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1. Úvod 
Akční plán pro rozvoj digitálního trhu, který vláda schválila usnesením ze dne 26. 8. 2015 č. 694, 

obsahuje v kapitole 3 (Přístup ke zboží a službám na internetu) opatření zpracovat do konce června 

roku 2016 „Analýzu podpory e-commerce na národní úrovni: Ve spolupráci s agenturou CzechInvest 

bude zpracována analýza, která vyhodnotí sílu českého e-commerce a případně doporučí nástroje 

podpory, zejména s ohledem na velké podniky, malé a střední podniky, start-upy, a na možnosti využití 

financování z ESI fondů." Tato Analýza elektronického obchodu v českém podnikatelském prostředí 

(dále jen „Analýza elektronického obchodu“) je realizací tohoto opatření. 

Jak již bylo uvedeno v materiálu „Poziční dokument ČR k problematice elektronického 

obchodu“, který vláda schválila usnesením ze dne 13. 1. 2016 č. 6, elektronický obchod je fenoménem 

moderní doby umožňujícím aplikovat nové a pokrokové obchodní modely, které v klasické ekonomice 

nebyly možné. Elektronický obchod je integrální součástí digitální ekonomiky a v konečném důsledku 

přináší pro podnikatelské subjekty, zejména malé a střední podniky nebo dokonce mikropodniky, širší 

možnosti přístupu k novým trhům mimo vnitrostátní i evropské hranice. 

V českém právním řádu není pojem „elektronický obchod“ vymezen. Podle § 4 odst. 1 písm. j) 

zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, je však stanovena kompetence pro 

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s orgány veřejné správy koordinovat a vytvářet podmínky pro 

podporu rozvoje elektronického obchodu. 

Pro potřeby Analýzy elektronického obchodu je využita definice „elektronického obchodu“ 

stanovená Českým statistickým úřadem. 

Elektronické obchodování – nákup nebo prodej (zadání nebo akceptace objednávek) přes internet nebo 

ostatní počítačové sítě prostřednictvím webových stránek nebo pomocí elektronické výměny dat (EDI), 

a to bez ohledu na způsob platby nebo realizace dodávky. Nezahrnují se zde nákupy (prodeje) 

realizované na základě objednávek, které byly připraveny z informací získaných na internetu, ale 

podány klasickou cestou (telefon, fax, písemná objednávka) nebo prostřednictvím e-mailu. 

Analýza elektronického obchodu je členěna do tří hlavních kapitol. Nejprve se zabývá 

relevantními statistickými daty v oblasti elektronického obchodu v rámci ČR i v mezinárodním srovnání 

s členskými státy EU. S ohledem na zadání analýzy je následně prostor věnován nástrojům podpory se 

zaměřením na využití financování z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESI 

fondy"): Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a rovněž dalším 

nástrojům podpory cíleným jak na velké, tak na malé a střední podniky (dále jen „MSP"). Poslední 

kapitola se zaměřuje na legislativu ovlivňující nejen působení podniků obecně, ale i elektronický 

obchod specificky. 
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Pro úplnost je vhodné konstatovat, že v rámci 

digitální ekonomiky existují významné vazby 

a synergie ovlivňující elektronický obchod, 

jako je dostupnost kvalitního připojení 

k internetu, zastoupení občanů využívajících 

moderní technologie a směřování jejich 

aktivit, integrace digitálních technologií do 

obchodních modelů nebo elektronizace 

veřejné správy. Jmenované vazby jsou 

vyjádřeny např. tzv. indexem DESI - Digital 

Economy and Society Index (dále jen „index 

DESI")1, který publikuje Evropská komise (dále 

jen „EK"). Podle tohoto indexu z roku 2016 se 

ČR řadí v rámci EU na 17. místo do skupiny 

zaostávajících zemí spolu s Bulharskem, 

Francií, Řeckem, Maďarskem, Polskem 

a Slovenskem.  

             Zdroj: Index DESI 2016  

 

 
 
 

 

 
 

 

 

                                                           
1 Index DESI měří pokrok členských států (ČS) EU týkající se digitální ekonomiky a společnosti. Srovnává 
relevantní indikátory, které mají nejvýznamnější vliv na rozvoj digitální ekonomiky a společnosti a jako takový 
odráží současný stav evropských politik v digitální agendě i ekonomice. Index má třívrstvou strukturu: je složen 
z pěti hlavních dimenzí (jsou rovněž promítnuty do grafu na této straně), které jsou rozděleny na poddimenze, 
jež sestávají z individuálních indikátorů. Celkově tak index DESI odkazuje na pět hlavních politických oblastí 
ovlivňujících digitální ekonomiku a společnost. Tyto oblasti jsou vzájemně propojeny a stejným dílem přispívají 
k digitálnímu rozvoji, neboť pokrok v digitální ekonomice nemůže být dosažen díky rozvoji pouze v jedné oblasti 
izolovaně, ale prostřednictvím zlepšení ve všech dotčených oblastech. Současně je prostřednictvím struktury 
indexu DESI možné pozorovat pokrok v jednotlivých oblastech zvlášť.  
Index DESI byl rozvíjen na základě doporučení vycházejících z dokumentu OECD "Příručka na vytváření 
kompozitních indikátorů: metodologie a uživatelský průvodce".  Data zahrnutá v indexu DESI byla sbírána 
většinou Evropským statistickým úřadem (Eurostat) a Generálním ředitelstvím pro komunikační sítě, obsah a 
technologie (DG CNECT).  
Podrobnější informace o metodologii indexu DESI je dostupná prostřednictvím DESI 2016. Digital Economy and 
Society Index. Methodological note [online]. Dostupné z WWW: https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/desi (1. 4. 2016). 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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2. Statistické údaje  
Následující informace vycházejí z dat Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ")2, dále byly 

využity údaje EK, konkrétně dokumenty Digital Scoreboard 2016 a Digital Agenda Scoreboard 2015, 

navazující na index DESI. 

 Podle indexu DESI patří české malé a střední podniky v EU ke špičce v online prodeji. Zároveň 

ve srovnáních vedou, pokud jde o obrat z něj. Mají relativně silnou pozici v online prodeji do jiných 

členských států EU (12 % ve srovnání s průměrem EU, který činí 7,5 %). Znamená to, že české MSP 

dobře využívají možností a výhod, které digitální technologie skýtají jak ke zlepšení efektivity 

a produktivity, tak k přístupu na větší 

trhy. 

Podniky těží z přeshraničního 

elektronického obchodu tím, že 

využívají úspor z rozsahu, které 

snižují náklady, zvyšují efektivitu, 

podporují konkurenceschopnost 

a v konečném důsledku zvyšují 

celkový faktor produktivity. Je 

zřejmé, že v mnoha případech bez 

těchto úspor z rozsahu by online 

podnikání nebylo vůbec 

životaschopné. Tato skutečnost je 

důležitá zejména pro malé a střední 

podniky, které jsou svázány s malými 

domácími trhy s vysokými výrobními 

náklady. Přesto pouze 9,4 % 

evropských malých a středních 

podniků prodává online do jiných 

členských států, zatímco velkých 

podniků tak činí 24 %.  

                                                           
2 Informační společnost v číslech – 2015; Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském 
sektoru za rok 2015. 

 Zdroj: Index DESI 2016  
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Elektronický prodej v podnicích ČR 

Zdroj: Český statistický úřad 2015 

 

V roce 2014 prodávala elektronicky své zboží nebo služby čtvrtina českých podniků. Tržby 

z elektronických prodejů tvořily v roce 2014 bezmála třetinu (29 %) celkových tržeb podniků. Mezi 

velikostními kategoriemi podniků dominují i v ČR elektronickému prodeji velké podniky. Necelá 

polovina z nich elektronicky prodává a dvě pětiny jejich celkových tržeb (39 %) pochází právě z e-

prodejů. 

