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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o on-line hazardních hrách na vnitřním trhu
(2011/2084(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. dubna 2011 nazvané „zelená kniha  o on-line 
hazardních hrách na vnitřním trhu“ (KOM(2011)0128),

– s ohledem na články 56, 51 a 52 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
– s ohledem na Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality připojený ke 

Smlouvě o fungování Evropské unie,
– s ohledem na příslušnou judikaturu Soudního dvora Evropské unie, 

– s ohledem na závěry Rady ze dne 10. prosince 2010 o rámci v oblasti hazardních her a 
sázek v členských státech Evropské unie,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. března 2009 o etické nezávadnosti hazardních her 
poskytovaných on-line,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 
2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících 
poskytování audiovizuálních mediálních služeb,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 
o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně 
směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 
2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o 
ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o 
předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů, 

                                               
1 především na rozsudky ve věcech Schindler 1994 (C-275/92), Gebhard 1995 (C-55/94), Läärä 1999 (C-
124/97), Zenatti 1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 2003 (C-243/01), Lindman 2003 (C-42/02), 
Fixtures Marketing Ltd. v. OPAP 2004 (C-444/02), Fixtures Marketing Ltd. v. Svenska Spel AB 2004 (C-
338/02), Fixtures Marketing Ltd. v. Oy Veikkaus Ab 2005 (C-46/02), Stauffer 2006 (C-386/04), Unibet 2007 (C-
432/05), Placanica a další 2007 (C-338/04, C-359/04 a C-360/04), Komise v. Italien 2007 (C-206/04), Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional 2009 (C-42/07), Ladbrokes 2010 (C-258/08), Sporting Exchange 2010 (C-
203/08), Sjöberg a Gerdin 2010 (C-447/08 a C-448/08), Markus Stoß a další 2010 (C-316/07, C-358/07, C-
359/07, C-360/07, C-409/07 a C-410/07), Carmen Media 2010 (C-46/08), Engelmann 2010 (C-64/08).
2 Přijaté texty, P6_TA(2009)0097.
3 Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1.
4 Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22.
5 Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 19.
6 Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15.
7 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
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– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 
2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických 
komunikací,

– s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému 
daně z přidané hodnoty, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 
2006 o službách na vnitřním trhu, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 
o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického 
obchodu, na vnitřním trhu, 

– s ohledem na článek 48 svého jednacího řádu,
– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska 

Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro právní záležitosti (A7-0000/2011),
A. vzhledem k tomu, že trh s hazardními hrami na internetu neustále roste,

B. vzhledem k tomu, že neexistuje zvláštní evropský právní předpis, který by upravoval 
hazardní hry na internetu,

C. vzhledem k tomu, že roztříštěnost trhu na jednu stranu regulovaným poskytovatelům 
ztěžuje přeshraniční poskytování legální nabídky, na druhou stranu ovšem také prakticky 
znemožňuje ochranu spotřebitele a boj s trestnou činností, která je s hazardními hrami 
spojena,

D. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby byly v celé Evropě vytvořeny jednotné minimální 
normy na ochranu hráčů a spotřebitelů a v boji proti trestné činnosti,

E. vzhledem k tomu, že ustanovení článku 56 Smlouvy o fungování EU zaručuje volný pohyb 
služeb, nicméně internetové hazardní hry byly výslovně vyňaty z působnosti směrnice o 
službách, protože nepředstavují normální služby,

F. vzhledem k tomu, že na základě velkého počtu řízení pro porušení Smlouvy a rozsudků 
ESD lze usuzovat na značnou právní nejistotu v této oblasti,

G. vzhledem k tomu, že hazardní hry a sázky na internetu skrývají větší riziko závislosti a 
nebezpečí než tradiční hazardní hry, které jsou uskutečňovány za skutečné přítomnosti 
hráče,

H. vzhledem k tomu, že hazardní hry představují značný zdroj příjmů pro členské státy, pro 
obecně prospěšné a dobročinné účely a rovněž pro financování sportu, 

I. vzhledem k tomu, že musí být bezpodmínečně zachována etická nezávadnost sportu a musí 
být zabráněno dalším sázkovým podvodům, 

