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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o nebezpečnosti hazardních her poskytovaných on-line
(2008/2215(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 49 Smlouvy o ES,

– s ohledem na Protokol o používání zásady subsidiarity a proporcionality, který je připojen 
ke Smlouvě o ES,

– s ohledem na judikaturu Soudního dvora Evropských společenství1,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 
2006 o službách na vnitřním trhu2,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 
11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých 
právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního 
vysílání3 (směrnice o audiovizuálních mediálních službách),

– 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 (směrnice o elektronickém obchodu)4,

– 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 terorismu5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. května 2008 o bílé knize o sportu6,

– s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení, kterou dne 16. října 2006 předložil Komisi 
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a která se týkala hazardních her a 
sportovních sázek na vnitřním trhu7, a s ohledem na následnou diskusi, která ve Výboru 
pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů proběhla dne 14. listopadu 2006, a na odpověď, 
kterou příslušný komisař v této věci poskytl,

– s ohledem na informační dokument, který pro Evropský parlament o hazardních hrách 
poskytovaných on-line, a zejména o jejich škodlivosti a etických pravidlech, jež by se 

                                               
1 Schindler 1994 (C-275/92), 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), Placanica 2007 (C-338/04), Unibet 2007 (C-432/05), UNIRE 2007 
(C-260/04).
2 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.
3 Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 27.
4 Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1.
5 Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15.
6 Přijaté texty, P6_TA(2008)0198.
7 O-0118/2006.
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měla v této oblasti dodržovat, vypracovala společnost Europe Economics Research Ltd1,

– s ohledem na studii, kterou pro Komisi ke dni 14. června 2006 připravil švýcarský institut 
právní komparatistiky (SILC) a která se týkala služeb v oblasti hazardních her 
dostupných na vnitřním trhu Evropské unie,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že podle výše zmíněné studie vypracované institutem SILC představují 
hazardní hry poskytované on-line zhruba 5 % celkového trhu s hazardními hrami v EU 
(v roce 2004 činily hrubé příjmy z hazardních her 2 až 3 miliardy eur) a že rychlý růst 
v oblasti těchto služeb se zdá být nevyhnutelný,

B. vzhledem k tomu, že hazardní hry tradičně podléhají na základě zásady subisidiarity ve 
všech členských státech přísné regulaci, která má ochránit spotřebitele předtím, aby se 
u nich vytvořila hráčská závislost, jakož i před podvody, praním špinavých peněz a před 
hrami, jejichž výsledky jsou zmanipulovány,

C. vzhledem k tomu, že hazardní hry nespadají do působnosti směrnice 2006/123/ES 
(služby), 2007/65/ES (audiovizuální mediální služby) ani směrnice 2000/31/ES 
(elektronický obchod),

D. vzhledem k tomu, že Komise zahájila proti deseti členským státům řízení pro nesplnění 
povinnosti, v jehož rámci má být prošetřeno, zda jejich vnitrostátní opatření pro omezení 
přeshraničního poskytování hazardních her on-line jsou v souladu s právními předpisy 
Společenství2,

E. vzhledem k tomu, že několik případů týkajících se hazardních her nebylo dosud 
u Soudního dvora uzavřeno, což představuje další náklady a jasně vypovídá o tom, že 
právní předpisy o hazardních hrách poskytovaných on-line jsou nejasné, 

F. vzhledem k tomu, že zajištění etické nezávadnosti souvisí nejen s prevencí podvodů 
a trestné činnosti, ale také s prevencí návykového hraní těchto her a s předcházením 
hazardnímu hráčství u nezletilých,

G. vzhledem k tomu, že poskytování hazardních her on-line spojuje několik rizikových 
faktorů, které vedou k chorobnému hraní, jako je např. snadný přístup k hazardním hrám, 
dostupnost široké škály her a relativně malé množství sociálních omezení3,

Transparentní trh zaručující ochranu zájmů veřejnosti a spotřebitelů

1. zdůrazňuje, že podle zásady subsidiarity mají členské státy legitimní zájem na tom, aby 
jejich trhy s hazardními hrami byly monitorovány a regulovány, tak aby spotřebitelům 