Podíl českých podniků prodávajících zboží nebo služby přes webové stránky je dlouhodobě 

vyšší než podíl podniků prodávajících zboží nebo služby pomocí elektronické výměny dat. Přes webové 

stránky prodávala v roce 2014 pětina podniků, pomocí elektronické výměny dat pouhá desetina 

(poloviční podíl). 

Opačná je v ČR situace týkající se tržeb z těchto prodejů. Tržby z prodejů uskutečněných přes 

webové stránky tvořily v roce 2014 jen 5 % celkových podnikových tržeb, zatímco tržby získané 

elektronickou výměnou dat tvořily téměř čtvrtinu celkových podnikových tržeb, tzn. téměř 

pětinásobek tržeb prodejů přes webové stránky. 

Prodej prostřednictvím webových stránek se v ČR používá především při obchodování 

s koncovými zákazníky (tzv. B2C). Je typický pro podniky působící např. v oblasti Obchodu (v roce 2014 

jej používalo 32 % z nich), Informačních a komunikačních činnostech (36 %) či v Ubytování, stravování 

a pohostinství (30 %). Elektronický prodej prostřednictvím elektronické výměny dat je typický při 

obchodování mezi podniky navzájem (tzv. B2B). K elektronické výměně dat přistupují především velké 

podniky (v roce 2014 prodávalo tímto způsobem zboží či služby 36 % velkých podniků, ale pouze 8 % 

malých firem). Z odvětvového pohledu je e-prodej elektronickou výměnou dat dlouhodobě nejvíce 

rozšířen v automobilovém průmyslu (39 %). 

Podíl elektronicky nakupujících podniků je tradičně vyšší než podíl podniků elektronicky 

prodávajících. V roce 2014 zadalo v ČR alespoň jednu elektronickou objednávku přes internet či jiné 

počítačové sítě 56 % podniků. Podíl elektronicky nakupujících podniků v průběhu sledovaných let rostl, 

přičemž od roku 2007 se jejich podíl téměř zdvojnásobil. Narůstá i hodnota elektronických nákupů. 

V roce 2014 tvořila 36 % celkových podnikových nákupů, v roce 2007 byl tento podíl zhruba poloviční 

(17 %). 
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Elektronický nákup v podnicích ČR 

Zdroj: Český statistický úřad 2015 

 

Elektronické nakupování je v ČR spíše doménou větších českých podniků (e-nákupy realizovalo 

v roce 2014 53 % malých a 73 % velkých podniků). Z odvětvového hlediska je e-nakupování zdaleka 

nejvíce využíváno podniky zabývajícími se telekomunikačními činnostmi, případně činnostmi v oblasti 

IT. V těchto oborech nakupuje elektronicky více než devět podniků z deseti. Z průmyslových odvětví 

obecně je elektronické nakupování častější u podniků zabývajících se výrobou počítačů a jiných 

elektronických přístrojů a také v automobilovém průmyslu. Vysoký podíl elektronických nákupů rovněž 

vykázaly podniky zabývající se obchodem a opravou motorových vozidel či cestovní agentury 

a kanceláře. 

Elektronické sdílení informací k řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů 

 
Zdroj: Český statistický úřad 2015 

 

Na začátku roku 2015 sdílela elektronické informace s dodavateli či odběrateli pětina podniků. 

Oproti roku 2010 vzrostl tento ukazatel o šest procentních bodů. Sdílení elektronických informací 

souvisí s velikostí podniku: elektronické sdílení informací s dodavateli i odběrateli praktikuje a využívá 

polovina velkých podniků a necelá pětina společností malých.  

Pokud jde o způsob, jakým jsou informace pro koordinaci dodavatelsko-odběratelských vztahů 

sdíleny, mírně převažuje využívání webových stránek. V lednu 2015 jich využilo 16 % podniků na území 

ČR. Elektronickou výměnu dat, tj. přímé předávání strukturovaných dat mezi podnikovými aplikacemi, 

využívala desetina podniků.  

Mnoho podniků využívá ke své činnosti více samostatných informačních systémů (např. jeden 

pro řízení výroby, jiný pro logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, účetnictví, 

personalistiku atd.) místo jednoho integrovaného systému. Má-li podnik různé informační systémy 
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propojeny, dochází mezi nimi k automatizovanému sdílení dat, což usnadňuje a zrychluje jeho výrobní 

a distribuční procesy.  

Podniky v ČR používající automatizované sdílení dat 

Zdroj: Český statistický úřad 2015 

 

V České republice využívala v lednu 2015 automatizovaného sdílení dat o přijatých či zadaných 

objednávkách v rámci svých vnitropodnikových informačních systémů více než polovina podniků 

(56 %). Oproti roku 2010 došlo k navýšení podílu těchto podniků o necelých 10 procentních bodů. Míra 

provázanosti a automatického sdílení dat mezi různými informačními systémy podniku roste s velikostí 

podniku a liší se mezi sledovanými odvětvími. 

Automatizované sdílení informací o přijatých i zadaných objednávkách elektronickou cestou 

v rámci informačního systému podniku používaly v lednu 2015 nejčastěji velké podniky (89 % z nich), 

malých podniků využívajících těchto technologií byla polovina (49 %).  

Mezi jednotlivými odvětvími se míra integrace vnitropodnikových procesů výrazně liší, což je 

dáno především povahou hlavních vykonávaných činností. V nejvyšší míře je automatizované sdílení 

informací o objednávkách využíváno v odvětvích Informační a komunikační činnosti (67 %), 

Zpracovatelském průmyslu (64 %) či Obchodu a opravách motorových vozidel (62 %). 
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3. Nástroje podpory a další aktivity cílené na podniky s vazbou na 
elektronický obchod 

V ČR existuje řada nástrojů podpory cílených jak na společnosti velké, tak na firmy malé 

a střední, včetně firem začínajících (tzv. „startupů“). Významným zdrojem finanční podpory jsou 

v tomto ohledu ESI fondy, konkrétně Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

2014-2020 (dále jen „OP PIK"), navazující na Operační program Podnikání a inovace 2007–2013. 

Prostřednictvím těchto finančních zdrojů je realizována řada projektů k podpoře začínajících i již 

etablovaných společností. Na národní úrovni je pak nově připravován Národní inovační fond, jehož 

cílem bude podpora inovačního prostředí a rozvoj nových firem.  

3.1 OP PIK 

Vláda svým usnesením ze dne 14. 7. 2014 č. 581 schválila Operační program Podnikání 

a inovace pro konkurenceschopnost 2014—2020. Tento operační program je základním programovým 

dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj v programovém období kohezní politiky EU 2014—2020. Operační program byl 

schválen ze strany Evropské komise Rozhodnutím K(2015) 3039 dne 29. 4. 2015 a stal se tak klíčovým 

nástrojem pro podporu českých podnikatelů z fondů EU v programovacím období 2014—2020. 

V tomto ohledu navazuje na Operační program Podnikání a inovace, který rovněž umožňoval českým 

podnikům čerpat prostředky na vlastní rozvoj ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu, 

a zahrnoval šest oblastí podpory (tzv. prioritních os). 

OP PIK je zaměřen na intervence cílené na (i) podporu českých firem schopných posunovat či 

alespoň dosahovat technologickou hranici ve svém oboru, přičemž důraz bude kladen na rozvoj 

podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím, na 

(ii) rozvoj podnikání a inovací malých a středních podniků v oborech s nižší znalostní intenzitou, kde se 

podpora soustředí zejména na realizaci nových podnikatelských záměrů, včetně rozvoje služeb 

vedoucích ke zvýšení konkurenční výhody MSP v mezinárodním prostředí, na (iii) posun k energeticky 

účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství spočívajícímu především ve zvyšování energetické účinnosti 

podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci energetické 

infrastruktury a zavádění nových technologií v oblasti nakládání s energií a druhotnými surovinami, na 

(iv) usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu prostřednictvím 

vysokorychlostního přístupu k internetu a širší nabídkou služeb informačních a komunikačních 

technologií, neboť konkurenceschopnost informační společnosti je založena právě na efektivním 

využívání moderních služeb informačních a komunikačních technologií (anglicky „Information and 

Communications Technologies", dále jen „IKT", případně „ICT"). 

