Č.p.: 6Ntn/60/2018

Banská Bystrica, 16.08.2018

Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky
Lazovná 63
974 01 Banská Bystrica
Vydanie príkazu na zamedzenie prístupu k webovému sídlu
k č.p.: 454450/2018
Sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici na základe žiadosti prezidenta finančnej správy
Slovenskej republiky z 07.08.2018 č.p.: 454450/2018 o vydanie príkazu na zamedzenie
prístupu k webovému sídlu takto
rozhodol
V zmysle ustanovenia § 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 informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov.
vydávam príkaz
na zamedzenie prístupu k webovému sídlu https://www.635288.com, v rozsahu dostupnosti
internetových stránok prevádzkovaných pod doménou 635288.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 nasledujúcich poskytovateľov elektronických komunikačných sietí
a elektronických komunikačných služieb:
3net s.r.o., Horská 1314/38, Partizánske, 958 06 , IČO 47916699
BerLINK s. r. o., Potočná 29, Bernolákovo, 900 27, IČO 47469994
Detronics Plus, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen, 960 01, IČO 51081776
DK05.Net s.r.o., Mierová 1967/12, Dolný Kubín, 026 01, IČO 47132841
edoma one s.r.o., Piešťanská 3, Trnava, 917 01, IČO 47491973
edoma seven s.r.o., Piešťanská 3, Trnava, 917 01, IČO 51060213
ElsoNET s. r. o., Družstevná 68/5, Bratislava - mestská časť Nové Mesto , 831 04 , IČO 51282810
esmiti s. r. o., Slovenská 1, Bardejov, 085 01, IČO 50914812
FeSys s. r. o., Kostolná pri Dunaji 33, Kostolná pri Dunaji, 903 01, IČO 50110063
Fiber-NET.sk s.r.o., Slovenská 1, Bardejov, 085 01, IČO 45302839
Fibercom, s.r.o., M.R. Štefánika 4280/30, Sereď, 926 01, IČO 48114201
FreeNet s.r.o., Kukučínova 803/18, Fiľakovo, 986 01, IČO 47224053
Galaxynet s.r.o., Malohontská 1076/20, Rimavská Sobota, 979 01, IČO 51260204
Globalstar Slovakia, s. r. o., Suché mýto 1, Bratislava, 811 03, IČO 51285436
GOLEMTECH TT, s.r.o., Družstevná 21, Cífer, 919 43, IČO 51073188
HEXEMPO, s.r.o., M.R.Štefánika 873/204 , Vranov nad Topľou, 093 01, IČO 47835672
HMS, s. r. o., Štefánikova 41, Bratislava - mestská časť Staré Mesto , 811 04, IČO 46221603
INKUBÁTOR MALACKY, n. o., Bernolákova 1 A, Malacky, 901 01, IČO 36077615
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IvankaNet Home s.r.o., Dlhá 9, Ivanka pri Dunaji, 900 28, IČO 50652109
Jaroslav Králik - LUKRANET.SK, 572/B 5, Valaská Belá, 972 28, IČO 41364589
KABEL TELEKOM LC, s.r.o., Kolonáda 20/6, Lučenec, 984 01, IČO 51339064
KABELTELSAT s.r.o., Pod Šípkom 1301, Partizánske, 958 06, IČO 36324728
Mikuláš Klimo, Jesenského 519/32, Detva, 962 12, IČO 41139615
Librenet s.r.o., Tomášikova 1360, Revúca, 050 01, IČO 51141876
LUNETA, s.r.o., Pribišova 47, Bratislava - mestská časť Karlova Ves , 841 05, IČO 31371248
MARKA.NET, s.r.o., Čadečka 640, Čadca, 022 01, IČO 51467836
Martin Bakaľár PROBASEC, Budovateľská 174/14, Giraltovce, 087 01, IČO 47627816
Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, Sabinov, 083 01, IČO 43431810
Media-Servis s.r.o., Obrancov mieru 3173/13, Detva, 962 12, IČO 47469064
Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO, E. Adyho 2525/2, Kráľovský Chlmec, 077 01, IČO 34877827
MOBIL ATAK VRABLE, s. r. o., 2, Štefanovičová, 951 15, IČO 45299188
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 09, I
NBsieť alfa, s.r.o., Železničný rad 1605, Nová Baňa, 968 01, IČO 51089637
NBsieť beta, s.r.o., Železničný rad 1605, Nová Baňa, 968 01, IČO 51089734
NetSpace s.r.o., Obrancov mieru 3173/13, Detva, 962 12, IČO 36049778
NGC.sk, s.r.o., Mierová 165/165, Sklabiňa, 038 03, IČO 47725354
Peter Papp, Hollého 1925/3, Šaľa, 927 05, IČO 44036833
Marek Poliak - TORNADONET, Štúrova 340/7, Hanušovce nad Topľou, 094 31, IČO 33276641
pronetworking s. r. o., Na Karlove 25, Banská Bystrica, 974 01, IČO 51010062
Proxinet s.r.o., Agátová 3, byt. č. 7, Želiezovce, 937 01, IČO 51029197
Regiotel Slaná s.r.o., Poštová 1084/24, Tornaľa, 982 01, IČO 46485198
Regiotel Tornaľa s.r.o., Poštová 1084/24, Tornaľa, 982 01, IČO 46163018
REJK-NET, s.r.o., 1033, Šoporňa, 925 52, IČO 47528176
RNDr. Pavel Smutný - AQUAFIND, Učiteľská 11, Banská Štiavnica, 969 01, IČO 32035306
Robert Javor - REJK-NET, 1033, Šoporňa, 925 52, IČO 34645136
Sama Tech s.r.o., Kalinčiaková 232/4, Gbeľany, 013 02, IČO 51320215
sasnet s. r. o., Javornícka 15, Banská Bystrica, 974 11, IČO 46073213
Slavomír Lenárt - SOLEN, Ťačevská 19, Bardejov, 085 01, IČO 41228383
Stavebné bytové družstvo, Horná č. 926/1, Šaľa, 927 01, IČO 170747
SYSTRADE, s.r.o., 922, Vlčany, 925 84, IČO 36279226
Peter Škovran SatLan, 72, Koškovce, 067 12, IČO 34291792
TS, s.r.o., Lesná 2044/95, Veľký Meder, 932 01, IČO 36242063
TvojInternet s.r.o., Horná Strieborná 288/8, Banská Bystrica, 974 01, IČO 51748398
VANCI, v.o.s., Nobelova 46, Bratislava, 831 02 , IČO 31347720
WI-NET MI s. r. o., Hlavná 8/18, Raslavice, 086 41, IČO 47146087
WI-NET SK s. r. o., Hlavná 8/18, Raslavice, 086 41, IČO 43892906
XtraNet Plus s. r. o., Sládkovičova 43, Piešťany, 921 01, IČO 51420805
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET), Vazovova 5, Bratislava - mestská č
pričom táto povinnosť sa ukladá na dobu neurčenú až do zrušenia tohto príkazu súdom a
základe na základe žiadosti Finančného riaditeľstva SR.
Odôvodnenie
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Zo žiadosti žiadateľa vyplýva, že Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej FR
SR) v rámci vykonávania dozoru nad poskytovaním zakázaných ponúk podľa ustanovenia §
11 ods. 2 písm. a) a ustanovenia § 15b zákona o hazardných hrách, zistilo nasledovné
skutočnosti, ktoré dokazujú, že na webovom sídle https://www.635288.com dochádza
k poskytovaniu zakázanej ponuky v zmysle zákona o hazardných hrách, a preto v záujme
zabrániť predmetnej protiprávnej činnosti je nutné zamedziť prístup k uvedenému webovému
sídlu.