1. je toho názoru, že účinná regulace trhu s hazardními hrami na internetu má především

                                               
1 Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37.
2 Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.
3 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.
4 Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1.
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1) usměrňovat přirozený lidský sklon ke hrám, aby byl realizován přirozeným způsobem a 
pod kontrolou,

2) omezovat nezákonný trh s hazardními hrami,
3) zajišťovat účinnou ochranu mládeže a hráčů,

4) předcházet nebezpečí vzniku závislostí spojených s hazardními hrami,
5) zajišťovat, aby byly hazardní hry provozovány řádně, spravedlivě, odpovědně a 
průhledně,
6) aby se předcházelo ohrožení etické nezvávadnosti sportovních soutěží a

7) aby byla podstatná část veřejných příjmů z hazardních her použita na podporu 
veřejných, obecně prospěšných a dobročinných účelů;

2. podtrhuje pohled ESD, že internet představuje pouze kanál, kterým mohou být hazardní 
hry nabízeny;

Zásada subsidiarity
3. je toho názoru, že oblast hazardních her je výrazně ovlivněna rozdílnými tradicemi a 

kulturou jednotlivých členských států a trhy s hazardními hrami jsou také velmi rozdílným 
způsobem regulovány, takže zásada subsidiarity má v této oblasti obzvláště významnou 
úlohu;

4. je toho názoru, že atraktivní legální nabídka hazardních her na internetu by mohla 
podstatnou měrou potlačit nepovolený černý trh a tím by se také mohly zvýšit příjmy 
státu;

5. odmítá proto evropský právní předpis o jednotné úpravě celého trhu s hazardními hrami, 
je však i přesto toho názoru, že jednotný evropský přístup by měl v některých dílčích 
oblastech význam;

6. respektuje rozhodnutí některých členských států zakázat zcela hazardní hry na internetu; 
je však proti státnímu monopolu v oblasti on-line hazardních her;

7. zdůrazňuje ovšem, že členské státy, které otevřou trh s hazardními hrami na internetu, 
musí zabezpečit naprostou průhlednost a musí umožnit nediskriminační hospodářskou 
soutěž; vyzývá v tomto případě členské státy, aby zavedly licenční režim, který by 
každému evropskému poskytovateli hazardních her umožňoval, aby si v případě, že 
splňuje podmínky stanovené jednotlivými členskými státy, zažádal o licenci;

8. je toho názoru, že zásada vzájemného uznávání licencí není pro trh s hazardními hrami 
použitelná, že by však přece jen mělo být v duchu vnitřního trhu ve více členských státech 
zavedeno zjednodušené řízení pro podání žádosti o licenci;

9. požaduje ve smyslu zásady „aktivní subsidiarity“ společný regulační rámec, který by 
stanovoval závazné vysoké minimální normy v oblasti prevence závislosti na hazardních 
hrách a sázkových podvodů a v oblasti ochrany dětí a mladistvých; pokud poskytovatel 
hazardních her prokáže jejich splnění, potom by měly ostatní členské státy tento důkaz 

                                               
1 Carmen Media 2010 (C-46/08).
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splnění minimálních norem uznat, mohou ovšem stanovit další podmínky; je toho názoru, 
že evropský kodex chování pro internetové hazardní hry by mohl být prvním krokem;  

10. vyzývá Komisi, aby v případě, že by nemělo být dosaženo jiné dohody, navrhla ohledně 
těchto minimálních norem směrnici; případně by měla být uvážena také posílená 
spolupráce mezi členskými státy;

11. vyzývá Komisi a členské státy společně k tomu, aby účinně kontrolovaly plnění podmínek 
stanovených členskými státy a stíhaly jejich porušení; 

Spolupráce regulačních orgánů
12. je znepokojen možným roztříštěním evropského trhu s on-line hazardními hrami, které by 

především v menších členských státech působilo proti vytvoření legální nabídky; 

