Metodické usmernenie
pre poskytovateľov elektronických komunikačných sietí a služieb k spôsobu zamedzenia prístupu
k webovému sídlu na základe príkazu súdu podľa § 85 ods. 14 zákona o hazardných a hrách a § 94 ods. 4
zákona o elektronických komunikáciách
Úrad pre reguláciu hazardných hier (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v oblasti hazardných hier podľa § 75
písm. b) zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“, celé znenie TU) vydáva v súlade s § 77 ods. 9 písm. d) zákona o
hazardných hrách za účelom jednotného výkladu a postupu pri výkone práv a povinností dozorovaných subjektov a
Úradu pre reguláciu hazardných hier toto metodické usmernenie.
Úrad podľa zákona o hazardných hrách vykonáva podľa § 85 štátny dozor nad poskytovaním zakázaných ponúk.
Zakázaná ponuka je podľa § 2 písm. aa) zákona o hazardných hrách propagovanie hazardnej hry alebo
prevádzkovanie hazardnej hry dostupnej na území Slovenskej republiky bez licencie. Úrad v rámci výkonu dozoru
nad zakázanými ponukami podľa § 85 zákona o hazardných hrách žiada príslušný súd o vydanie príkazu na
zamedzenie prístupu k webovému sídlu, prostredníctvom ktorého sa poskytuje zakázaná ponuka. Úrad zverejní
príkaz súdu na svojom webovom sídle a doručí ho do vlastných rúk povinnej osobe. Podľa § 85 ods. 8 a 14 zákona
o hazardných hrách je osoba, ktorá poskytuje elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné
služby (ďalej aj „poskytovateľ internetu“), povinná na základe príkazu súdu vykonať úkony podľa § 94 ods. 4
zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o elektronických komunikáciách“) – teda zamedziť prístup k webovému sídlu, ktorého adresa je uvedená v
príkaze súdu a to bezodkladne po doručení príkazu súdu.
Ak pominú dôvody na vydanie príkazu súdu na zamedzenie prístupu k webovému sídlu, úrad požiada príslušný súd
o jeho zrušenie. Rozhodnutie o zrušení príkazu súdu sa zverejní na webovom sídle úradu a doručí do vlastných rúk
povinnej osobe. Poskytovateľ elektronickej komunikačnej siete a elektronickej komunikačnej služby je podľa § 85
ods. 15 zákona o hazardných hrách, na základe doručeného rozhodnutia o zrušení príkazu súdu na zamedzenie
prístupu k webovému sídlu, povinný umožniť prístup k webovému sídlu, ktorého adresa je uvedená v rozhodnutí o
zrušení príkazu súdu a to bezodkladne po doručení tohto rozhodnutia.
Úrad pri identifikácii osôb, ktoré sú povinné vykonať príkaz súdu na zamedzenie prístupu k webovému sídlu vychádza
zo zoznamu uvedeného na stránke Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v časti
Zoznam podnikov – poskytovatelia internetu: https://www.teleoff.gov.sk/zoznam-podnikov/, ktorý zostavuje Úrad
pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb podľa zákona o elektronických komunikáciách.
Povinnej osobe podľa § 85 ods. 8 prvá veta zákona o hazardných hrách - poskytovateľovi internetu sú
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy do elektronickej schránky doručované príkazy súdu na
zamedzenie prístupu k webovým sídlam, ktoré je poskytovateľ internetu povinný vykonať bezodkladne po
doručení príkazu súdu. Príkazy súdu na zamedzenie prístupu k webovým sídlam sú zverejnené aj na internetovej
stránke úradu: https://www.urhh.sk/web/guest/144.
Zákon o hazardných hrách a zákon o elektronických komunikáciách ustanovujú poskytovateľovi internetu povinnosť
na základe doručeného príkazu súdu zamedziť prístup k zakázanému webovému sídlu. Spôsob tohto zamedzenia
v zákone o hazardných hrách nie je ustanovený. V záujme dosiahnutia zákonom stanoveného cieľa, t. j. zamedzenia
prístupu na zakázané webové sídla s primeranou mierou efektivity vynaložených nákladov na jeho dosiahnutie sa za
postačujúce riešenie považuje realizácia zamedzenia prístupu k webovému sídlu prostredníctvom DNS (Domain
Name System) záznamu druhej úrovne. Príkaz súdu na zamedzenie prístupu k webovému sídlu obsahuje okrem
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iného aj údaje o rozsahu zamedzenia prístupu k webovému sídlu podľa § 85 ods. 10 písm. c) zákona o hazardných
hrách. V príkaze súdu je teda vždy uvedené, v akom rozsahu má byť zamedzenie vykonané.
