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ZRUŠENIE PRÍKAZU
Krajský súd v Bratislave, sudkyňou JUDr. Zuzanou Molnárovou, na základe žiadosti
Úradu pre reguláciu hazardných hier zo dňa 04.01.2021, doručenej dňa 18.01.2021, číslo
URHH/001917/2021-172/000076/2021, o vydanie rozhodnutia o zrušení príkazu súdu na
zamedzenie prístupu k webovému sídlu, dňa 21. januára 2021, takto
r o z h o d o l:
podľa § 85 ods. 15 zákona číslo 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 4a zákona čslo 166/2003 Z. z.
o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
r u š í sa
príkaz Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 6Ntn/5/2017 z 22.08.2017
vydaný na základe žiadosti Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky zo dňa 16.08.2017
č.p. 1281603/2017 na zamedzenie prístupu k webovému sídlu https://www.bet-athome.com, voči osobám poskytujúcim elektronické komunikačné siete a elektronické
služby podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov uvedeným v rozsahu, v akom bol vydaný, konkrétne v rozsahu dostupnosti
internetových stránok prevádzkovaných pod doménou bet-at-home.com z územia
Slovenskej republiky vrátane všetkých príslušných domén nižšej úrovne, pretože pominuli
dôvody na jeho vydanie, nakoľko webové sídlo ukončilo poskytovanie zakázanej ponuky.
Odôvodnenie
Sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici na základe žiadosti prezidenta finančnej
správy Slovenskej republiky zo dňa 16.08.2017 č.p.: 1281603/2017 o vydanie príkazu na
zamedzenie prístupu k webovému sídlu, dňa 22.08.2017, rozhodol tak, že v zmysle § 15b
ods. 7 prvej vety, ods. 8, 9 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 4a ods. 1
zákona č. 166/2003 Z.z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačnotechnických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov tak, že vydal príkaz na zamedzenie prístupu k webovému sídlu https://www.betat-home.com, v rozsahu dostupnosti internetových stránok prevádzkovaných pod
doménou bet-at-home.com z územia Slovenskej republiky vrátane všetkých príslušných
domén nižšej úrovne, prostredníctvom ktorého sa poskytuje zakázaná ponuka, voči
právnickým osobám a fyzickým osobám ako poskytovateľom elektronických
komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb. Jedná sa o poskytovateľov
elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb v rozsahu, ako
vyplýva z uvedeného príkazu s tým, že táto povinnosť bola uložená na dobu neurčenú až
do zrušenia uvedeného príkazu.

Zo žiadosti Úradu pre reguláciu hazardných hier číslo URHH/001917/2021172/000076/2021 zo 04.01.2021, doručenej elektronickou poštou dňa 18.01.2021 na Krajský
súd v Bratislave, o vydanie rozhodnutia o zrušení príkazu súdu na zamedzenie prístupu k
webovému sídlu, podanej v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
v znení neskorších predpisov a § 85 ods. 15 v spojení s § 100 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“) vyplýva, že Krajský súd v Bratislave je požiadaný,
ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4a zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia
pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred
odpočúvaním“), o vydanie rozhodnutia o zrušení príkazu súdu č. 6Ntn/5/2017 na
zamedzenie prístupu k webovému sídlu https://www.bet-at-home.com zo dňa 22.08.2017
vydaného Krajským súdom v Banskej Bystrici na základe žiadosti Finančného riaditeľstva
Slovenskej republiky č.p. 1281603/2017 zo dňa 16.08.2017 voči osobám uvedeným
v pripojenej prílohe, ktoré poskytujú elektronické komunikačné siete a elektronické
komunikačné služby, pretože pominuli dôvody na jeho vydanie v plnom rozsahu, konkrétne
v rozsahu dostupnosti internetových stránok prevádzkovaných pod doménou be-athome.com z územia Slovenskej republiky vrátane všetkých príslušných domén nižšej úrovne.
Svoju žiadosť odôvodnil tým, že pri výkone dozoru nad poskytovaním zakázaných
ponúk podľa ustanovenia § 77 ods. 9 písm. g) a ustanovenia § 85 zákona o hazardných
hrách zistil skutočnosti, ktoré dokazujú, že na webovom sídle https://www.bet-at-home.com
bolo ukončené poskytovanie zakázanej ponuky v zmysle zákona o hazardných hrách, čím
pominuli dôvody vydaného príkazu Krajským súdom Banská Bystrica č. 6Ntn/5/2017 zo dňa
22.08.2017. O vykonanom dozore, ktorý preukazuje ukončenie poskytovania zakázanej
ponuky na webovom sídle https://www.bet-at-home.com bola spísaná Zápisnica č.
URHH/001010/2020-172, 030464/2020 zo dňa 11.12.2020, ktorú súčasne pripojil k žiadosti, ako
aj CD nosič so zachytením obsahu webového sídla, ktorý dokazuje ukončenie
poskytovania zakázanej ponuky, dodatočne doručený poštou. Súčasne žiadateľ pripojil aj
predmetné rozhodnutie - príkaz Krajského súdu v Banskej Bystrici.
Krajský súd v Bratislave na základe vyššie uvedených skutočností vyhovel žiadosti
v plnom rozsahu, pričom vyššie uvedený príkaz zrušil v zmysle § 85 ods. 15 zákona o
hazardných hrách, ako súd príslušný v zmysle § 4a zákona č. 166/2003 Z. z. zákona o
ochrane pred odpočúvaním.
Krajský súd v Bratislave
V Bratislave, dňa 21. januára 2021
JUDr. Zuzana Molnárová
sudkyňa
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