13. požaduje proto velmi úzkou spolupráci mezi vnitrostátními regulačními orgány, kterou by 
koordinovala Evropské komise, aby byly vytvořeny společné normy a společně se 
postupovalo proti neregulovanému černému trhu; především v otázkách identifikace hráčů 
a v boji proti praní špinavých peněz nejsou vnitrostátní izolovaná řešení úspěšná; jako 
základ by v této oblasti mohlo sloužit zvláštní fórum GREF a informační systém o 
vnitřním trhu;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby shromažďovaly statistické údaje o internetových trzích 
s hazardními hrami a o závislosti na hazardních hrách v EU a aby tyto údaje zveřejňovaly;

15. vyzývá Komisi, aby zahájila budování sítě vnitrostátních organizací, které se starají o 
osoby závislé na hazardních hrách, aby tak byla umožněna výměna zkušeností a 
osvědčených přístupů a postupů;

Hazardní hry a sport
16. konstatuje, že sportovní sázky především na soutěže v menších sportovních odvětvích by 

mohly představovat riziko pro etickou nezávadnost sportu; je proto názoru, že sportovní a 
sázkové podvody by měly být stíhány v celé Evropě;

17. je si vědoma, že příspěvky plynoucí z příjmů z hazardních her mají význam pro 
financování sportu v členských státech; další rozvoj trhu s hazardními hrami na internetu 
by proto v žádném případě neměl vést k omezení financování sportu;

18. poukazuje na nutnost pragmatických řešení s ohledem na reklamu a sponzorování 
sportovních událostí ze strany poskytovatelů internetových hazardních her; je toho názoru, 
že by měly být nalezeny společné normy pro reklamu, které by dostatečně chránily slabé 
spotřebitele, ale současně umožňovaly sponzorování mezinárodních událostí, a že zákazy 
reklamy v žádném případě nevedou k cíli;

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Trh s hazardními hrami na internetu neustále roste. Podle aktuálních údajů se v současnosti 
uskuteční přibližně 10 % všech hazardních her v Evropě prostřednictvím internetu nebo 
prostřednictvím srovnatelných distribučních kanálů, jako jsou mobilní telefony nebo 
platformy interaktivní televize. Tento jev má vzrůstající tendenci a hodnota příslušného trhu 
přesahuje 10 miliard EUR.

Trh s hazardními hrami, které jsou uskutečňovány za skutečné přítomnosti hráče, i trh 
s internetovými hazardními hrami se vyznačují širokou nabídkou produktů: na jedné straně 
jsou to klasické sázkové a loterijní hry, ale také sportovní sázky; poker; bingo a sázky na 
koňské dostihy a chrtí závody podle systému totalizátoru.

Internet je svou podstatou přeshraniční médium. Hazardní hry provozované na internetu se na 
hranicích států nezastaví. V důsledku neustále rostoucí nabídky a stoupajícího počtu hráčů je 
také stále zřetelnější stávající roztříštěnost trhu v této oblasti v Evropě. V mnoha členských 
státech existují úplné zákazy nebo zákazy s výhradou povolení, jiné členské státy mají naopak 
zcela otevřený a liberalizovaný trh.

Jak konstatoval ESD v mnoha svých rozsudcích, hazardní hry nepředstavují normální služby. 
Z tohoto důvodu byly například výslovně vyňaty z působnosti směrnice o službách, i když se 
volný pohyb služeb v souladu s ustanovením článku 56 Smlouvy o fungování EU vztahuje 
samozřejmě i na hazardní hry. Členské státy mohou mimo jiné na základě článku 51 a článku 
52 Smlouvy o fungování EU do značné míry své trhy regulovat samy, pokud je daná úprava 
v souladu se zamýšlenými cíli, jako je například boj proti závislosti na hazardních hrách.

