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NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná vzrůstající hospodářský význam odvětví on-line hazardních her, jehož roční 
příjmy v roce 2008 přesáhly částku 6 miliard EUR, což představuje 45 % světového trhu; 
souhlasí se Soudním dvorem Evropské unie, že jde o hospodářskou činnost 
se specifickými vlastnostmi; připomíná, že tento nárůst vede mj. ke zvýšení sociálních 
nákladů vyplývajících z návykového hraní hazardních her a nelegálních praktik a že cílem 
právních předpisů v tomto odvětví musí být minimalizovat tyto náklady na základě 
vhodných norem týkajících se uvádění těchto her na trh a podmínek přístupu na stránky 
s on-line hazardními hrami;

2. zdůrazňuje, že členské státy si mohou svobodně vybrat ze tří možností: zákazu on-line 
hazardních her, zavedení nebo zachování státního monopolu či z kontrolované deregulace 
tohoto odvětví, kdy mají členské státy v souladu se zavedenou judikaturou Soudního 
dvora právo omezit počet provozovatelů, druhy nabízených her a objem těchto her; 
naléhavě doporučuje členským státům, které si zvolí otevření trhu on-line hazardním 
hrám, aby zavedly systém udělování licencí na základě dodržování přesných zadávacích 
podmínek ze strany provozovatelů a veřejných orgánů; 

3. připomíná, že Soudní dvůr Evropské unie uvedl, že přeshraniční hazardní hry – včetně her 
nabízených elektronickou cestou – představují hospodářskou činnost dle článku 56 
Smlouvy o fungování EU o volném pohybu služeb; potvrzuje, že omezení svobody 
poskytování přeshraničních služeb v oblasti hazardních her je v souladu s judikaturou 
Soudního dvora oprávněno na základě výjimek uvedených v článcích 51 a 52 Smlouvy 
o fungování EU nebo z důvodu jednoznačného veřejného zájmu;

4. potvrzuje své stanovisko, podle něhož v tak citlivé oblasti, jakou jsou hazardní hry, může 
samoregulace ze strany odvětví být pouze doplňkem, nikoli náhradou zákonných 
předpisů; bere na vědomí samoregulační iniciativy sdružení soukromých a veřejných 
provozovatelů hazardních her, pokud jde o odpovědné hraní hazardních her a jiné normy;

5. zdůrazňuje, že s ohledem na charakteristické vlastnosti všech on-line činností, zejména 
s ohledem na jejich přeshraniční povahu a prudký nárůst provozovatelů z daňově 
zvýhodněných zahraničních oblastí, je na místě přistupovat k nim koordinovaně 
na evropské, případně celosvětové úrovni; zdůrazňuje, že je důležité, aby jakékoli nové 
právní předpisy obsahovaly definici on-line hazardních her, která by byla společná 
pro celou Unii;

6. zdůrazňuje, že je nezbytné odrazovat hráče od využívání nelegální nabídky her, což 
znamená, že musí existovat zákonná nabídka, která by byla v evropském měřítku 
jednotná, zejména z pohledu zdanění, a která by se opírala o společné minimální normy 
týkající se odpovědnosti a etické nezávadnosti; žádá Evropskou komisi, aby s ohledem 
na zásadu subsidiarity posoudila, jak by se měly tyto minimální normy uplatňovat, včetně 
otázky, zda by se měl vytvořit evropský právní rámec s minimálními ustanoveními;
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7. poukazuje na to, že pokud nebudou on-line hazardní hry řádně regulovány, budou 
představovat větší riziko než tradiční hazardní hry, a že je nutné přijmout opatření 
na úrovni Evropské unie, na jejichž základě by bylo možné ostře zasáhnout proti 
podvodům, praní špinavých peněz a proti dalším nezákonným operacím ve spojitosti s on-
line hazardními hrami; vyzývá k účinnější spolupráci mezi orgány členských států, 
Komisí a Europolem, která by zahrnovala pravidelnou výměnu informací; vyzývá Komisi, 
aby rozšířila působnost právních předpisů týkajících se boje proti organizovanému zločinu 
a praní špinavých peněz na odvětví on-line hazardních her; doporučuje, aby byl vytvořen 
seznam nezákonných společností; podporuje přijetí regulačních zásad, podle nichž by 
společnosti provozující hazardní hry mohly působit (nebo soutěžit o získání vnitrostátní 
licence) v určitém členském státě pouze za předpokladu, že nebudou porušovat právní 
předpisy žádného jiného členského státu EU; žádá proto Komisi, aby zvážila možnost 
zavedení unijních standardů pro interoperabilní systémy zjišťování a prevence podvodů, 
s cílem zlepšit celkový dohled nad trhem;