                                               
1 Není zatím k dispozici
2 http://ec.europa.eu/internal_market/finances/policy/index_en.htm
3 Stanovisko generálního advokáta Bota ze dne 14. října 2008 ve věci  C-42/07; viz rovněž výše uvedená studie 
vypracovaná institutem SILC, str. 1450.
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nehrozilo, že se u nich vyvine hráčská závislost, a aby byli chráněni před podvody, praním 
špinavých peněz a před hrami, jejichž výsledky jsou zmanipulovány; poukazuje rovněž na 
to, že zájem členských států na monitorování a regulaci těchto trhů souvisí i se snahou 
chránit tradiční struktury financování sportovních aktivit a získávání prostředků pro  
sociální účely v těchto členských státech; vyzdvihuje skutečnost, že subjekty poskytující 
hazardní hry on-line by měly dodržovat právní předpisy členských států, v nichž tyto 
služby poskytují; 

2. vyzývá Komisi, aby upřesnila, jaké mají členské státy a EU v oblasti hazardních her 
poskytovaných on-line pravomoci; zastává názor, že Soudní dvůr by neměl vymezovat 
evropský trh s hazardními hrami;

3. vybízí členské státy, aby úzce spolupracovaly ve snaze vyřešit problémy související 
s hazardními hrami poskytovanými on-line v přeshraničním rozsahu, jako je závislost na 
hazardních hrách a zneužívání osobních údajů či kreditních karet; zdůrazňuje, že EU musí 
k tomuto druhu hazardních her zaujmout jednotný postoj a stanovit v jeho rámci 
minimální požadavky na ochranu spotřebitelů a prevenci podvodů; 

4. upozorňuje na to, že subjekty, jejichž činnost s poskytováním hazardních her on-line 
souvisí, např. spotřebitelské organizace, sportovní organizace, průmyslová sdružení 
a hromadné sdělovací prostředky, mají společnou odpovědnost za etickou nezávadnost 
těchto her a za informování spotřebitelů o negativních důsledcích, které tyto hry mohou 
mít; 

Boj proti podvodům a kriminalitě 

5. domnívá se, že na rostoucím trhu s hazardními hrami poskytovanými on-line vzniká více 
příležitostí k nekalému jednání, jako jsou podvody, zmanipulování výsledků her, 
nezákonné kartely sázkařských firem či praní špinavých peněz, což je dáno tím, že 
hazardní hry poskytované on-line lze velmi rychle na internet umístit a zase je z něj 
odstranit a že v této oblasti podniká stále více zahraničních subjektů;

6. domnívá se, že má-li být zachována integrita sportovních akcí a soutěží, je nutné, aby 
mezi sebou spolupracovali vlastníci sportovních práv, subjekty poskytující sázkařské 
služby on-line a veřejné orgány na vnitrostátní, unijní i mezinárodní úrovni;

Prevence poškozování spotřebitele

7. zastává názor, že vzhledem ke snadné dostupnosti hazardních her poskytovaných on-line, 
jejichž výsledky jsou bezprostředně k dispozici, a vzhledem k možnosti hrát o vysoké 
finanční částky hrozí jejich spotřebitelům zvýšené riziko, že se u nich vyvine na tomto 
druhu hazardních her závislost; 

8. je nanejvýš znepokojen propojením nabídky her hraných na dálku nebo on-line, které jsou 
zprostředkovávány interaktivní televizí, mobilními telefony a na internetových stránkách, 
v důsledku čehož se účast na těchto hrách stává snadno dostupnou a společensky 
přípustnou záležitostí zejména u mladších osob;
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9. domnívá se, že hazardní hry hrané on-line mohou pro spotřebitele znamenat zvýšené 
riziko, a že členské státy proto mají právo v zájmu ochrany spotřebitelů uvalit na 
poskytování služeb v této určitá omezení;

10. vyzývá zároveň členské státy, aby vyčlenily dostatek prostředků na výzkum, prevenci 
a léčbu problémů, které s hazardními hrami poskytovanými on-line souvisejí; 

11. souhlasí s tím, aby byly pro hazardní hry poskytované on-line vypracovány jednotné 
normy, pokud jde o věk, systémy bonusů zaměřené na zvláště ohrožené hráče, maximální 
částku, kterou lze za hazardní hry týdně vydat, informace ohledně možných následků 
hazardních her a ohledně míst, kde lze získat pomoc v případě hráčské závislosti, 
o potenciálu některých her závislost vytvořit atd.;

12. domnívá se, že autoregulace v oblasti reklamy a propagace her hraných on-line není 
dostatečně účinná, a zdůrazňuje tudíž, že je nutné, aby se na regulaci tohoto odvětví 
podílely příslušné orgány;