V kontextu problematiky elektronického obchodu je nutné upozornit na investiční prioritu 

podle čl. 5 odst. 2 písm. b) nařízení č. 1301/2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, která zní 

„Vyvíjení produktů a služeb v oblasti IKT, elektronický obchod a zvyšování poptávky po IKT“ a která je 

promítnuta do specifického cíle 4.2 prioritní osy 4 OP PIK „Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro 

konkurenceschopnost ekonomiky“. 
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Aktivity pro specifický cíl 4.2 jsou následující: 

 Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení (zejména Enterprise Resource Planning [ERP] 

systémy, Customer Relationship Management [CRM] systémy, platební a karetní systémy, 

bezpečnost dat, personální systémy, B2B systémy, B2C systémy, informační systémy pro 

neziskový a státní sektor, power management, procesně orientované webové aplikace, řešení 

pro mobilní zařízení, Business Intelligence řešení, softwarové simulace, cloud computing), tzn. 

tvorba moderních a pokrokových digitálních služeb a aplikací např. v oblasti komunikace, 

zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti 

kulturních a kreativních průmyslů; 

 Poskytování sofistikovaných sdílených služeb (služeb s vysokou přidanou hodnotou), včetně 

budování a modernizace Datových center splňujících kritéria energetické účinnosti. 

3.2 Nově vznikající podnikatelské subjekty („startupy“) 

Pojem „startup“ označuje jakýkoliv nově vznikající projekt či začínající podnikatelský subjekt 

často ještě ve fázi tvorby podnikatelského záměru, avšak velmi často bývá spojovaný s IKT, internetem 

a dalšími „hi-tech“ (špičkovými technologiemi). V roce 2014 nově vzniklo v ČR 10 021 nových 

obchodních společností, ale snížil se počet fyzických osob podnikajících o 10 335 oproti roku 2013. To 

svědčí o poměrně vysoké podnikatelské aktivitě, kdy se nositelé myšlenek a tvůrci nápadů rozhodnou 

realizovat projekty v konkrétním podnikatelském modelu.  

Podnikatelské prostředí pro startupy není v právním řádu ČR speciálně upraveno, začínající 

podnikatelé mají stejné právní, daňové, odvodové i informační povinnosti jako ostatní podnikatelé. 

Proces obecného snižování administrativní zátěže podnikatelů má tedy pozitivní dopad i na prostředí 

pro startupy. Podnikatelé zejména oceňují zjednodušení registrace živnostenského podnikání 

a zkrácení lhůt pro zápis společnosti do Obchodního rejstříku obchodními soudy. Stěžují si však 

například na vysoké odvody za zaměstnance, které musí rozjíždějící se obchodní společnost v určitém 

stádiu najmout, aby mohla realizovat podnikatelský projekt v plném rozsahu. Překlenutí období mezi 

zahájením investic do rozvoje projektu a generováním tržeb, nazývané jako „údolí smrti“ je 

nejkritičtější fází podnikatelského cyklu.  

Nejčastější formu, kterou OSVČ volí, je společnost s ručením omezeným. Zákon č. 90/2012 Sb., 

o obchodních korporacích, zjednodušil finanční náročnost pro podnikatele zakládající s.r.o. ve smyslu 

povinného základního kapitálu v hodnotě 1 Kč. OSVČ přecházejí z jedné právní formy do druhé také 

z důvodu maximálního využití všech výhod, které jim platná legislativa umožňuje. Jedná se např. 

o ručení majetkem. Společnost s ručením omezeným jako právnická osoba za své závazky ručí, avšak 

společník ručí pouze do výše nesplaceného vkladu. Pokud tedy svůj podíl plně uhradí, neručí. Oproti 

tomu OSVČ ručí celým svým majetkem.  

Začínající podnikatelé často neumí přilákat soukromý kapitál i přes značný potenciál projektu. 

Při hledání investice mnoho startupů naráží na neschopnost inovativní záměr srozumitelně 

prezentovat. V některých krajích s jasnou inovačně rozvojovou strategií vznikla v minulých letech 

centra podpory začínajících a inovačně orientovaných podnikatelů, kde jsou k dispozici prostory, 
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přístroje, laboratoře a další podpůrné služby. Jsou to zejména podnikatelské inkubátory, technologické 

akcelerátory, vědeckotechnické parky, inovační centra, huby, klastry, co-workingové platformy a další 

zařízení vytvářející podpůrnou inovační infrastrukturu. Jejich činnost je orientována do oblasti vědy, 

technologií a inovačního podnikání. Své know-how využívají k vytváření podmínek pro dynamický 

rozvoj činnosti inovačních firem, pro zabezpečení transferu technologií, k podpoře začínajících 

podnikatelů při tvorbě inovačních projektů, ke startu podnikatelských subjektů i v rámci samotného 

podnikání a k výchově k inovačnímu podnikání. Tyto instituce pomáhají podnikatelům rovněž hledat 

příležitosti pro kooperaci mezi vysokými školami a obchodními společnostmi navzájem, zprostředkovat 

podnikatelským subjektům přístup na mezinárodní trhy a kontakty se společnostmi v tuzemsku 

i zahraničí, nacházet případné investory či zabezpečovat propagaci. V těchto zařízeních mohou 

začínající podnikatelé najít vhodné zázemí a využít výhody ze sdílených služeb a infrastruktury.  

Nově vzniklé podnikatelské subjekty potřebují pro svůj úspěšný rozjezd především příznivé 

podnikatelské prostředí a dostatek finančních zdrojů. Společnost vědeckotechnických parků ČR 

identifikuje v České republice 48 zařízení tohoto druhu.  

3.2.1 Projekt CzechAccelerator 
Cílem projektu je pomoci inovativním společnostem (startupům) získat zkušenosti 

s podnikáním na vyspělých zahraničních trzích, a to zejména prostřednictvím rozvoje manažerských 

zkušeností a posílením marketingových dovedností. Projekt navazuje na svého úspěšného předchůdce, 

realizovaného v letech 2011–2014. 

Projekt podporuje MSP podnikající v inovativních a hi-tech oborech jako jsou IKT, 

biotechnologie, vesmírné technologie a další obory spadající zejména pod Key Enabling Technologies 

(dále jen „KET"). Své zkušenosti budou startupy rozvíjet v inovativních centrech v Silicon Valley, New 

Yorku, Singapuru anebo v Londýně. Projekt, který je součástí komplexní aktivity „Podpora startupů“ 

(viz další projekty) bude realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost, program podpory Marketing3. Projekt bude realizovat Agentura pro podporu 

podnikání a investic – CzechInvest. 

Před samotným pobytem bude zorganizován Bootcamp – několikadenní intenzivní příprava 

před prezentací před hodnotitelskou komisí, která účastníka nakonec vybere. Vybrané společnosti 

obdrží intenzivní 3–4 měsíční program, který obsahuje setkání s obchodními experty, školení, 

poradenství, mentoring v oblasti analýzy trhu, prodeje atd. Součástí poskytovaných služeb bude také 

účast na networkingových akcích, workshopech a seminářích v dané destinaci (Silicon Valley, New 

York, Singapur, Londýn). 

