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OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM
VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI
ZEMĚPISNÉHO BLOKOVÁNÍ

Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království svůj záměr vystoupit z Unie podle
článku 50 Smlouvy o Evropské unii. To znamená, že nestanoví-li ratifikovaná dohoda o
vystoupení1 jiné datum, přestane se na Spojené království ode dne 30. března 2019, 00:00
hod. (SEČ) (dále jen „datum vystoupení“) vztahovat veškeré primární a sekundární právo
Unie2. Spojené království se poté stane „třetí zemí“3.
Příprava na vystoupení z EU není pouze záležitostí orgánů EU a vnitrostátních orgánů,
ale i soukromých subjektů.
Vzhledem ke značné nejistotě, zejména pokud jde o obsah možné dohody o vystoupení,
je třeba zúčastněné strany upozornit na právní důsledky, jež je nutno brát v úvahu, až se
Spojené království stane třetí zemí.
S výhradou případných přechodných ujednání, jež mohou být součástí možné dohody o
vystoupení, se na Spojené království od data vystoupení přestává vztahovat nařízení (EU)
2018/3024 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace
založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci
vnitřního trhu. To má zejména tyto důsledky:
1.

ZÁKAZNÍCI

Ode dne použitelnosti (3. prosince 2018) nařízení (EU) 2018/302 zakazuje diskriminaci
založenou na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků, včetně
neoprávněného zeměpisného blokování, při určitých přeshraničních transakcích mezi
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V současnosti probíhají se Spojeným královstvím jednání, jejichž cílem je dospět k dohodě o
vystoupení.
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V souladu s čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii může také Evropská rada po dohodě se Spojeným
královstvím jednomyslně rozhodnout, že Smlouvy přestávají být použitelné k pozdějšímu datu.
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Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/302 ze dne 28. února 2018 o řešení
neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti,
místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu (Úř. věst. L 60 I, 2.3.2018, s. 1).

obchodníkem a zákazníkem v souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb v
rámci EU. Zejména stanoví tato opatření na ochranu zákazníků5:
 zákaz diskriminačního blokování nebo omezování přístupu zákazníků k on-line
rozhraním obchodníků (např. webovým stránkám) a jejich přesměrování na jiná online rozhraní bez předchozího souhlasu zákazníka (článek 3),
 zákaz, podle něhož obchodníci nesmějí v určitých vymezených situacích uplatňovat
na diskriminačním základě odlišné podmínky pro přístup zákazníků ke zboží a
službám (článek 4; neformálně známé jako zásada „nakupovat jako místní“),
 nepřípustnost diskriminace z důvodů souvisejících s platbou (článek 5).
Od data vystoupení fyzické osoby s bydlištěm ve Spojeném království (pokud nemají
státní příslušnost členského státu) nebo podniky usazené ve Spojeném království již
nebudou moci využívat výhod vyplývajících z nařízení (EU) 2018/302:
 Zaprvé, tyto osoby nebo podniky, které chtějí mít přístup na webové stránky v EU,
nebudou moci spoléhat na výše uvedený zákaz týkající se přístupu k on-line
rozhraním obchodníků. To znamená, že obchodník by mohl blokovat, omezovat nebo
přesměrovávat uvedené zákazníky na zvláštní verze svých internetových stránek, které
se mohou lišit od stránek, k nimž se zákazník původně snažil získat přístup.
 Zadruhé, tyto osoby nebo podniky nebudou mít zaručeno, že budou moci v EU
„nakupovat jako místní“ v situacích, jež upravuje článek 4 nařízení, včetně využívání
stejných cen a podmínek týkajících se dodání zboží a služeb jako v případě místních
(tj. zákazníků domovského členského státu obchodníka). Zákazníci budou dotčeni
například v oblasti prodeje zboží a služeb on-line a off-line, jako např. v případě
zboží, které se dodává nebo odebírá na území EU, vstupenek na sportovní utkání nebo
vstupenek do zábavních parků v členských státech, a v případě prodeje elektronicky
poskytovaných služeb, např. hostingových služeb.
 Zatřetí, tyto osoby nebo podniky využívající platební prostředky ze Spojeného
království nebudou chráněny, pokud obchodníci uplatní pro platební transakce odlišné
podmínky než pro zákazníky EU nebo odmítnou uskutečnit prodej z důvodů
souvisejících s platbou, když zákazníci platí či chtějí platit za zboží a služby
elektronicky.
2.

OBCHODNÍCI

Nařízení (EU) 2018/302 se vztahuje na všechny obchodníky působící v EU bez ohledu na
to, zda jsou usazeni v EU nebo ve třetí zemi (17. bod odůvodnění).
Proto obchodníci, kteří jsou usazeni ve Spojeném království a nabízejí své zboží nebo
služby zákazníkům v EU, budou od data vystoupení ve vztahu k uvedeným činnostem
nadále vázáni pravidly stanovenými v nařízení (EU) 2018/302.
Obecné informace týkající se zeměpisného blokování naleznete na internetových
stránkách Komise https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/geo-blocking-digital5

Spotřebitelů i podniků.
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single-market. Obsah těchto stránek bude v případě potřeby doplněn o další informace k
vystoupení Spojeného království z EU.
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