Príklad 1:
V príkaze súdu na zamedzenie prístupu k webovému sídlu https://www.xyz.com je uvedené, že zamedzenie má byť
vykonané „konkrétne v rozsahu dostupnosti internetových stránok prevádzkovaných pod doménou xyz.com
z územia Slovenskej republiky vrátane všetkých príslušných domén nižšej úrovne“.
V tomto prípade je potrebné zamedziť prístup k webovému sídlu v rozsahu domény druhej úrovne, teda xyz.com,
ktorá obsiahne aj zamedzenie prístupu k doménam vyššej úrovne, teda napr. www.xyz.com.
Vo výnimočných prípadoch je rozsah zamedzenia definovaný DNS záznamom vyššej úrovne, ale v takom prípade
je v príkaze súdu výslovne uvedená aj tretia alebo ďalšia úroveň.
Príklad 2:
V príkaze súdu na zamedzenie prístupu k webovému sídlu https://www.abc.xyz.co.uk je uvedené, že zamedzenie
má byť vykonané „konkrétne v rozsahu dostupnosti internetových stránok prevádzkovaných pod doménou
abc.xyz.co.uk z územia Slovenskej republiky vrátane všetkých príslušných domén nižšej úrovne“.
V tomto prípade je potrebné zamedziť prístup k webovému sídlu v rozsahu domény štvrtej úrovne, teda
abc.xyz.co.uk, ktorá obsiahne aj zamedzenie prístupu k doménam vyššej úrovne, teda napr. www.abc.xyz.co.uk.
V prípade zamedzenia prístupu k doméne druhej alebo tretej úrovne by mohlo dôjsť k zamedzeniu prístupu aj
k legálnemu obsahu, napr. všetkým internetovým stránkam s koncovkou co.uk.
Zamedzenie je potrebné realizovať bezodkladne po doručení súdneho príkazu, pri zohľadnení nevyhnutnej
administratívnej a technologickej lehoty, ktorá by nemala byť dlhšia ako 10 pracovných dní. Pri zamedzení prístupu
k webovému sídlu na základe doručeného príkazu súdu je možné využitie aj iných spôsobov smerujúcich
k dosiahnutiu uvedeného cieľa. Pri voľbe týchto spôsobov však úrad neodporúča využívanie takých spôsobov, pri
ktorých by došlo k zamedzeniu prístupu k legálnemu obsahu.
Povinnosť vykonať zamedzenie prístupu na zakázané webové sídla podľa § 85 ods. 8 prvá veta a ods. 14 zákona
hazardných hrách a podľa § 94 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách vzniká až na základe doručenia
príkazu súdu do vlastných rúk poskytovateľa internetu, nie na základe zverejnenia príkazu súdu na webovom
sídle úradu, ani na základe zaradenia webového sídla do zoznamu zakázaných webových sídiel.
Podľa § 80 písm. k) zákona o hazardných hrách je dozorovaným subjektom aj subjekt, ktorý poskytuje elektronické
komunikačné siete a elektronické komunikačné služby v rozsahu jeho povinnosti podľa § 85 ods. 8 prvá veta zákona
o hazardných hrách a § 94 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách. Ak úrad pri výkone štátneho dozoru zistí
nesplnenie povinnosti zamedziť prístup k webovému sídlu, prostredníctvom ktorého sa poskytuje zakázaná ponuka,
uloží dozorovanému subjektu, ktorým je právnická osoba, pokutu za spáchanie iného správneho deliktu vo výške od
10 000 eur do 500 000 eur podľa § 96 ods.1 písm. j) alebo dozorovanému subjektu, ktorým je fyzická osoba, pokutu
za dopustenie sa priestupku vo výške od 10 000 eur do 100 000 eur podľa § 95 ods.1 písm. g) a ods. 2 písm. g)
zákona o hazardných hrách.
Toto usmernenie nie je právne záväzným výkladom zákona o hazardných hrách.
Úrad jeho vydaním sleduje zjednotenie postupu jednotlivých subjektov pri uplatňovaní práv a povinností podľa
zákona o hazardných hrách a posilnenia právnej istoty a predvídateľnosti pri konaní a rozhodovaní úradu.
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