
 

Koniec geografického blokovania a automatického
presmerovávania pri online nákupoch
 
Dobré správa pre tých, ktorí radi nakupujú online. Od 3. decembra platí v EÚ zákaz
geografického blokovania a automatického presmerovávania.
 
Nákupy na webe sa stali neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Kupujeme tak všetko možné,
od oblečenia a elektroniky až po nábytok. Minulý rok nákup na internete uskutočnilo 57%
Európanov. Slováci európsky priemer dokonca o čosi prevyšujú - na internete ich nakupovalo
59%.  
 
 
 
A aj keď tretina týchto zákazníkov si objednala tovar z inej krajiny, aj online nakupovanie má
svoje hranice a bariéry, ktoré zákazníkov zbytočne frustrujú.
 
V pondelok 3. decembra nadobúda účinnosť nové nariadenie, ktoré prináša koniec
geografickému blokovaniu. Európskym obchodníkom ukladá povinnosť, aby umožnili prístup k
svojim tovarom a službám z celej EÚ a za rovnakých podmienok pre všetkých. Parlament nové
nariadenie prijal 6. februára 2018.
 
 
 
Geografické blokovanie 
 
 
 
Alebo geoblokovanie je akékoľvek obmedzovanie online zákazníkov na základe ich národnosti,
bydliska alebo miesta pripojenia.  
 
Určite sa vám už stalo, že ste si niečo vyhliadli na webe a momente, keď ste klikli na „kúpiť“,
webstránka vám oznámila, že budete presmerovaní na jej miestnu verziu. Na ktorej vec, ktorú
ste hľadali, už nemajú. Alebo vás to automaticky presmeruje na miestnu verziu hneď na
začiatku, aj keď ste naschvál zadali adresu webu s koncovkou inej krajiny.
 
Niektoré online obchody zas neakceptujú zahraničné platobné karty, neumožnia vám
zaregistrovať sa na nich s vašou adresou, alebo majú pre každú krajinu iné ceny.
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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
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
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20180202IPR97022/
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20180202IPR97022/


•
•
•

V decembri 2015 Európska komisia uskutočnila rozsiahly prieskum, kde skúmala tisícky
webstránok z celej Únie. A dospela k veľmi zaujímavému výsledku - len v 37% prípadov si mohli
kupujúci vyhliadnutý tovar aj naozaj zakúpiť. Tí ostatní sa stretli s rozličnými obmedzeniami a
radšej to vzdali.
 
 
 
Čo proti geoblokovaniu robil Európsky parlament 
 
Európsky parlament chcel s touto diskrimináciou skoncovať, aby ste z jednotného trhu mali
výhody nielen v reálnom živote ale aj online. V Parlamente má túto legislatívu na starosti poľská
poslankyňa Roza Thun (EPP), ktorá vypracovala  správu k návrhu Komisie. 
 

Nové pravidlá sa vzťahujú na širokú škálu tovarov a služieb, vrátane:
 

fyzických tovarov, ako je napríklad oblečenie, nábytok alebo elektronika, 
online služieb- napríklad webhosting alebo cloud služby, 
zábavy - lístky do kina či na koncert.
 

Z nariadenia sú vyňaté produkty, na ktoré sa vzťahujú autorské práva, ako sú napríklad e-knihy
alebo filmy. Parlament sa však postaral o to, aby Komisia do dvoch rokov zhodnotila
uplatňovanie novej legislatívy a preskúmala možnosti zahrnúť do nej aj tieto produkty.
 

"  Som  veľmi  hrdá  na  to,  že  po  roamingu  a
prenosnosti  online  služieb  sa  nám  spoločne  s
k o m i s i o u  p o d a r i l o  n á j s ť  r i e š e n i e  p r o t i
geoblokovaniu. Milióny občanov budú mať z toho
úžitok.  "
Róża Gräfin von
THUN UND HOHENSTEIN

Ďalšie informácie
Tlačová správa: Nakupovanie online bude v EÚ od 3. decembra jednoduchšie (30.11.2018,
anglicky)
Jednotný digitálny trh - všetky články
Text nariadenia
Web stránky Európskej komisie o geoblokovaní (anglicky)
Eurostat: online nakupovanie v EÚ, 2017
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http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/geoblocking-exec-summary_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/geoblocking-exec-summary_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181129IPR20509/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181129IPR20509/
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/20150625TST70823
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32018R0302
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking
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


Štúdie o geoblokovaní od výskumného strediska EP (anglicky)
Elektronické obchodovanie: zákaz neodôvodneného geoblokovania a diskriminácie medzi
zákazníkmi
Geoblokovanie a diskriminácia zákazníkov naprieč EÚ

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

Geoblokovanie
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/towards-the-end-of-geoblocking-in-europe
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614684/EPRS_ATA%282018%29614684_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614684/EPRS_ATA%282018%29614684_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586620/EPRS_BRI%282016%29586620_EN.pdf

