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OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRÁVNE PREDPISY EÚ V OBLASTI
GEOGRAFICKÉHO BLOKOVANIA

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o úmysle vystúpiť z Únie
podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. To znamená, že ak sa v ratifikovanej dohode
o vystúpení1 nestanoví iný dátum, na Spojené kráľovstvo sa od 30. marca 2019, 00.00 h
(SEČ) (ďalej len „dátum vystúpenia“) prestanú vzťahovať všetky primárne a sekundárne
právne predpisy Únie2. Spojené kráľovstvo sa potom stane „treťou krajinou“3.
Príprava na vystúpenie nie je len záležitosťou EÚ a vnútroštátnych orgánov, ale aj
súkromných subjektov.
Vzhľadom na značnú neistotu, najmä pokiaľ ide o obsah prípadnej dohody o vystúpení,
sa zainteresovaným stranám pripomínajú právne následky, ktoré treba zohľadniť, keď sa
Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou.
S výhradou akýchkoľvek prechodných opatrení, ktoré môžu byť uvedené v prípadnej
dohode o vystúpení, sa od dátumu vystúpenia nariadenie (EÚ) 2018/3024 o riešení
neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu
štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu už nebude
vzťahovať na Spojené kráľovstvo. Bude to mať najmä tieto dôsledky:
1.

ZÁKAZNÍCI

Odo dňa účinnosti (3. decembra 2018) nariadenie (EÚ) 2018/302 zakazuje diskrimináciu
z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov vrátane
neodôvodneného geografického blokovania pri určitých cezhraničných transakciách
medzi obchodníkom a zákazníkom v súvislosti s predajom tovaru a poskytovaním
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So Spojeným kráľovstvom prebiehajú rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu o vystúpení.
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Navyše v súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii môže Európska rada po dohode so
Spojeným kráľovstvom jednomyseľne rozhodnúť, že zmluvy sa prestanú uplatňovať k neskoršiemu
dátumu.
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Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení
neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti,
miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 60 I, 2.3.2018, s. 1).

služieb v rámci EÚ. Konkrétne sa v ňom stanovujú tieto opatrenia na ochranu
zákazníkov5:
 zákaz diskriminačného blokovania alebo obmedzovania prístupu zákazníkov k online
rozhraniam (napr. webové sídlo) a ich presmerovania na iné online rozhrania bez
predchádzajúceho súhlasu zákazníka (článok 3),
 zákaz, aby obchodníci v určitých vymedzených situáciách diskriminačne uplatňovali
odlišné podmienky prístupu zákazníkov k tovaru a službám (článok 4; zásada
neformálne známa aj ako „nakupovať ako miestni“),
 zákaz diskriminácie z dôvodov súvisiacich s platbami (článok 5).
Od dátumu vystúpenia fyzické osoby s pobytom v Spojenom kráľovstve (pokiaľ nemajú
štátnu príslušnosť členského štátu) ani podniky so sídlom v Spojenom kráľovstve nebudú
môcť využívať výhody vyplývajúce z nariadenia (EÚ) 2018/302:
 po prvé, takéto osoby alebo podniky, ktoré majú záujem o prístup k webovým sídlam
v EÚ, nebudú môcť využívať uvedený zákaz týkajúci sa prístupu k online rozhraniam
obchodníkov. Obchodník by teda mohol zablokovať, obmedziť alebo presmerovať
týchto zákazníkov na špecifické verzie jeho webového sídla, ktoré by sa mohli líšiť od
tých, ku ktorým sa zákazníci pôvodne snažili pristúpiť;
 po druhé, takéto osoby alebo podniky nebudú mať záruku, že budú môcť „nakupovať
ako miestni“ v EÚ v situáciách, na ktoré sa vzťahuje článok 4 nariadenia, vrátane
uplatňovania rovnakých cien a rovnakých podmienok týkajúcich sa dodávania tovaru
a poskytovania služieb ako v prípade miestnych obyvateľov (t. j. zákazníkov
domovského členského štátu obchodníka). Zákazníkov sa to dotkne napríklad pri
predaji tovaru a služieb v kamenných obchodoch a na internete, ako je napríklad tovar
dodaný alebo vyzdvihnutý na území EÚ, vstupenky na športové podujatia alebo do
zábavných parkov v členských štátoch či predaj elektronicky poskytovaných služieb,
napríklad služieb hostingu;
 po tretie, takéto osoby alebo podniky využívajúce platobné prostriedky zo Spojeného
kráľovstva nebudú chránené vo vzťahu k obchodníkom, ktorí uplatňujú odlišné
podmienky platobných transakcií než tie, ktoré sa ponúkajú zákazníkom v EÚ, alebo
ktorí odmietnu dokončiť nákup z platobných dôvodov, keď zákazníci platia alebo
chcú zaplatiť za tovar alebo služby elektronicky.
2.

OBCHODNÍCI

Nariadenie (EÚ) 2018/302 sa vzťahuje na všetkých obchodníkov pôsobiacich v EÚ bez
ohľadu na to, či majú sídlo v EÚ alebo v tretej krajine (odôvodnenie 17).
Od dátumu vystúpenia budú preto obchodníci, ktorí majú sídlo v Spojenom kráľovstve a
ponúkajú tovar alebo služby zákazníkom v EÚ, pri vykonávaní uvedených činností aj
naďalej viazaní pravidlami stanovenými v nariadení (EÚ) 2018/302.
Všeobecné informácie o geografickom blokovaní možno nájsť na príslušnej webovej
stránke Komisie (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/geo-blocking-digital5

Tak spotrebiteľov, ako aj podnikov.
2

single-market). Táto stránka sa bude v prípade potreby aktualizovať o ďalšie informácie
súvisiace s vystúpením Spojeného kráľovstva.
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