Očekávané přínosy a výsledky:  

 Urychlení procesu globalizace MSP, jejich produktů a globální pozice;  

 Zlepšení manažerských dovedností a marketingových schopností MSP; 

                                                           
3 Tento program podpory je zahrnut do specifického cíle 2.2 "Zvýšit internacionalizaci malých a středních 
podniků", který je promítnut do prioritní osy 2 "Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků" OP PIK.  
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 Zlepšení konkurenceschopnosti českých firem; 

 Nárůst počtu firem připravených ke vstupu rizikového kapitálu; 

 Hledání investorů anebo strategických partnerů pro MSP v rámci projektu Podpora 

podnikavosti (rozvoj „podnikatelského ducha”). 

Projekt navazuje na svého úspěšného předchůdce, realizovaného v letech 2011–2014. 

 

Projekt CzechAccelerator 2011–2014, který byl realizován v rámci Operačního programu 

Podnikání a inovace, 2007–2013 (OPPI), prioritní osy 6 „Služby pro rozvoj podnikání“ programu 

Poradenství, podporoval MSP podnikající v oborech biotechnologií, IKT, tzv. „life sciences", 

zdravotnické techniky, čistých technologií, nanotechnologií a přesného strojírenství. Zkušenosti mohly 

MSP rozvíjet v inovativních centrech v Silicon Valley, Bostonu, Švýcarsku, Izraeli a Singapuru.  

Základním benefitem byl pronájem kancelářských prostor v podnikatelském inkubátoru. MSP 

mohly dále získat příspěvek na právní služby v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví, služby 

špičkových poradců, mentoring a coaching v destinaci, snadný přístup k potenciálním strategickým 

partnerům a investorům a také možnost účastnit se pravidelných networkingových akcí nebo 

seminářů. Součástí poskytovaného poradenství byla také podpora v procesu získávání financování 

formou business angels či rizikového kapitálu. 

Shrnutí projektu: 

 6 výzev (+ 3 doplňující), 95 žadatelů, 42 účastníků; 

 Destinace: Silicon Valley (16 společností), Boston (15), Singapur (7), Švýcarsko (3) a Izrael (1);  

 Založeno 18 zahraničních poboček, přes 400 dohod a smluv, 14 mezinárodních patentů 

a ochranných známek;   

 Obrat společností se v souhrnu zvýšil o 260 %;  

 Celkem bylo uskutečněno 5 investic rizikového kapitálu do společností (např. do společnosti 

be3D); 

 Celkové náklady projektu (včetně nákladů realizátora) činily 23,5 mil. Kč. 

3.2.2 Projekt CzechStarter 

Cílem projektu je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit inovativních společností, resp. 

startupů pomocí předávání podnikatelského know-how a následně vybraným společnostem umožnit 

seznámení se s podnikatelským ekosystémem vyspělého zahraničního trhu a možnostmi, které trh 

nabízí. Projekt, který navazuje na svého úspěšného předchůdce nazvaného CzechEkoSystem, 

podporuje MSP podnikající v inovativních a hi-tech oborech jako jsou IKT, biotechnologie, vesmírné 

technologie a další obory spadající pod KET. 

Startupy budou získávat praktické zkušenosti s vedením firmy, jednáním s obchodními 

partnery, plánováním výroby, nastavením výrobních procesů, komercializací produktu apod. Dále 

se jim dostane pomoci při vyhledávání potenciálních partnerů a investorů a v neposlední řadě také 

podpory při zpracování odborných analýz, průzkumů trhů či právních služeb. 
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Každý startup přihlášený do projektu získá časově omezenou konzultaci se zkušeným 

podnikatelem či manažerem, který zhodnotí realizovatelnost podnikatelského záměru a doporučí další 

možný postup, na co se má zaměřit, co by měla být priorita při jeho podnikání, popř. upozorní na 

nevhodnost/neoriginalitu plánovaného produktu. 

Očekávané přínosy a výsledky: 

 Rozvoj podnikatelského prostředí v ČR, zvýšení konkurenceschopnosti českých společností; 

 Podpora inovativních výrobků a služeb; 

 Zviditelnění českých inovativních MSP před investory, potenciálními zákazníky i na 

zahraničních trzích; 

 V dlouhodobém horizontu růst společností a zvýšení zaměstnanosti. 

3.2.3 CzechEkoSystem 
Projekt CzechEkoSystem, ekosystém pro rizikový kapitál, který byl realizován v rámci 

Operačního programu Podnikání a inovace, 2007–2013 (OPPI), prioritní osy 6 „Služby pro rozvoj 

podnikání“ programu podpory Poradenství, podporoval efektivní rozvoj aktivit MSP při jejich 

inovačním podnikání. Klíčovou myšlenkou bylo vybudovat příznivé prostředí, podmínky („ekosystém“) 

pro podporu začínajících podnikatelů s inovativním předmětem podnikání s cílem nalézt investora pro 

jednotlivé podnikatele prostřednictvím zvýhodněného poradenství. Za systematické podpory kouče 

(zkušeného podnikatele, manažera) jim účast v projektu umožnila získání praktických zkušeností při 

komercializaci vlastního produktu, praktické uplatnění podnikatelského plánu a posílení 

marketingových a manažerských schopností.    

Shrnutí projektu: 

 3 výzvy, 245 žadatelů, 111 účastníků; 

 9 podaných patentových přihlášek, 19 dohod o partnerství a spolupráci, 19 společností 

vstoupilo na zahraniční trhy; 

 8 společností získalo investora (např. CODA Innovations s.r.o.); 

 Celkové náklady projektu (včetně nákladů realizátora) činily 94 milionů Kč. 

 3.2.4 Další plánované aktivity agentury CzechInvest na podporu rozvoje startup 

společností 

B2B setkání s investory v zahraničí („CzechMatch“) 

Cílem projektu je získat zpětnou vazbu o produktu společnosti od zahraničních investorů. 

Aktivitu organizuje agentura CzechInvest společně se zahraničním partnerem (podnikatelským 

inkubátorem). Předpokládaný počet podpořených společností v letech 2016–2019 je 80. 

Způsobilé náklady4:  

 Příprava společnosti k prezentaci před investory a korporacemi v zahraničí;  

                                                           
4 Způsobilými výdaji se rozumí výdaje vynaložené na stanovený účel a v rámci období určeného v právním 
poskytnutí/převodu podpory, které jsou v souladu s příslušnými předpisy EU a ČR, příslušným metodickým 
pokynem Národního orgánu pro koordinaci a dalšími pravidly stanovenými řídícím orgánem pro daný program. 
Zdroj: Strukturální fondy EU [online]. Dostupné z WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-a-
dokumenty/slovnik-pojmu/Z/Zpusobile-vydaje-(uznatelne-naklady) (31. 3. 2016).  

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-a-dokumenty/slovnik-pojmu/Z/Zpusobile-vydaje-(uznatelne-naklady)
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-a-dokumenty/slovnik-pojmu/Z/Zpusobile-vydaje-(uznatelne-naklady)
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 Možnost prezentovat společnost (tzv. „Pitch”) investorům a korporacím;  

 Zajištění B2B setkání s potenciálními investory a korporacemi. 

Účast na mezinárodních startupových akcích („CzechDemo“) 

Cílem projektu je podpořit začínající firmy na mezinárodních konferencích a festivalech, zvýšit 

jejich konkurenceschopnost a umožnit získání investice nebo kontaktu na konkrétního investora. 

Předpokládaný počet podpořených společností v letech 2016 až 2019 je 110. 

Způsobilé náklady:  

 Mentoring – příprava na „Pitch” před investory;  

 Možnost prezentace na dané akci. 