K webovému sídlu https://www.635288.com, prostredníctvom ktorého sa poskytuje
zakázaná ponuka, voči právnickým osobám alebo fyzickým osobám uvedeným v Prílohe č. 1,
ktoré poskytujú elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby, v lehote,
kým nepominú dôvody na vydanie príkazu a v rozsahu, v akom je na danom webovom sídle
zverejňovaná zakázaná ponuka podľa ustanovenia § 2 písm. u) zákona o hazardných hrách,
konkrétne v rozsahu dostupnosti internetových stránok prevádzkovaných pod doménou
288365.com z územia Slovenskej republiky vrátane všetkých príslušných domén nižšej
úrovne.
Predmetné webové sídlo je možné považovať za variáciu webového sídla
https://www.bet365.com, na ktorom bolo identifikované poskytovanie zakázanej ponuky na
základe vykonaného dozoru nad poskytovaním zakázaných ponúk popísaného v Zápisnici č.
1222984/2017 zo dňa 14.07.2017. Na zamedzenie prístupu k webovému sídlu
https://www.bet365.com, prostredníctvom ktorého sa poskytuje zakázaná ponuka, bol vydaný
príkaz súdu č. 6Ntn 2/2017 zo dňa 11.08.2017 na základe žiadosti FR SR č. 1272609/2017 zo
dňa 10.08.2017 o vydanie príkazu na zamedzenie prístupu k webovému sídlu (Príloha č. 8
žiadosti).
Obsah webového sídla https://www.635288.com je dostupný v slovenskom jazyku
a má zhodnú vizuálnu úpravu ako webové sídlo https://www.bet365.com, a teda po načítaní
sa objaví zhodná titulná stránka s logom bet365 a možnosťou voľby: „Šport“, „Kasíno“,
„Poker“, „Hry“. Po zvolení si možnosti „Kasíno“ je možné vybrať si, okrem iného, aj
„Stolové hry“, „Hry a Keno“, „Automaty“, kde je dostupná ponuka konkrétnych hazardných
hier. Po zvolení si možnosti „Šport“ je umožnené vybrať si z ponuky športov pre stávkové
hry. Na predmetnom webovom sídle je rovnako zhodná kontaktná adresa supportsvk@customerservices365.com, kde je priamo označená skratka svk pre Slovenskú republiku.
Na webovom sídle https://www.635288.com bolo FR SR identifikované číslo účtu
rovnaké
ako
na
webovom
sídle
https://www.bet365.com,
a teda
GB33BARC20658259151311 / SWIFT: BARCGB22, ku ktorému už bol vydaný príkaz súdu
č.p. 6Ntn/8/2017 zo dňa 18.09.2017 na zamedzenie vykonania platobnej operácie alebo
platobnej služby na základe žiadosti FR SR č. 1309831/2017 zo dňa 04.09.2017 (Príloha č. 9
žiadosti).
Dňa 06.09.2017 FR SR na predmetnom webovom sídle overilo, či bolo poskytovanie
zakázanej ponuky ukončené v lehote 10 dní odo dňa zaslania výzvy č. 1299605/2017 zo dňa
25.08.2017 (Príloha č. 3 až 6 žiadosti). Poskytovanie zakázanej ponuky nebolo na webovom
sídle https://www.635288.com ukončené, sídlo je verejne dostupné z územia Slovenskej
republiky a FR SR webové sídlo zaradilo na zoznam zakázaných webový sídel. O vykonanom
dozore FR SR vyhotovilo Zápisnicu č. 1372879/2017 zo dňa 08.09.2017 (Príloha č. 7
žiadosti).