13. naléhavě vyzývá členské státy a toto odvětví, aby spolupracovaly na úrovni EU s cílem 
regulovat agresivní reklamu zaměřenou na problémové hazardní hráče a zvláště ohrožené 
spotřebitele, jako jsou děti a mladí lidé;

Etický kodex

14. podotýká, že etický kodex přizpůsobený technologickému vývoji, měnícím se 
spotřebitelským preferencím a novým tržním strukturám může být užitečným nástrojem 
k dosažení některých veřejných (a soukromých) cílů; 

15. zdůrazňuje však, že etický kodex zůstává vždy nástrojem, který je vytvářen daným 
odvětvím, a součástí autoregulačního přístupu, což znamená, že může sloužit pouze jako 
doplněk primárních či sekundárních právních předpisů; 

16. vyzdvihuje rovněž skutečnost, že účinnost etického kodexu bude z velké části záviset na 
tom, zda jej regulační orgány a spotřebitelé přijmou, a na tom, do jaké míry bude jeho 
dodržování vynucováno; 

Monitorování a výzkum

17. vyzývá členské státy, aby zdokumentovaly rozsah, v jakém jsou hazardní hry hrané on-
line na jejich trzích nabízeny, jakého růstu toto odvětví dosahuje a jaké problémy s těmito 
hrami souvisejí; 

18. vybízí Komisi, aby iniciovala výzkum, který by se zaměřil na hazardní hry poskytované 
on-line a na riziko vyvinutí hráčské závislosti – předmětem tohoto výzkumu by byl 
například způsob, jakým ovlivňuje hráčskou závislost reklama, zda je možné rozčlenit hry 
na základě jejich návykovosti do jednotných evropských kategorií a možná preventivní 
a léčebná opatření; 
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19. vyzývá Komisi, aby shromáždila informace o tom, v jakém rozsahu dochází v oblasti 
hazardních her poskytovaných on-line k podvodům, např. mezi subjekty, které zde 
nabízejí své služby;

20. vybízí Komisi, aby vypracovala posouzení dopadu, který má vnitrostátní regulace  
hazardních her poskytovaných on-line v přeshraničním rozsahu, a to z hlediska jejich 
etické nezávadnosti, společenské odpovědnosti jejich poskytovatelů, ochrany spotřebitelů 
a záležitostí souvisejících se zdaněním; 

°

°       °

21. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Úvod

Hazardní hry jsou spojené s peněžitým vkladem, o jehož návratnosti rozhoduje náhoda, a to 
i v případě loterií a sázkových her. 

Hazardní hry poskytované on-line existují od roku 1996, kdy byla první taková hra nabídnuta 
veřejnosti ve Finsku. Od té doby se trh s tímto druhem hazardních her výrazně rozrostl. 
Odhaduje se, že v roce 2003 dosáhl hrubý zisk z komerčních hazardních her poskytovaných 
on-line (tj. zisk poskytovatelů těchto služeb po odečtení částky vyplacené za výhry) v 25 
členských státech EU výše 51,5 miliard eur. V současné době představují hazardní hry, které 
jsou dostupné přes internet, mobilní telefony či interaktivní televizi, zhruba 5 % všech služeb 
poskytovaných na trhu s hazardními hrami v EU, což v roce 2004 znamenalo hrubý roční zisk 
ve výši 2 až 3 miliardy eur. Očekává se, že roční míra růstu evropského trhu s hazardními 
hrami poskytovanými on-line se bude pohybovat od 8,4 % (v Rakousku a Maďarsku) do 
17,6 % (v Itálii)1.

Členské státy jsou proto nuceny se této situaci přizpůsobit a vypracovat regulační opatření, 
která by reagovala na měnící se spotřebitelské preference a služby dodavatelů. Specifický 
charakter hazardních her poskytovaných on-line však představuje pro tvůrce vnitrostátních 
politik určité problémy.  Ty jsou v prvé řadě spojeny s tím, že hraní těchto her má 
přeshraniční charakter, což jejich poskytovatelům umožňuje nabízet své služby spotřebitelům 
v jiných členských státech než v těch, kde mají své sídlo. V důsledku toho pak spotřebitelé 
nemusí vědět, kde poskytovatel jimi využívaných služeb vlastně sídlí. Další problém souvisí 
se zvýšeným rizikem výskytu případů, kdy subjekty nabízející  hazardní hry on-line nejsou 
schopny ověřit totožnost spotřebitele, jelikož platby kreditní kartou nemusí být provedeny 
jejím zákonným držitelem. Vytvoření internetových stránek pro poskytování hazardních her je 
navíc velmi rychlou záležitostí, což nepoctivým provozovatelům umožňuje, aby svou činnost 
během krátké doby zahájili a aby ji během stejně krátké doby zase ukončili. Situaci dále 
ztěžuje to, že zatímco u tradičních hazardních her, u nichž provozovatelé mohou poznat, zda 
je zákazník nezletilý, pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek nebo zda se chová 
podezřele, u hazardních her hraných on-line lze obdobné skutečnosti zjistit jen s obtížemi. 
A vzhledem k tomu, že je možné se k tomuto druhu her dostat snadno a beze svědků, nelze se 
u nich spoléhat ani na princip sociální kontroly a restrikce, který by za jiných okolností mohla 
zajišťovat přítomnost dalších osob. 