S ohledem na velmi rozdílné tradice má však v této oblasti zásada subsidiarity obzvláště 
významnou úlohu. Členské státy do značné míry samy určují, jakým způsobem bude jejich trh 
s hazardními hrami regulován. Tato značná rozdílnost v úpravě má ovšem na internetu za 
následek také narušení trhu. Provozovatelé hazardních her z členských států s otevřenými trhy 
a nízkými daňovými sazbami jsou dosažitelní také v těch zemích, ve kterých jsou internetové 
hazardní hry zakázány, nebo představují konkurenci pro provozovatele on-line her s licencí. 
Provozovatelé z těchto zemí, stejně jako provozovatelé her, které jsou uskutečňovány za 
skutečné přítomnosti hráče, prakticky nemohou v soutěži obstát. Nadto ještě v prostředí 
internetu existuje neregulovaný černý trh nesmírného rozsahu.

Základním cílem musí být podstatné omezení tohoto černého a šedého trhu. Určitou možností, 
jak tohoto cíle dosáhnout, by pro členské státy mohla být úplná prohibice. Ta by pak ovšem 
musela také důrazně prosazována. Na základě zásady subsidiarity se mohou členské státy pro 
tuto možnost rozhodnout.

Mnohem lepším řešením by však bylo vytvoření legální nabídky hazardních her na internetu. 
Takovéto řešení ovšem v žádném případě nesmí vést k vytvoření (státního) monopolu na 
hazardní hry na internetu, protože monopol jen zřídka zajišťuje dostatečnou nabídku. Proto by 
měl být trh otevřený a mělo by být vytvořeno dostatek pobídek pro podnikatele, aby učinili 
legální nabídku. Pro tyto účely je nejlepší cestou vytvoření licenčního režimu, za 
předpokladu, že se bude zakládat na principu nediskriminační hospodářské soutěže. V tomto 
systému, který byl již úspěšně zaveden v některých členských státech, například ve Francii a 
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Itálii, stanoví vnitrostátní regulační orgány podmínky pro udělení licence. Ve Francii 
například došlo od zavedení licenčního režimu ke skokovému nárůstu podílu legálních 
poskytovatelů: více než 80 % francouzského internetového trhu s hazardními hrami je nyní 
provozováno poskytovateli, kterým byla udělena licence. Aby se zabránilo diskriminaci, musí 
být počet licencí, které jsou k dispozici, dostatečně vysoký nebo dokonce neomezený; dále 
nesmí existovat žádná nepřímá diskriminace, například v oblasti technických norem.

Podmínkou pro otevřený a organizovaný trh s hazardními hrami na internetu je nezávislý a 
silný vnitrostátní regulační orgán. Tento orgán musí stanovit rámcové podmínky pro hazardní 
hry a především pak musí umět tyto rámcové podmínky prosadit. Vnitrostátní regulační 
orgány musí být tedy vybaveny nezbytnou mírou pravomocí, aby mohly stíhat porušení 
stanovených podmínek a mohly zakročit proti nelegálním poskytovatelům.

Vzhledem k přeshraniční podstatě internetu však nejsou členské státy schopny samy upravit 
všechny oblasti internetového hazardního hraní. Proto je nezbytná velmi úzká spolupráce 
mezi vnitrostátními regulačními orgány. Doposud probíhá spolupráce pouze v malém 
rozsahu, například ve formě dvoustranných postupů. Zapotřebí by však byla 
institucionalizovaná spolupráce, například na základě informačního systému o vnitřním trhu, 
tak aby se účinně a rychle mohly sdílet informace. Myslitelné by bylo i vytvoření sítě 
regulačních orgánů, která by byla koordinována Komisí. Jenom společným evropským 
odbytem lze zabránit tomu, aby poskytovatelé bez licence využívali mezery v právní úpravě a 
aby vnitrostátní regulační orgány stály proti sobě navzájem. Z tohoto důvodu jsou Komise a 
členské státy vyzývány, aby jednaly rychle a ochránily tak spotřebitele v Evropě před 
neseriózními poskytovateli hazardních her.