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Na webovom sídle https://www.635288.com, FR SR žiadalo zablokovať prístup, kde
sú uvedené ako prevádzkovatelia spoločnosti: Hillside (UK Sports) LP, Hillside (Sports) LP,
Hillside (Gaming) LP, resp. Hillside (Gibraltar) Limited, ktorá nemá na území Slovenskej
republiky udelenú ani vydanú licenciu. Napr. k Hillside (Gibraltar) Limited na webovom sídle
https://www.635288.com deklaruje udelenie licencie Gaming RGL No. 035 vydanú na
Gibraltare, nie v zmysle zákona o hazardných hrách. Pričom podľa ustanovenia § 3 ods. 7
zákona o hazardných hrách: „Prevádzkovanie zahraničných hazardných hier a propagovanie
zahraničných hazardných hier na území Slovenskej republiky sa zakazuje. Na území
Slovenskej republiky sa zakazuje aj jednotlivý predaj žrebov, prijímanie stávok a vyplácanie
výhier, vrátane sprostredkovania týchto činností, v hazardných hrách podľa odseku 2, ktorých
prevádzkovateľom je zahraničný subjekt a pri ktorých sú vklady uhrádzané do zahraničia.“
Podmienkou prevádzkovania hazardných hier na území Slovenskej republiky je
dodržiavanie zákona. V ustanovení § 2 písm. a) zákona o hazardných hrách sa rozumie
„prevádzkovateľom hazardnej hry právnická osoba, ktorej udelil príslušný orgán štátnej
správy alebo obec individuálnu licenciu podľa tohto zákona, alebo právnická osoba, ktorá
splnila podmienky všeobecnej licencie vydanej Ministerstvom financií Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo“) a podala oznámenie podľa § 19“. Podľa ustanovenia § 3 ods. 3
zákona o hazardných hrách „hazardné hry možno prevádzkovať len na základe licencie
udelenej alebo vydanej podľa tohto zákona, za podmienok ustanovených týmto zákonom a
určených v individuálnej licencii alebo všeobecnej licencii a pri dodržaní povinností podľa
schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardnej hry“.
Z ustanovenia § 2 písm. u), ustanovenia § 28 ods. 1 a ustanovení § 2 písm. l) zákona
o hazardných hrách vyplýva, že hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu môže
prevádzkovať len národná lotériová spoločnosť, ktorou je TIPOS, národná lotériová
spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07, Bratislava, každé iné takéto poskytovanie je
zakázanou ponukou. Výnimku tvoria stávkové hry, konkrétne kurzové stávky, kde je priamo v
individuálnej licencii udelenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky uvedené, že
udeľuje individuálnu licenciu na prevádzkovanie stávkových hier (kurzových stávok) okrem
iného prostredníctvom internetovej siete ako komunikačného kanálu.
Prostredníctvom vyššie uvedeného webového sídla sú prevádzkované a propagované
hazardné hry bez licencie podľa zákona o hazardných hrách, nie sú prevádzkované národnou
lotériovou spoločnosťou ani prevádzkovateľom kurzových stávok, ktorý má udelenú
individuálnu licenciu na prevádzkovanie stávkových hier (kurzových stávok), okrem iného ,
prostredníctvom internetovej siete ako komunikačného kanálu a táto hazardná hra je
dostupná na území Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 2 písm. t) zákona
o hazardných
hrách.
V zmysle
uvedeného
dochádza
na
webovom
sídle
https://www.635288.com k porušeniu ustanovení § 3 ods. 3 a 7 zákona o hazardných hrách.
Zabránenie poskytovania nelegálnej ponuky prispeje k predchádzaniu vzniku
patologického hráčstva, zvýši ochranu spotrebiteľa – hráča, najmä jeho osobných údajov
a citlivých informácií, ktoré sú pri využívaní u nás nelicencovaných internetových hazardných
hier vystavené zvýšenému riziku, poskytne zvýšenú ochranu ľahko zraniteľných skupín a tiež
ochranu zdravia. Internetové hazardné hry predstavujú obzvlášť zvýšené riziko pre
mladistvých, z dôvodu ľahkej dostupnosti cez rozšírenú internetovú sieť a sťaženej regulácie
zo strany štátu. Internetové hazardné hry bez licencie fungujú mimo kontrolu a reguláciu
štátu, štát preto nevie zabezpečiť primeranú ochranu hráčom, napr. pred zneužitím osobných
údajov, nesplnením deklarovaných pravidiel hry, nevyplatením výhier, prepadnutím vkladu,
nekorektným správaním zo strany poskytovateľa. Taktiež dochádza k značným finančným
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únikom, keďže nelicencovaní prevádzkovatelia internetových hazardných hier neplatia odvod
do štátneho rozpočtu.