3.2.5 Internetové stránky určené pro startupy 

CzechStartups.org je první oficiální online hub pro české startupy, startupovou komunitu i pro 

zahraniční investory. Návštěvníci zde mohou najít novinky a události ze startupového světa, know-

how, databázi startupů, investorů a infrastruktury (podnikatelské inkubátory, akcelerátory, 

vědeckotechnologické parky apod.). Cílem projektu je být hlavní online platformou, kde se návštěvníci 

dozvědí potřebné informace, a to vše na jednom místě. Aktivitu inicioval CzechInvest. Partnery portálu 

jsou IBM, investiční společnost Rockaway Capital, AMSP ČR a Czech ICT Alliance. 

3.2.6 Národní inovační fond    

Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě usnesení vlády ze dne 12. 10. 2015 č. 805 

připravuje platformu pro novou formu podpory prostřednictvím tzv. kapitálových vstupů s názvem 

Národní inovační fond (dále jen „NIF"). Cílem je podpora inovačního prostředí a rozvoje nových firem 

založených na originálním know-how s potenciálem rychlého růstu. V rámci NIF budou v programovém 

období 2014–2020 implementovány investiční finanční nástroje z prostředků OP PIK. Podpora bude 

směřována na začínající a rozvíjející se inovativní společnosti i na komercializaci výsledků výzkumu 

a vývoje ve veřejných výzkumných organizacích. NIF by tak měl pokrýt investiční podporu celé úvodní 

fáze životního cyklu inovativních podniků, od nápadu až po tržní rozvoj společnosti. 

Kapitálové vstupy budou poskytovány formou přímých koinvestic i ve formě tzv. fondu fondů 

prostřednictvím soukromých fondů rizikového kapitálu. Návratný charakter kapitálových vstupů zajistí 

revolving vložených prostředků a možnost jejich opětovného využití. Předpokladem bude zároveň 

podíl zapojených soukromých prostředků na spolufinancování jednotlivých projektů startupů. 

Primárním cílem finančních nástrojů kapitálových vstupů je aktivizace trhu rizikového kapitálu 

v souladu s tržními mechanizmy. 

Do implementace investiční platformy NIF bude zapojena skupina Evropské investiční banky 

(dále jen „EIB") v rámci řízení fondu fondů a státní investiční společnost NIF řízená profesionálním 

managementem, jejíž založení schválila vláda v roce 2015. Na provádění podpory z investiční platformy 

NIF bude dohlížet investiční výbor. Založení investičního výboru, spolupráce s EIB i založení investiční 

společnosti NIF je plánováno na rok 2016. MPO předpokládá v tuto chvíli vyčlenit pro investiční 

platformu NIF 65 mil. EUR z OP PIK, z toho 40 mil. EUR na fond fondů zřízený společně se skupinou EIB 

a 25 mil. EUR na podporu poskytovanou prostřednictvím investiční společnosti NIF.   
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4. Legislativa ovlivňující elektronický obchod  
 Elektronický obchod je na národní úrovni upraven řadou právních předpisů, z nichž velká část 

tvoří implementaci evropského práva. To je dáno podstatou problematiky elektronického obchodu, 

který je ve svém principu globální a nadnárodní. Současně je třeba zdůraznit, že rozvoj elektronického 

obchodu je primárně stimulován potřebami soukromého sektoru a situací na trhu, na němž má být 

umožněna existence všem, aniž by byl některý subjekt diskriminován. Stát přitom usiluje o zajištění 

stabilního právního prostředí tak, aby byly zajištěny rovné podmínky všem subjektům. 

V ČR je řada předpisů upravujících působení podniků na národní úrovni upravena legislativou, 

která je totožná pro online i offline prostředí. To může být pro podnikatele do značné míry výhodou, 

neboť následně může aplikovat stejný postup při prodeji v kamenném obchodě i prostředky na dálku. 

Následující kapitola se zaměřuje nejdříve obecně na právní předpisy regulující působení podniků v ČR, 

následně na platební a daňové systémy a ochranu spotřebitele. Důraz je kladen také na oblasti 

ovlivňující elektronický obchod s ohledem na elektronizaci některých tradičních forem komunikace ze 

strany podniků i státní správy: elektronickou fakturaci, elektronickou identifikaci a elektronizaci 

veřejné správy jako takovou.   

4.1 Právní předpisy regulující působení podniků v ČR  

Snižování administrativní zátěže podnikatelů patří dlouhodobě k prioritám vlád ČR. Přehled 

o míře a způsobu plnění úkolů v oblasti snižování administrativní zátěže podnikatelů podává Zpráva 

o pokroku ve snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2014 (dále jen „zpráva"). Tato zpráva 

byla vzata vládou na vědomí usnesením ze dne 1. 7. 2015 č. 522. 

Zpráva vymezuje celkem 78 opatření, jejichž naplnění přispěje k redukci zátěže podnikatelů do 

konce roku 2015. Do konce roku 2014 bylo přitom naplněno 52 opatření a bylo možné předpokládat, 

že do konce roku 2015 bude stanovený cíl – omezení zátěže podnikatelů prostřednictvím 60 opatření – 

dosažen5. Opatření se zaměřují na oblasti, které přinášejí podnikatelům nejvyšší zátěž prostřednictvím 

již existujících právních předpisů, včetně plnění administrativních povinností. 

Z pohledu podnikatelů bylo v oblastech souvisejících s elektronickým obchodem nejkladněji 

hodnoceno pokračování elektronizace veřejné správy, digitalizace řady právních předpisů, 

elektronizace formulářů a snaha o sdílení dat mezi jednotlivými subjekty státní správy tak, aby 

nedocházelo k duplicitnímu sběru. V průběhu roku 2014 ke snížení zátěže při podnikání přispělo např.: 

 zrušení povinnosti dlužníka oznámit správci daně údaje, které lze zjistit dálkovým přístupem 

z veřejného registru;  

 úprava provádění elektronických dražeb, která přináší podnikatelům úsporu času i finančních 

prostředků spojených s osobní účastí při dražbách; 

 zrušení povinnosti podnikatelů opakovaně předkládat živnostenskému úřadu doklady, které již 

byly některému živnostenskému úřadu předloženy – díky elektronizaci předložených 

                                                           
5 Dlouhodobým cílem pro všechny resorty je postupovat tak, aby po ukončení Plánu snižování administrativní 
zátěže podnikatelů v letech 2008–2012 došlo ke snížení administrativní zátěže podnikatelů prostřednictvím 
realizace 60 opatření do konce roku 2015. 
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dokumentů a uložení jejich elektronických kopií v datovém uložišti zaměstnanci 

živnostenských úřadů budou tyto dokumenty přístupné všem živnostenským úřadům v ČR.  

Zpráva současně doporučuje zaměřit pozornost do dalšího období na opatření týkající se další 

elektronizace veřejné správy, uživatelsky zpřístupnit všechny formuláře státní správy pro podnikatele, 

tj. umožnit jejich přístup na internetu, sdílení informací a předávání dat mezi subjekty státní správy, 

včetně zavedení jednoho inkasního místa. Navrhovaná opatření by přitom měla být v největší možné 

míře konzultována s podnikateli i prostřednictvím Expertní skupiny pro snižování administrativní 

zátěže podnikatelů. 

Pro identifikaci nadbytečné administrativní zátěže podnikatelů v právních přepisech se využívá 

hodnocení dopadů regulace (tzv. Regulatory Impact Assessment - dále jen „RIA“). RIA zahrnuje 

soustavu analytických metod, které směřují k systematickému hodnocení očekávaných dopadů 

navrhovaných politik a právních předpisů, kterými je regulace implementována. V České republice je 

RIA uplatňováno u všech obecně závazných právních předpisů připravovaných ministerstvy a ostatními 

ústředními správními úřady podle Legislativních pravidel vlády, a to včetně implementace práva EU. 

Přezkum kvality předkládaných hodnocení dopadů k návrhům právních předpisů provádí Komise pro 

hodnocení dopadů regulace jako nezávislý kontrolní orgán.  