II. Regulace

Evropské trhy s hazardními hrami poskytovanými on-line jsou regulovány na vnitrostátní 
úrovni, v souladu se zásadou subsidiarity. Regulační rámce pro trh s (konvenčními i on-line) 
                                               
1 Studie společnosti Pricewaterhouse Coopers nazvaná Globální perspektiva zábavního a mediálního průmyslu: 
2008–2012 (Global Entertainment and Media Outlook: 2008-2012), str. 623. Růst je měřen jako zvyšování 
ročního zisku z hazardních her.



PR\748214CS.doc 9/10 PE414.363v01-00

CS

hazardními hrami je tudíž v EU značně nesourodý. Ve dvaceti členských státech EU jsou tyto 
hry povoleny, zatímco v sedmi zbylých jsou zakázány. Třináct členských států svůj trh 
liberalizovalo, zatímco v šesti dalších jej ovládají státem vlastněné monopoly a v jednom státě 
monopol soukromý, který tento stát povolil1.  

Členské státy, které hazardní hry poskytované on-line zakázaly zcela nebo je povolují pouze 
v rámci monopolů, argumentují při obhajování těchto omezení tím, že jsou nutná v zájmu 
zajištění sociálního a veřejného pořádku. Takzvané státní monopoly v oblasti poskytování 
hazardních her on-line však vyvolaly velké spory. Sázkové společnosti, soukromé osoby 
i mediální organizace podaly u Evropské komise řadu stížností, v nichž uvedly, že některé 
členské státy své trhy s hazardními hrami nezákonným způsobem monopolizovaly a že si 
příjmy ze svých monopolů chrání.  Komise tudíž zahájila proti deseti členským státům řízení 
pro nesplnění povinnosti, v jehož rámci má být prošetřeno, zda jejich vnitrostátní opatření 
omezující přeshraniční poskytování  hazardních her on-line jsou v souladu s právními 
předpisy Společenství2.

Otázka regulace unijních trhů s hazardními hrami, ať už konvenčními či poskytovanými on-
line, je velmi citlivá. Je však zřejmé, že regulační prostředí, v němž jsou hazardní hry 
poskytovány on-line, je třeba přesněji definovat. Téměř 50 % případů, které v současné době 
stále čekají u Evropského soudního dvora na vyřízení, se týká hazardních her. Tato situace 
není uspokojivá ani pro Soud a členské státy, ani i pro spotřebitele a subjekty, které hazardní 
hry on-line nabízejí. 

V souvislosti s hazardními hrami se Evropský soudní dvůr zabýval řadou případů. Některé 
z nich již uzavřel (viz níže uvedená judikatura), avšak mnohé z nich zůstávají nevyřízené. 
Evropský soudní dvůr projednal na toto téma následující případy: Schindler 1994 (C-275/92), 
Läärä 1999 (C-124/97), Zenatti 1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 2003 (C-
43/01), Lindman 2003 (C-42/02), Placanica 2007 (C-338/04), Unibet 2007 (C-432/05), 
UNIRE 2007 (C-260/04). 

V těchto případech Evropský soudní dvůr stanovil, že svoboda pohybu (článek 49 Smlouvy 
o EU) se vztahuje i na služby poskytované v oblasti hazardních her. Zároveň však 
konstatoval, že hazardní hry mohou mít i určité morální, náboženské a kulturní aspekty, že 
s nimi může souviset vysoké riziko páchání trestných činů a podvodů a že mohou mít 
škodlivé následky pro jednotlivce i společnost3. 

