
 

Nakupování přes internet: stop zeměpisnému
blokování a přesměrovávání na místní stránky
 
Dobrá zpráva pro online zákazníky v EU: zeměpisné blokování (geo-blocking) a
přesměrovávání na místní verzi stránek  končí od 3. prosince 2018.
 
Nakupování přes internet je součástí každodenního života mnoha Evropanů. Ať už jde o
oblečení, elektroniku, spotřebiče nebo nábytek, 57% evropských občanů si v minulém roce
něco koupilo přes online obchod. Na internetu si zboží vybralo i 56% Čechů.
 
 
 
Online nákupy jsou jednou z nejoblíbenějších činností na webu a nezastaví se ani na hranicích.
V roce 2017 nakoupila třetina online zákazníků u prodejce z jiné země EU. Stále jim ale mohou
stát v cestě mnohé překážky a omezení.
 
V pondělí 3.12.2018 nabývá účinnost nařízení, které zastaví zeměpisné blokování. Evropští
obchodníci musí zákazníkům umožnit přístup ke zboží a službám za stejných podmínek a
stejnou cenu napříč EU bez ohledu na to, kde se kupující připojí na internet.
 
Co je zeměpisné blokování?
 
 
Jakékoliv omezení, které vynucují internetové obchody na základě státní příslušnosti, místa
pobytu nebo místa připojení.
 
 
 
Představte si, že nakupujete v Česku a svůj vysněný produkt najdete na německém webu.
Naplníte nákupní košík a odkliknete „kaufen“. Vtom se vám na obrazovce objeví upozornění
„Budete přesměrováni na českou verzi stránek“, kde se za chvíli skutečně octnete, nicméně váš
vybraný výrobek v nabídce není. Přesměrování je jednou z několika překážek, které
zákazníkům brání ve volbě obchodu, kterému dávají přednost.
 
 
 
Diskriminace může vypadat i takto:
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http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics_for_individuals#68.C2.A0.25_of_internet_users_in_the_EU_shopped_online_in_2017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32018R0302


•
•

•
•
•

některé obchody odmítají platby kartou z jiných zemí 
uživatelé se nemohou registrovat  na webu kvůli  své fyzické adrese nebo místu
připojení
 

 
Proč se Parlament postavil proti zeměpisnému blokování
 
 
Zákazníci mají mít podle poslanců zaručené výhody integrovaného jednotného trhu jak online
tak offline.
 
 
 
„Dosáhli jsme toho, že se nakupování online a nakupování v kamenných obchodech čím dál
více sbližuje a nikdo nebude na internetu diskriminován,“ pochvaluje si polská křesťanská
demokratka Róza Thun, která připravovala stanovisko Parlamentu k novým pravidlům. „Po
zrušení roamingu je to další z věcí, která poslouží milionům Evropanů, a jsem opravdu ráda, že
se nám ve spolupráci s Evropskou komisí podařilo se zeměpisným blokováním skoncovat,"
dodala poslankyně.
 
Studie Evropské komise analyzovala tisíce evropských webů a zjistila, že v pouhých 37 %
případů bylo pro zákazníky možné dokončit transakci a zakoupit zboží, které si vybrali. Ve
zbylých případech uživatelé narazili na nějakou formu omezení, která spadá do kategorie
zeměpisného blokování.
 
Nová pravidla se vztahují na širokou škálu zboží a služeb včetně:
 

fyzického zboží, například nábytku a elektroniky 
online služeb, například úložišť, která využívají cloud computing nebo webhosting 
zábavní služby, jako třeba vstupenky do zábavních parků nebo na koncerty
 

Co se stane se zeměpisným blokováním ostatních výrobků?
 
 
Parlament zajistil, aby Komise do dvou let přehodnotila konec zeměpisného blokování a vzala v
úvahu také služby, které nabízejí ke stažení obsah chráněný autorským právem, jako jsou
hudba, elektronické knihy, software a online hry. Na ně se totiž pravidla momentálně nevztahují.
 
Další informace
Tisková zpráva z hlasování pléna (6.2.2018)
Přijatý text
Vývoj legislativního návrhu
Stránka Evropské komise o konci zeměpisného blokování (anglicky)
Briefing Think tanku EP: řešení problému zeměpisného blokování (anglicky)
Články o jednotném digitálním trhu
Zeměpisné blokování: informace Rady
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http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN_home.html
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/geoblocking-exec-summary_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20180202IPR97022/parlament-odhlasoval-zruseni-prekazek-pri-preshranicnim-online-nakupovani
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0023+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-geo-blocking
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586620/EPRS_BRI%282016%29586620_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/20150625TST70823
http://www.consilium.europa.eu/cs/policies/geo-blocking/


Video
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/geo-blocking-and-online-shopping_N01-PUB-181203-GEOB_ev

Video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/towards-the-end-of-geoblocking-in-europe
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