4.2 Platební a daňové systémy 

Pokud jde o vstřícnou daňovou politiku ze strany státu, v tomto ohledu plní Ministerstvo 

financí dohodu nezvyšovat daně. Současně se zaměřuje především na velké neplatiče daní. Zvýšené 

administrativní požadavky na podnikatele byly nakonec vyřešeny kompromisními dohodami a nová 

opatření se ze strany MF dále nepředpokládají. 

V prostoru EU i obecně globálním probíhá zdanění podnikatelské činnosti subjektů v místě 

jejich fyzické přítomnosti na daném místě a podle jejich formální registrace. Subjekty podnikající 

v online prostředí však mohou svoji činnost vykonávat prakticky kdekoliv, a kdekoliv tedy mohou být 

k podnikatelské činnost registrovány. 

Formy zdanění DPH byly v EU povšechně vztahovány na vazbu ke konkrétnímu teritoriu. To 

znamená, že výsledek obchodování byl zdaňován podle daňových pravidel zemí, kde se obchody 

uskutečňovaly. V současné době se u určitých přeshraničních digitálních služeb (telekomunikační 

služby, rozhlasové a televizní vysílání, elektronicky poskytované služby) uplatňuje režim jednoho 

správního místa (One-Stop-Shop) pro výběr DPH. Komise pro snížení administrativní zátěže podniků 

v případě, kdy jim vznikne povinnost zdanit přeshraniční transakci ve státě zákazníka, navrhuje ve 

Strategii pro jednotný digitální trh v Evropě tento systém rozšířit také na další oblasti.     

ČR souhlasí, že daňová pravidla by měla být v rámci EU uplatňována důsledně a rovnoměrně 

na všechny společnosti. Současně podporuje jeden ze základních principů, na kterých jsou postaveny 

daně z příjmů právnických osob, tj. zdaňování reálně vzniklých příjmů, a to v místě, kde tyto příjmy 

skutečně vznikly. Společnosti věnující se elektronickému obchodu by proto podle ČR měly platit 

přiměřenou výši daně ze svého zisku v zemi, kde je zisk skutečně generován. Členské státy a EK by 

rovněž měly spolupracovat při určování co možná nejefektivnějších pravidel v boji proti daňovým 

http://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/legislativni-pravidla/LPV_uplne-zneni.pdf
http://isap.vlada.cz/homepage.nsf/esduvod3
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únikům v této oblasti. Současně je třeba zvažovat možnosti, které rozvoj internetu a stírání 

mezinárodních hranic přináší, a sice možnosti podniků přesunout své sídlo do míst s nejnižším 

daňovým zatížením.  

Pokud jde o přímé daně, v této oblasti EK vydala 28. ledna 2016 Balíček proti vyhýbání se 

daňovým povinnostem6. Balíček obsahuje řadu návrhů, jejichž implementace výrazně omezí možnosti 

nadnárodních firem uměle přesouvat zisky za účelem dosažení nižšího zdanění. Konkrétně se jedná 

o návrh směrnice omezující nejběžnější metody, které společnosti používají, aby se vyhnuly placení 

daní, doporučení členským státům, jak předcházet zneužívání daňových úmluv, návrh směrnice týkající 

se výměny daňových informací o nadnárodních společnostech působících v EU, opatření na podporu 

řádné daňové správy na mezinárodní úrovni a nový postup EU pro vytváření seznamu třetích zemí, 

které odmítají hrát férovou hru. Opatření se specificky digitální ekonomiky sice netýkají a některé 

ambicióznější návrhy, které byly v uplynulých letech diskutovány, v něm obsaženy nejsou (jako např. 

zdanění poskytovatelů digitálních služeb v místě jejich zákazníků), ale navržená opatření budou mít 

dopad i na oblast elektronického obchodu. Společným cílem všech návrhů je zajistit, aby zisky byly 

zdaňovány tam, kde probíhá ekonomická aktivita. 

Opatřením zvažovaným v souvislosti s elektronickým obchodem, vzneseným rovněž ve 

Strategii pro jednotný digitální trh v Evropě, jsou nejednotná pravidla a nestejné zacházení s dodáním 

zboží nepatrné hodnoty – zásilek obchodní povahy zasílaných v rámci EU ve srovnání s dovozem ze 

třetích zemí, kdy zatímco při zasílání ze třetích zemí jsou tyto zásilky osvobozeny od DPH, při zasílání 

z jiného členského státu EU podléhají DPH. EK navrhuje nastavit rovné podmínky a toto osvobození 

zrušit. EK dále v této souvislosti zvažuje zavést určitá zjednodušující opatření pro malé podniky v EU. 

Pokud jde o tradiční a alternativní platební systémy využívané v rámci elektronického 

obchodu, je ČR zemí, kde se široce používají moderní způsoby placení (bezkontaktní karty, elektronické 

peněženky, mobilní a internetové bankovnictví atd.). Stávající právní úprava založená na směrnici 

2007/64/ES, o platebních službách, se snaží být technologicky neutrální a umožnit trhu rozvoj nových 

platebních metod při zajištění ochrany uživatele platebních služeb. Ochrany uživatele je dosahováno 

například odpovědností poskytovatele platebních služeb za neautorizovanou platební transakci. 

Od konce roku 2015 je rovněž očekáván díky nařízení 2015/751/EU o mezibankovních 

poplatcích za karetní platební transakce pokles mezibankovních poplatků, které představují příjem pro 

vydavatele platebních karet. Uvedené nařízení může představovat cestu k širšímu přijímání platebních 

karet, zároveň však může vést k poklesu zdrojů potřebných pro inovace. 

Změnu v dosavadní úpravě platebního styku přinese nová směrnice o platebních službách 

(PSD2), jejíž schválení proběhlo na konci roku 2015. Směrnice zavádí kategorii tzv. třetích stran, jejichž 

služby mají být využívány především při placení přes internet. Další novinkou mají být tzv. nezávislí 

vydavatelé platebních karet. 

                                                           
6 Jednotlivé dokumenty vztahující se k tomuto balíčku jsou dostupné na webových stránkách EK [online]. 
Dostupné z WWW: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/index_en.htm (1. 4. 2016). 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/index_en.htm
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4.3 Ochrana spotřebitele 
Klíčovou oblastí je v souvislosti s elektronickým obchodem na národní úrovni rovněž ochrana 

spotřebitele. Jednotlivé aspekty ochrany spotřebitele představují neustálou výzvu pro kompetentní 

orgány a zákonodárce: předmětné legislativní právní úpravy mohou přinést řadu výhod na straně 

spotřebitele, současně by neměly vést k nové, nepřiměřené zátěži obchodníků. V případě 

elektronického obchodování, dynamického a rychle se vyvíjejícího trhu, je proto důležité právní úpravy 

dobře zvažovat. 

Je nepochybné, že povinnost pro podnikatele informovat v rámci elektronického obchodu 

spotřebitele je hlavním a nezbytným předpokladem pro zvyšování důvěry spotřebitelů v tento 

moderní způsob obchodování. Zákon o ochraně spotřebitele stanoví široký rozsah informačních 

povinností např. o způsobu užívání zboží, o případných zvláštních vlastnostech nebo o tom, zda platí 

nějaká omezení pro dodání zboží nebo poskytnutí služby, jaké způsoby platby jsou přijímány apod. 

Občanský zákoník (OZ) navíc v rámci úpravy institutu spotřebitelských smluv uzavíraných na dálku 

stanoví pro podnikatele v souladu se směrnicí o právech spotřebitelů celou řadu informačních 

povinností, jako např. povinnost sdělit svoji totožnost a kontaktní údaje nebo sdělit údaje o právech 

vznikajících z vadného plnění aj. (srov. § 1811 a § 1820 OZ). V návaznosti na směrnici 2000/31/ES dále 

OZ explicitně stanoví, že před podáním objednávky musí být při použití elektronických prostředků 

spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil, a podnikatel je 

následně povinen neprodleně potvrdit obdržení objednávky stejným elektronickým prostředkem, 

kterým byla spotřebitelem tato objednávka podána (srov. § 1826 a § 1827 OZ). 

