
   

 

 

DIGITÁLNÍ AGENDA: VÝZVY PRO ČR 

 

Diskusní setkání organizované Asociací pro mezinárodní otázky (AMO) ve spolupráci s EurActiv.cz za 
podpory Evropského parlamentu s účastí poslankyně Evropského parlamentu Dity Charanzové a 

koordinátora digitální agendy ČR Ondřeje Malého. 

 

Čas: pátek, 26. května 2017, 10:00 – 12:00 

Místo: Prague Startup Centre, Palác Adria, Jungmannova 31, Praha 

 

Mezi otázky, na které by se kulatý stůl měl zaměřit, patří: 
 
Jaké jsou hlavní překážky pro rozvoj přeshraniční e-commerce z hlediska českého spotřebitele 
(cena za dopravu, nedostatek důvěry v možnost uplatnit svá práva, bariéry jako geo-blocking)? 
Co limituje zájem samotných provozovatelů e-shopů nabízet zboží přes hranice? Je to 
administrativní zátěž v oblasti daní (registrace k DPH v různých státech), rozdíly v národních 
regulacích ochrany spotřebitele nebo jde o komerční strategii rozdělení trhu a předcházení 
kanibalizaci mateřských, sesterských a dceřiných prodejců v jiných státech? Mohl by skutečný 
rozvoj přeshraniční e-commerce přispět k řešení problému s rozdílem v kvalitě zboží u nás a 
v jiných zemích, zejména v Německu? 
  
Začíná státní správa dohánět své manko v oblasti nabídky digitálních služeb? Jsou portály pro 
veřejné služby dostatečně uživatelsky přívětivé, a to i pro začátečníky a mírně pokročilé 
uživatele internetu? Dočkáme se doby, kdy půjde platit daně a poplatky online platební kartou? 
Vyvíjí instituce k tomu povolané, jako například Veřejný ochránce práv, dostatečný tlak na 
státní správu k zavádění dostupného a uživatelsky přívětivého digitálního prostředí pro 
všechny občany? Je postup digitalizace veřejné správy náležitě koordinován? V jakém rozsahu 
se podařilo státu reflektovat podněty vzešlé z Národního konventu k tématu digitální agendy? 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Pořadatel 
AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání 

v oblasti mezinárodních vztahů. Je předním českým think-tankem, který není spjat s žádnou 

politickou stranou ani ideologií. Svou činností podporuje aktivní přístup k zahraniční politice, 
poskytuje nestrannou analýzu mezinárodního dění a otevírá prostor k fundované diskuzi. 

Hlavním cílem Výzkumného centra AMO je systematické sledování, analýza a komentování 
mezinárodního dění se zvláštním zaměřením na českou zahraniční politiku. 

 

Partneři 
 
Akce je realizována v rámci projektu Empowering Youth and Regions in the European 
Parliament za podpory Evropského parlamentu.  

 

 
 

Kontakt 
 

Kryštof Kruliš 
analytik Výzkumného centra AMO a předseda správní rady Spotřebitelského fóra 
+420 604 795 569 

krystof.krulis@amo.cz 
 

www.amo.cz | www.facebook.com/AMO.cz | @AMO_cz 