Proto je oprávněné přijmout omezení, jestliže jsou nutná pro ochranu spotřebitele a zachování 
veřejného pořádku (prevence podvodů a trestných činů) a sociálního řádu (po kulturní či 
etické stránce) a mají zabránit tomu, aby se hazardní hry staly zdrojem soukromých zisků4. 
Restriktivní opatření však musí omezovat sázkařské aktivity konsistentně a systematicky, 
musí být uplatňována nediskriminačním způsobem a musí představovat pouze takový stupeň 

                                               
1 Hazardní hry poskytované on-line, informační dokument vypracovaný pro Evropský parlament, Europe 
Economics, XX říjen 2008

2 http://ec.europa.eu/internal_market/finances/policy/index_en.htm.
3 Rozsudek ESD ve věci Schindler, C-275/92
4 SICL (2006), s. xxvi
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omezení, který je pro naplnění výše zmíněných cílů nezbytný1.

Je vhodné připomenout, že v reakci na otázku k ústním zodpovězení, kterou na téma 
hazardních her položila Arlene McCarthyová, předsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitele, komisař McCreevy dne 14. listopadu 2006 na plenárním zasedání Evropského 
parlamentu ve Štrasburku uvedl, že na úrovni EU není v současnosti harmonizace právních 
předpisů pro oblast hazardních her pravděpodobná. 

III. Etický rozměr 

Tato zpráva se zaměřuje na etické problémy, které jsou s hazardními hrami poskytovanými 
on-line spojeny. Etická nezávadnost je nejdříve vnímána jako soubor hodnot, které zamezují 
podvodům – ať už jde o podvody, kterých se dopouštějí provozovatelé těchto her na 
spotřebitelích, spotřebitelé na provozovatelích nebo spotřebitelé na jiných spotřebitelích. 
Nezávadnost je v tomto smyslu spojena i se všemi prostředky k prevenci trestné činnosti, jako 
je praní špinavých peněz. Tato zpráva však věnuje pozornost integritě jakožto jevu 
podmíněnému etickým chováním subjektů, které hazardní hry on-line poskytují. Proto se 
zabývá rovněž návykovými hazardními hrami a hazardními hrami u nezletilých.

Většina spotřebitelů je schopna hazardní hry hrát, aniž by riskovala, že se u ní vyvine 
psychologická závislost. Nicméně u malého, avšak nezanedbatelného množství hráčů hrozí, 
že jim hazardní hry způsobí problémy. Světová zdravotnická organizace definuje výraz 
„problem gambling“ jako přemírné hraní hazardních her, které vede k finančním, 
společenským a/nebo psychologickým obtížím2. Riziko vyvinutí závislosti na hraní 
hazardních her obecně zvyšuje skutečnost, že příležitost k této činnosti se nabízí prakticky 
neustále, že frekvence výher je vysoká, že hry mají lákavou nebo atraktivní formu, že existuje 
možnost sázet velké částky a získat na hraní úvěr, že tyto služby jsou nabízeny na místech, 
kde lidé mohou jednat impulzivně, a že neexistuje žádná informační kampaň, která by před 
riziky hazardních her varovala3. 

Hraní hazardních her on-line spojuje několik rizikových faktorů, které s chorobným hraním 
souvisejí. Poskytovatelé těchto služeb jsou například schopni nabízet širokou škálu her (na 
principu sázení, rulety, pokeru, výherních automatů atd.) a pravidelně zavádět hry nové
s využitím technik cíleného marketingu a technologií pro získávání aktuálních údajů 
o kupním chování spotřebitelů. Díky nim pak dokážou docílit toho, aby spotřebitel zůstal 
„přilepený“ k obrazovce. Znepokojivé je i to, že pokud jde o nabídku her hraných na dálku 
nebo on-line, neustále roste stupeň propojení mezi multimediálními službami, jako je např. 
televize, telefonní služby, služby SMS a internetové stránky.V důsledku toho se účast na 
těchto hrách stává snadno dostupnou a společensky přípustnou záležitostí zejména u mladších 
osob.

                                               
1 Rozsudek ve věci Gambelli C-243/01
2 WHO (1992) Klasifikace duševních poruch a poruch chování MNK-10, Ženeva. Dalšími běžně užívanými 
výrazy v souvislost s hazardními hrami jsou: patologické, nutkavé, chorobné, přemírné či návykové hraní.
3 Stanovisko generálního advokáta ESD Bota ze dne 14. října 2008 ve věci  C-42/07; viz rovněž studie 
vypracovaná institutem SILC (2006), str. 1450.
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