Pro zvyšování důvěry spotřebitelů v elektronický obchod a posilování jejich práv je dalším 

důležitým faktorem možnost rychle a spolehlivě řešit případné spory mezi spotřebitelem 

a obchodníkem. Je proto důležité, že v ČR lze od 1. února 2016 řešit spotřebitelské spory mimosoudní 

cestou, která nabízí rychlé a levné řešení případných sporů; navíc v rámci EU funguje od 15. února 2016 

online platforma pro řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv uzavřených online (tzv. ODR 

platforma). K vytvoření mimosoudního řešení spotřebitelských sporů došlo na základě nové úpravy 

českého právního řádu prostřednictvím zákona č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon o ochraně 

spotřebitele a některé další zákony, vycházející ze směrnice 2013/11/EU o alternativním řešení sporů. 

Evropská online platforma byla zřízena nařízením č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů online, 

které umožňuje spotřebitelům mimosoudně řešit jejich spory ze smluv uzavřených online s obchodníky 

z kterékoliv země EU na základě vyplnění formuláře v jejich mateřštině. ODR platforma následně na 

základě údajů z vyplněného formuláře určí příslušný subjekt7 mimosoudního řešení sporů, jenž by měl 

pomoci spor vyřešit za použití svých procesních pravidel, pokud se na něm sporné strany shodnou. 

Tyto legislativní úpravy přispějí nejen k posílení ochrany spotřebitele a vymahatelnosti 

                                                           
7 Do systému jsou zapojeny následující subjekty: Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad, 
finanční arbitr, Česká obchodní inspekce a případně též soukromé subjekty, které o to požádají, splní zákonné 
povinnosti a budou pověřeny Ministerstvem průmyslu a obchodu. Všechny výše uvedené subjekty 
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů musí být současně napojeny na evropskou online platformu pro 
řešení spotřebitelských sporů. 
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spotřebitelských práv na národní úrovni, ale i k větší ochotě spotřebitelů vstupovat v přeshraniční 

obchodní vztahy a zjednoduší tak působení obchodníků v online prostředí v rámci EU28. 

 Za účelem posílení elektronického obchodování, ochrany spotřebitele i posílení fungování 

jednotného digitálního trhu předložila EK dva nové legislativní návrhy dne 9. prosince 2015. Konkrétně 

se jedná o návrh směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a návrh 

směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku. Tyto úpravy 

by měly přispět k rychlejšímu růstu jednotného digitálního trhu především snižováním nákladů 

vyplývajících z rozdílů ve smluvním právu jednotlivých členských států, kdy podniky již nebudou nuceny 

při přeshraničním prodeji přizpůsobovat smlouvy různým pravidlům. Nově bude také zajištěna 

jednotná právní úprava týkající se poskytování digitálního obsahu, kde harmonizace pravidel prozatím 

neexistuje. Sjednocením práva na vnitřním trhu se tak zvýší právní jistota a mělo by dojít k vytvoření 

právního prostředí příznivého pro podnikání. Pro ČR je ale důležité zajistit, aby nedošlo 

k neodůvodněnému roztříštění pravidel platných pro prodej v kamenných obchodech a pro prodej 

online či jinými prostředky na dálku. Vytváření dvojího režimu pravidel odpovědnosti za vady by 

znamenalo na jedné straně neodůvodněnou zátěž podnikatelů, kteří nabízejí a prodávají své zboží 

v kamenných obchodech i online nebo na dálku, na druhé straně zmatek a nejistotu spotřebitelů 

o jejich právech, která by se lišila v návaznosti na to, jakým způsobem zboží koupili. 

4.4 Elektronická fakturace 

Elektronická fakturace je moderní způsob předávání daňových dokladů. Jedná se současně 

o ekologickou i časově efektivní formu komunikace, vycházející z legislativy Evropské unie 

implementované do českého právního řádu, umožňující zasílat daňové doklady v elektronické podobě. 

Mezi základní fakturační formáty, dovolující posílat strukturovaná fakturační data od eminenta 

elektronické faktury k příjemci v České republice, patří mezinárodní řešení EDI a národní formát 

elektronické fakturace ISDOC. První zmíněné řešení používají zejména větší firmy v sektorech 

automobilového průmyslu a potravinového řetězce, druhé je naopak díky své nenáročnosti na 

transakční náklady vhodné pro menší a střední firmy a veřejné instituce. Pro úplnost je třeba dodat, že 

podle výkladových materiálů ke směrnici 2014/55/EU o elektronické fakturaci při zadávání veřejných 

zakázek se za elektronické faktury považují pouze strukturovaná fakturační data, čímž jsou vyloučeny 

nestrukturované formáty, jako je např. formát PDF. Přestože se tyto v praxi používají, do pojmu 

elektronická fakturace se obecně nezahrnují, protože je nelze na straně příjemce faktury 

automatizovaně zpracovat. Za účelem koordinace řešení problematiky elektronické fakturace byla 

předsedou Rady vlády pro informační společnost (RVIS) zřízena pracovní skupina pro elektronickou 

fakturaci, která se za účasti zástupců ministerstev, podnikatelských a jiných svazů zabývá 

odstraňováním překážek při nasazení elektronické fakturace ve veřejné správě. 

Podle dat ČSÚ využívalo možností elektronické fakturace v roce 2015 58 % českých firem, ale 

jen 13 % zaslalo fakturu ve standardizovaném formátu určeném pro automatizované zpracování dat, 

skutečnou „e-fakturu“. Je přitom patrné, že elektronická fakturace může významně ušetřit jak náklady 

na její zpracování, tak dobu doručení faktury. Rovněž archivace faktur, která je pro podniky povinná 
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v případě účetních a daňových dokladů po dobu pěti, resp. až deseti let v případě výroční zprávy 

a účetní závěrečné zprávy, je prostorově jednodušší v elektronické nežli v papírové podobě.  

4.5 Elektronická identifikace 

Elektronická identifikace je významným prostředkem ke snížení případných ztrát obchodníků 

a k vybudování bezpečného, obchodně přívětivého elektronického obchodu na národní úrovni 

i v přeshraničním kontextu. Ztráty obchodníků mohou být způsobeny např. doručováním zboží na 

neexistující adresu – elektronická identifikace v tomto případě významně zjednoduší obchodníkům 

potvrzení identity jejich zákazníků při poskytování služeb i prodeji zboží. Zákazníkům naopak použití 

důvěryhodné elektronické identifikace přinese komfort, kdy nebude nutné mít pro každý internetový 

obchod zvláštní sadu přihlašovacích údajů a  uživatel tak nebude nucen si pamatovat několikero hesel 

a uživatelských jmen.           

 Elektronická identita klienta veřejné správy a dodržování zásad kybernetické bezpečnosti jsou 

hlavními předpoklady pro využívání úplného elektronického podání. Vzájemně propojené elektronické 

služby mohou fungovat, je-li bezpečně nastavena elektronická identifikace, autentizace a autorizace, 

což aktuálně řeší nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (eIDAS), které se nyní implementuje do 

právních řádů členských států. Na základě této regulace byla vytvořena Národní identitní architektura, 

která popisuje vztahy a role jednotlivých subjektů při vytváření prostoru pro využívání identit při 

vzdáleném přístupu ke službám veřejného i soukromého sektoru v rámci ČR i EU. Základním 

infrastrukturním prvkem této architektury je tzv. Národní identitní autorita, která zajišťuje 

jednoznačné a bezpečné propojení poskytovatelů služby ověření identity a autentizace s poskytovateli 

služeb. Nyní je ve fázi výstavby s plánem spuštění v polovině roku 2016 tak, aby Česká republika mohla 

v požadovaném termínu ohlásit vůči ostatním zemím EU své identitní schéma. 

