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Základní právní rámec 

• Primární právo 

– Smlouva o fungování Evropské unie 

• Článek 49 – Svoboda usazování 

• Článek 56 – Volný pohyb služeb 

• Článek 63 - Volný pohyb kapitálu 

• Omezení jsou přípustná  

– pouze jako odchylná opatření výslovně uvedená v článcích 51 a 52 Smlouvy o 

fungování EU 

– nebo jsou-li v souladu s judikaturou Soudního dvora odůvodněna naléhavými 

důvody obecného zájmu 

» Ochrana spotřebitele 

» Předcházení podvodům  

» Zabránění navádění občanů k nadměrnému hraní 

» Snaha zabránit narušování veřejného pořádku.  

 



• Další judikatura k těmto omezením 

– poskytování těchto služeb a přeshraniční omezení, která mohou být důsledkem 

regulačního pojetí, musí vést ke skutečnému omezení příležitostí k hazardním hrám  

– musí být uplatňováno důsledně a systematicky na všechny služby nabízené v této 

oblasti. (Rozsudek Soudního dvora ve věci C-67/98, Sb. rozh. 1999, s. I-07289; 

Rozsudek Soudního dvora ve věci C-243/01, Sb. rozh. 2003, s. I-13031.) 

– pokud orgány členského státu podněcují a povzbuzují spotřebitele, aby se účastnili 

loterií, hazardních her nebo sázkových her, aby z toho státní pokladna měla finanční 

zisky, nemohou se orgány tohoto státu odvolávat na společenský veřejný pořádek, pokud 

jde o potřebu omezit příležitost k sázení, aby tak odůvodnily omezení. (Rozsudek 

Soudního dvora ve věci C-243/01, Sb. rozh. 2003, s. I-13031) 

– Omezení musí být uplatňována nediskriminačně a přiměřeně, tj. musí být způsobilá 

zaručit splnění sledovaného cíle a nesmějí překračovat meze toho, co je k dosažení 

tohoto cíle nezbytné.  

– Řízení o udělení licence musí být v souladu se zásadou rovného a nediskriminačního 

zacházení a z ní vyplývající povinnosti transparentnosti. (Rozsudek Soudního dvora ve 

věci C-203/08, Sb. rozh. 0000, s. I-0000) 

 



• Sekundární právo 

– Směrnice 

• Služby - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze 

dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu  

– Gambling vyloučen 

• Předcházení praní špinavých peněz 

– Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 

26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k 

praní peněz a financování terorismu 

– 4. směrnice AML 

» Zahrnuje všechny typy hazardních her 
• Směrnice o audiovizuálních mediálních službách, směrnice o nekalých obchodních praktikách, 

směrnice o prodeji na dálku, směrnice o ochraně údajů, směrnice o ochraně soukromí a 

elektronické komunikaci a směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty   



• Zelená kniha o on-line hazardních hrách na vnitřním trhu (COM(2011) 128) 

 

• Sdělení ze dne 23. října 2012 „Příprava uceleného evropského rámce pro on-line 

hazardní hry“ (COM(2012) 596)  

 

• Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. září 2013 o on-line hazardních 

hrách na vnitřním trhu (P7_TA(2013)0348) 

 

• Doporučení Komise č. 2014/478/EU ze dne 14. července 2014, o zásadách 

pro ochranu spotřebitelů a hráčů služeb hazardních her online a pro 

prevenci hraní hazardních her online nezletilými osobami 

 



Expertní skupina pro online-gambling 

• http://ec.europa.eu/internal_market/gambling/initiatives/index_en.htm 

• DG Markt (DIR E Services, E3 Postal and Online Services), Harrie 

Temmink 

• od 1.11.2014 DG MARKT a DG ENTR -  Internal Market, Industry,  

• Entrepreneurship and SMEs - Elżbieta Bieńkowska  

• Ochrana spotřebitelů/sázejících, Odpovědná obchodní sdělení (reklama, 

sponzoring) - 2014/478/EU 

• Nové směřování – správní spolupráce v oblasti hazardních her, Match-

fixing 

• Expertní skupina pro Match-fixing (29.9., Milan) 

• http://ec.europa.eu/sport/news/2014/betting-related-match-fixing_en.htm 
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Doporučení Komise č. 2014/478/EU ze dne 

14.července 2014, o zásadách pro ochranu 

spotřebitelů a hráčů služeb hazardních her online 

a pro prevenci hraní hazardních her online 

nezletilými osobami 

• 14.07.2014 

• Původní koncepce 

– Commission Recommendation on common principles for responsible 

commercial communication of online gambling services 

– Commission Recommendation on common principles for the protection 

of consumers and players of online gambling 



• Rozporuplné přijetí členskými státy 

 

• Cíl 

– ochraňovat zdraví spotřebitelů a hráčů 

– minimalizovat případné negativní hospodářské důsledky, které 

mohou vyplývat z patologického nebo nadměrného hráčství.  

 

• Za tímto účelem přináší zásady, které zajišťují vysokou úroveň ochrany 

spotřebitelů, hráčů a nezletilých osob ve vztahu ke službám hazardních her 

online. 

 



• Základní definice 

• Požadavky na informace 

• Nezletilé osoby 

• Registrace a účet hráče 

• Hráčská aktivita a podpora hráčů 

• Dočasné přerušení a sebevyloučení 

• Obchodní sdělení 

• Sponzoring 

• Informovanost  

• Dohled 

• Reporting 

 

 

 



Evropská úmluva o boji proti ovlivňování 

sportovních utkání 

• The Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports 

Competitions  

• Přijata Výborem ministrů Rady Evropy dne 9. července 2014 a byla 

otevřena k podpisu dne 18. září 2014 na 13. konferenci ministrů 

zodpovědných za sport v Magglingenu, Švýcarsku 

• Podepsalo 15 států, 7 členů EU ( Německo, Bulharsko, Dánsko, 

Nizozemsko, Řecko, …) 

• Proces přijetí 

– EU 

– Česká republika 
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