8. zdůrazňuje zejména, že sázka na rozptyl („spread betting“) – typ hazardní hry, která 
se provozuje především on-line a v níž sázející riskují několikanásobnou prohru svého 
počátečního vkladu – vyžaduje velmi přísné podmínky přístupu pro zákazníky a že by 
měla být regulována podobným způsobem jako v případě finančních derivátů, jak tomu už 
je v některých členských státech;

9. domnívá se, že se jednotlivé formy on-line hazardních her jako jsou interaktivní hazardní 
hry s vyšší četností akce v řádu vteřin, sázky nebo loterie s týdenní frekvencí losování, 
vzájemně liší a vyžadují různá řešení, jelikož některé formy hazardních her poskytují větší 
možnosti zneužití než jiné; konstatuje zejména, že možnost praní špinavých peněz závisí 
na síle identifikace, formě hry a dostupných způsobech platby, což si v případě některých 
forem těchto her vyžaduje sledování fáze hry v reálném čase a provádění přísnější 
kontroly než v případě jiných her;

10. zdůrazňuje zásadní význam strukturální spolupráce mezi regulačními orgány členských 
států; vyzývá proto k posílení této spolupráce se zapojením Komise, s cílem vytvořit 
společné normy a podnikat společné kroky proti společnostem, které provozující on-line 
hazardní hry v jednom nebo více členských státech, aniž by měly pro všechny nabízené 
hry povinné vnitrostátní licence; poukazuje na diskuze, které proběhly v rámci Rady 
o tom, jak by případně mohl systém výměny informací o vnitřním trhu přispět k lepší 
spolupráci regulačních orgánů členských států; konstatuje, že čistě vnitrostátní řešení, 
zejména v oblasti boje proti praní špinavých peněz, podvodným sázkám a ostatním
formám trestné činnosti, která je často organizovaná, nejsou dostatečně úspěšná; domnívá 
se, že by se měla podporovat spolupráce a výměna osvědčených postupů mezi 
vnitrostátními orgány pověřenými dohledem a že si tyto orgány musejí vyměňovat 
informace se svými protějšky z ostatních členských států, aby bylo možné předcházet 
případům zneužívání a praní špinavých peněz;

11. zdůrazňuje, že závislost na hazardních hrách představuje patologické chování, které 
se v některých zemích může týkat až 2 % populace; vyzývá proto, aby se zmapoval rozsah 
tohoto problému ve všech členských státech Evropské unie, což by posloužilo za základ 
integrované strategie zaměřené na ochranu spotřebitelů proti této formě závislosti; 
domnívá se, že hráč musí ihned po otevření účtu obdržet vyčerpávající a přesné informace 
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o hazardních hrách, o odpovědném hraní a o možnosti léčby závislosti na hraní hazardních 
her; navrhuje, aby se hazardním hráčům doporučilo stanovit si finanční hranici týkající se 
denních a měsíčních výdajů, která by se vztahovala na veškerou nabídku hazardních her;

12. vyslovuje se pro zákonné stanovení minimálních norem ochrany spotřebitele, zejména 
pro nejohroženější zákazníky, aniž by tím byla dotčena možnost členských států přijmout 
přísnější právní předpisy;