Současně je v procesu technický, legislativní a procesní návrh využití občanského průkazu 

s čipem tak, aby tento občanský průkaz mohl být základním nástrojem sloužícím občanům České 

republiky pro prezenční i vzdálené prokázání totožnosti s nejvyšší úrovní důvěry zaštítěné státem. 

Tento nástroj pak bude všem občanům České republiky sloužit v jednotném digitálním trhu EU pro 

vzdálené prokázání identity a současně jim umožní na jejich žádost předávat autoritativní údaje 

poskytnuté jednotlivými orgány veřejné moci třetí osobě bez nutnosti jiného dokládání pravosti těchto 

údajů. V současné době je již umožněno občanům prostřednictvím datové schránky a strukturovaného 

formuláře vyslovit souhlas s poskytnutím údajů ze základního registru třetí osobě, která působí na 

území České republiky. 

 

4.6 Elektronizace veřejné správy 

Moderní veřejné služby dostupné online účinně snižují veřejné výdaje a zároveň zvyšují 

efektivitu z pohledu podniků, občanů i samotných orgánů veřejné správy. V ČR je úroveň využívání 

online komunikace s veřejnou správou velice rozdílná z hlediska uživatelů a existuje zde propastný 

rozdíl mezi využíváním podniky a jednotlivci. Zatímco využití internetu pro komunikaci s veřejnou 

správou ze strany podniků je již několik let na vysoké úrovni, jednotlivci tuto možnost využívají velmi 

málo. Podle ČSÚ použilo internet ve vztahu k veřejné správě v roce 2014 a předchozích třech letech až 
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97 % podniků. Podniky komunikují s veřejnou správou nejčastěji elektronickou poštou prostřednictvím 

datových schránek. Výrazně narostl i počet podniků využívajících online služeb nabízených veřejnou 

správou. Úplné elektronické podání využilo v roce 2014 v ČR více než 86 % podniků. Nejvíce podniků 

využívalo internet k úplnému elektronickému podání přiznání k DPH, k přístupu ke službám České 

správy sociálního zabezpečení, k úplnému elektronickému podání přiznání služeb zdravotních 

pojišťoven či k dani z příjmu právnických osob. Dokumenty organizacím veřejné správy prostřednictvím 

datových schránek zasílaly v roce 2014 čtyři pětiny všech podniků.  

Úplné elektronické podání v podnicích ČR podle typu služby*, 2014 

 

*podíl na celkovém počtu podniků v dané velikostní a odvětvové skupině (v %) 

 

Podniky používající datové schránky pro odeslání dokumentů organizacím veřejné správy 

 
Zdroj: Český statistický úřad 2015 

 

Podle indexu DESI ČR v této oblasti výrazně zaostává v počtu jednotlivých uživatelů 

využívajících elektronickou komunikaci ve vztahu k veřejné správě. Indikátory zahrnuté do skóre ji 

odsunuly pod průměr EU a naznačují, že úroveň těchto služeb je třeba zlepšit. Zlepšení by se jistě 

odrazilo i v míře, v jaké tyto služby využívají občané ČR. Za hodnocené období využilo elektronické 

podání vyplněných formulářů pouze 12 % uživatelů internetu. 

 

 

 

 

          

Zdroj: Index DESI 2016  
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                  Zdroj: Index DESI 2016 

Zajištění úplného elektronického podání je prioritou rozvoje eGovernmentu v ČR. Tím dojde ke 

zvýšení uživatelského komfortu a kvality služeb poskytovaných subjekty veřejné správy a povede ke 

zvýšení využívání služeb eGovernmentu občany ČR. Úzká integrace Portálu veřejné správy 

a Informačního systému datových schránek nabízí již nyní unikátní prostředí pro zveřejnění formulářů 

elektronického podání, které mohou být umístěny v rámci běhového prostředí Portálu, odkud může 

přihlášený uživatel vyplněný formulář rovnou odeslat příslušnému úřadu. K přihlášení použije své 

přihlašovací údaje k datové schránce, tudíž podání odejde z jeho datové schránky. Tuto možnost může 

využít každý jednotlivý uživatel, podmínkou je zřízení datové schránky. Do budoucna je v plánu další 

rozšíření funkčnosti prostředí pro elektronické formuláře na Portálu veřejné správy, které by umožnilo 

v online režimu po přihlášení uživatele převádět do formuláře údaje z jiných informačních systémů tak, 

aby s nimi mohl formulář či uživatel interaktivně pracovat. Tím by byla splněna i možnost využívat tzv. 

předvyplněné formuláře. 
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5. Závěr 
S ohledem na statistické údaje v oblasti elektronického obchodu, jejich vývoj v čase a srovnání 

ČR s ostatnímu členskými státy EU lze konstatovat, že ČR je v této oblasti úspěšná a tudíž se nejeví jako 

potřebné přijímat specifická legislativní opatření, tj. obecný regulační rámec vztahující se na 

elektronický obchod je dostatečný. Pro další rozvoj přeshraničního elektronického obchodu jsou 

potřebné aktivity na evropské úrovni vycházející ze Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě, 

zejména v oblasti harmonizace DPH nebo pravidel ochrany spotřebitele, která mohou odrazovat 

podnikatele působit v jiné členské zemi EU. Z hlediska podnikatele nabízejícího své služby nebo 

produkty online je rovněž významná možnost elektronizace vlastního působení jako takového. 

Alternativa komunikace s dotčenými subjekty státní správy online, vyplňování příslušných formulářů 

v elektronické formě nebo například využívání elektronické fakturace zjednodušuje reálné fungování 

podniků, neboť v konečném důsledku přináší úspory časové i finanční. V tomto ohledu je třeba 

pokračovat v elektronizaci státní správy.  

Elektronický obchod je podporován v ČR přímo i nepřímo prostřednictvím různých nástrojů, 

projektů a aktivit. V této souvislosti lze zmínit např. specifický cíl 4.2 Operačního programu Podnikání 

a inovace pro konkurenceschopnost 2014—2020, dále aktivity v oblasti nově vznikajících 

podnikatelských subjektů („startupů“), včetně Národního inovačního fondu. Obecně lze shrnout, že 

podpora podnikání prostřednictvím konkrétních nástrojů a aktivit s přímou nebo nepřímou vazbou na 

elektronický obchod je v ČR rozvinutá a lze ji považovat za postačující. 

Do budoucna se nejeví jako účelné soustřeďovat pozornost na elektronický obchod jako 

takový. Efektivnější je současně zabývat se klíčovými aspekty elektronického obchodu, resp. digitální 

ekonomiky, které jsou samostatně uchopitelné a tudíž lépe „analyzovatelné“ jako např. ochrana 

spotřebitele, daňové a platební systémy, doručování balíků, „digitální“ smluvní právo, přeshraniční 

konzumace digitálního obsahu a v neposlední řadě elektronizace veřejné správy.  

V dlouhodobém horizontu lze předpokládat, že se stále méně bude rozlišovat elektronický 

a kamenný obchod. Stále více obchodníků oba způsoby prodeje (nakupování) spojuje, stoupá význam 

obchodních modelů využívajících vyšší množství „kanálů" při rozhodování zákazníka o koupi (tzv. multi 

a omni kanálového prodeje). Zákazník pak často ani nerozlišuje, jakým způsobem nakupuje. V tomto 

ohledu je třeba se do budoucna více oprostit od rozlišování prodeje podle způsobu podání objednávky 

nebo uzavření kupní smlouvy.  

 


