i spotřebitele
můžeme očekávat. S úvodní prezentací vystoupí Benedikt Blomeyer (Allied for Startups), autor
analýzy dopadů navrhované legislativy na startupy a spotřebitele.
Online diskuse na platformě Zoom, ve středu 17 března 2021, od 16:00, předpokládaná délka
trvání, včetně diskuze, 90 minut
Diskuze se bude zabývat mimo jiné těmito otázkami:
• Jaké jsou hlavní dopady DSA a DMA na digitální ekonomiku a její služby a produkty?
• Jak se změní online podnikatelské prostředí v důsledku DSA a DMA?
• Jaké hlavní změny přinese nová legislativa pro provozovatele e-shopů?
• Jak se mohou eshopy na nadcházející změny připravit?
• Dají se zkušenosti z e-commerce přenést i do jiných oblastí, kterých se legislativa dotýká?
• Jak tyto změny ovlivní každodenní online nákupy z pohledu zákazníků?
• Je mezi spotřebiteli po navrhovaných změnách poptávka?
• Jakou zátěž budou nová pravidla znamenat pro SMEs?
Moderátorem diskuse bude Kryštof Kruliš, předseda správní rady zapsaného ústavu
Spotřebitelské fórum.
Účastníci:
• Benedikt Blomeyer, Allied for Startups
• Petr Očko, Ministerstvo průmyslu a obchodu
• Ondřej Kovařík (ANO), poslanec Evropského Parlamentu
• Věra Knoblochová, Ministerstvo průmyslu a obchodu
• Petr Solský, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
• Viktor Vodička, Sdružení českých spotřebitelů
• Martin Svoboda, Asociace pro elektronickou komerci
• Tomáš Braverman, Heureka
Publikum:
• Patrik Tovaryš, Ministerstvo průmyslu a obchodu
• Jan Míča, Úřad vlády
• Ondřej Blažek, Úřad vlády
• Anna Hroudová, Svaz průmyslu a dopravy
• a další
Úvodní příspěvek přednese Benedikt Blomeyer v anglickém jazyce, další příspěvky řečníků a
diskuze, včetně možnosti kladení otázek panu Blomeyerovi, proběhne v českém jazyce.