Hazardní hry s sebou přinášejí riziko vzniku závislosti. Studie dokazují, že od zavedení 
hazardních her na internetu asi před 10 lety podstatně vzrostl počet lidí, kteří se obracejí na 
centra pro podporu osob závislých na hazardních hrách. Existuje již celá řad iniciativ, ať už ze 
strany regulačních orgánů nebo ve formě kodexů chování a dobrovolných závazků, které se 
snaží potlačit problematické herní chování a závislost na hazardních hrách na internetu. 
V tomto ohledu ovšem není příliš účelné, aby v každém členském státě platily jiné normy. 
V mnoha členských státech sice uplatňují jak státní, tak i soukromí poskytovatelé hazardních 
her na internetu vzorová ochranná opatření, ta však často vycházejí z výhradně vnitrostátních 
norem, a nejsou tedy slučitelná s myšlenkou vnitřního trhu. V některých členských státech je 
tak například ke kontrole totožnosti na internetu vyžadován elektronický průkaz totožnosti. 
Cizinci takovýto průkaz často nemají, a tudíž jsou vyloučeni z hraní hazardních her na 
internetu, a to i v případě, že mají v tomto členském státě trvalý pobyt. Z tohoto důvodu jsou 
důležité evropské technické normy, které by mohly být sestaveny společně subjekty z 
průmyslu, organizacemi na ochranu spotřebitele a Komisí. Tyto normy také sníží překážky při 
vstupu na trh pro poskytovatele hazardních her z jiných evropských zemí. Nižší překážky při 
vstupu na trh jsou důležitým krokem k vytvoření legálního a regulovaného trhu s hazardními 
hrami.

Ochrana nezletilých osob před hazardními hrami je dalším univerzálním cílem, který nezávisí 
na rozdílných tradicích či kultuře. Nabízí se proto, aby byly vytvořeny celoevropské 
minimální normy pro ochranu nezletilých osob, pro boj se závislostí na hazardních hrách, ale 
také proti praní špinavých peněz a jiným druhům trestné činnosti, která je s hazardními hrami 
spojována. Mohlo by to být uskutečněno v podobě návrhu směrnice ze strany Komise, která 
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by stanovila minimální normy platné v celé Evropě a závazné pro všechny regulované 
poskytovatele hazardních her na internetu. Členské státy by nadto měly volnou ruku při 
stanovování dalších kritérií. Rozhodné jednání ze strany Komise a členských států je důležité 
proto, aby byla zajištěna jednotná a vysoká úroveň minimální ochrany spotřebitelů v celé 
Evropě.

Ve většině členských států plynou příjmy z hazardních her na dobročinné nebo obecně 
prospěšné účely a na podporu sportu. To ovšem platí pouze pro legální a regulované 
poskytovatele hazardních her. Nelegální poskytovatelé neodvádí žádné daně, takže ani 
nepřispívají společnosti. Trh regulovaný na úrovni členských států by vedl k tomu, že by 
poskytovatelé hazardních her na internetu museli největší část stanovených daní z hazardních 
her odvést v zemi hráče. To je důležité proto, aby veřejné příjmy z hazardních her byly v celé 
Evropě k dispozici na podporu sportu a na jiné obecně prospěšné účely. V oblasti dostihových 
sázek může být tímto způsobem například zajištěno, aby chovatelům připadl podíl z příjmů ze 
sázek, který je potřebný pro další financování chovu.

V minulosti se ve sportu bohužel stále znovu objevovaly případy sázkových podvodů, které 
zpochybňovaly etickou nezávadnost sportu. Je v přímém zájmu všech zúčastněných stran, 
tedy v zájmu sportovních klubů, fanoušků, poskytovatelů hazardních her a také hráčů, aby 
byla zajištěna etická nezávadnost sportu a bylo zamezeno sázkovým podvodům. Se 
sázkovými podvody lze nejlépe bojovat na evropské úrovni. Proto by měla Evropská komise 
navrhnout společně s členskými státy systém, který by sázkové podvody účinně potíral. 
Společný postup proti sázkovým podvodům bude rovněž větší měrou působit i na 
mimoevropské trestné sázkové podvody.

Ve smyslu etické nezávadnosti sportu je nutno se vyvarovat střetům zájmů mezi 
provozovateli sportovních sázek a sportovními kluby. Reklama na hazardní hry nebo 
sponzorování sportovního klubu samy o sobě ještě nepředstavují střet zájmů. Zákaz reklamy 
nebo sponzorování je tedy nutno jednoznačně odmítnout.