13. zdůrazňuje nutnost ochránit účty, které si zákazníci otevřou, aby mohli hrát on-line 
hazardní hry, pro případ, že se provozovatel služeb octne v platební neschopnosti; 
navrhuje proto, aby se veškeré budoucí právní předpisy snažily ochránit vklady v případě,
že jsou daným internetovým stránkám s on-line hazardními hrami uděleny pokuty nebo je 
proti nim zahájeno soudní řízení;

14. trvá na tom, že je nutné učinit víc pro ochranu mladistvých před nebezpečím hazardních 
her, především před rizikem závislosti; doporučuje posoudit možnost financování 
ochranných a kontrolních opatření ze strany samotného průmyslu; domnívá se, 
že podmínkou pro on-line hru musí být otevření účtu hráče, přesné a bezchybné ověření 
identity hráče předtím, než si účet otevře, a kontrola pohybu peněz; zastává názor, 
že všechny tyto podmínky považuje za naprosto nezbytné pro ochranu hráčů, zajištění 
skutečného uplatnění zákazu hry a zabránění tomu, aby hráli nezletilí a aby docházelo 
ke zneužívání a trestné činnosti;

15. konstatuje, že mezi lidmi, kteří se účastní hazardních her, existuje mnoho profesionálních 
hráčů; domnívá se, že musí být možné hráče kdykoli identifikovat, aby si jedna osoba 
nemohla u stejné společnosti provozující hazardní hry vytvořit několik hracích účtů; 
je toho názoru, že to je nutné provést na základě standardního bezchybného 
identifikačního postupu, jako jsou ověřovací systémy on-line, které se používají v případě 
bankovních a kreditních karet; zdůrazňuje, že přísné systémy registrace a kontroly jsou 
klíčovými nástroji k prevenci jakéhokoli zneužívání on-line hazardních her, jako je praní 
špinavých peněz;

16. domnívá se, že prudký rozmach ilegálního hraní hazardních her on-line a to, že tyto 
hazardní hry nejsou regulovány na celosvětové úrovni, může vrhat stín na čistotu sportu; 
zdůrazňuje, že pro odvětví sportu jako celek má zásadní význam ochrana důvěryhodnosti 
a poctivosti sportovního soutěžení; zdůrazňuje, že ochranu lze účinně zajistit pouze 
na nadnárodní úrovni; zastává názor, že Evropská unie proto musí současně se všemi 
zúčastněnými stranami hrát aktivnější úlohu při ochraně čistoty sportu;

17. s politováním pohlíží na nedávné případy korupce a falšování sportovních výsledků; 
vyzývá proto k tomu, aby byla v souladu s články 6, 83 a 165 SFEU navázána strukturální 
spolupráce na úrovni EU s cílem ochránit čistotu sportu a fair play; podotýká, že tato 
spolupráce musí zahrnovat organizátory sportovních soutěží, provozovatele sázkařských 
služeb on-line a veřejné orgány s cílem podpořit osvětu hráčů a koordinaci boje proti
podvodům a korupci ve sportu, a to na základě výměny informací a zkušeností 
a s využitím jednotné definice protiprávní činnosti a sankcí;

18. zdůrazňuje, že hraní hazardních her on-line představuje významný zdroj financování 
sportovních disciplín a další činnosti, která je ve všeobecném zájmu; připomíná, že hry 
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a sázky on-line lze považovat za určitou formu obchodního využití sportovního soutěžení;
žádá Komisi, aby prověřila, jak by bylo možné zajistit, aby se příjmy ze sportovního 
sázení běžně používaly na zajištění a rozvoj čistoty rekreačního sportu; žádá Komisi, aby 
zajistila vysokou úroveň právní jistoty, zejména v souvislosti s uplatňováním pravidel 
týkajících se státní podpory;

19. zdůrazňuje význam transparentnosti v odvětví on-line hazardních her; v této souvislosti 
se domnívá, že by měla existovat povinnost předkládat výroční zprávy, což by mělo mimo 
jiné umožnit zjistit, jaké činnosti veřejného zájmu a sportovní akce jsou financovány, 
příp. sponzorovány z příjmů hazardních her; žádá Komisi, aby posoudila možnost 
povinného předkládání výročních zpráv.
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