Ako prílohu žiadosti FR SR zaslalo CD nosič so zachytením obsahu webového sídla,
prostredníctvom ktorého sa poskytuje zakázaná ponuka, ktorý dokazuje protiprávne konanie
a porušenie zákona o hazardných hrách, keďže na tomto webovom sídle sú prevádzkované
hazardné hry prostredníctvom internetu bez licencie vydanej v zmysle zákona o hazardných
hrách. Na tomto CD nosiči je zachytený obsah v momente vyhľadania a takisto obsah po
uplynutí 10 dní odo dňa odoslania výzvy na ukončenie poskytovania zakázanej ponuky, čo
dokazuje, že výzvu dozorovaný subjekt nereagoval, nepreukázal, že neposkytuje zakázanú
ponuku, na základe čoho bolo webové sídlo, prostredníctvom ktorého sa poskytuje zakázaná
ponuka, zaradené FR SR do zoznamu zakázaných webových sídel podľa ustanovení § 15b
ods. 2, 3, 4 a 5 zákona o hazardných hrách.
V zmysle ustanovenia § 34a ods. 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 171/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné
súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov FR SR žiada
Krajský súd v Banskej Bystrici o doručenie príkazu súdu v elektronickej forme do schránky
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.
V zmysle zákona o hazardných hrách FR SR navrhlo súdu vydať príkaz na
zamedzenie prístupu k webovému sídlu https://www.635288.com, prostredníctvom ktorého sa
poskytuje zakázaná ponuka, voči právnickým osobám a fyzickým osobám uvedených
v Prílohe č. 1, ktoré poskytujú elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné
služby, v lehote, kým nepominú dôvody na vydanie príkazu a v rozsahu, v akom je na danom
webovom sídle zverejňovaná zakázaná ponuka podľa ustanovenia § 2 písm. u) zákona
o hazardných hrách, konkrétne v rozsahu dostupnosti internetových stránok prevádzkovaných
pod doménou 635288.com z územia Slovenskej republiky vrátane všetkých príslušných
domén nižšej úrovne, prostredníctvom príkazu súdu.
Krajský súd v Banskej Bystrici prikazuje právnickým a fyzickým osobám
poskytujúcim elektronické komunikačné siete a elektronické služby podľa zákona č. 351/2011
Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktoré sú uvedené v
Zozname právnických a fyzických osôb, ktoré poskytujú elektronické komunikačné siete
a elektronické komunikačné služby, ktorý bol vytvorený na základe zoznamu zverejneného
Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, aby v zmysle
ustanovenia § 15b ods. 7 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zamedzili prístup k nelegálnemu obsahu
webového sídla https://www.635288.com, v rozsahu dostupnosti internetových stránok
prevádzkovaných pod doménou 635288.com z územia Slovenskej republiky vrátane všetkých
príslušných domén nižšej úrovne, prostredníctvom ktorých sa poskytuje zakázaná ponuka,
ktorou je podľa § 2 písm. u) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
v znení
neskorších
predpisov
propagovanie
alebo prevádzkovanie hazardnej hry dostupnej na území Slovenskej republiky bez licencie
podľa tohto zákona prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete. Táto povinnosť sa
ukladá na dobu neurčitú, až do zrušenia tohto príkazu súdom na základe žiadosti Finančného
riaditeľstva Slovenskej republiky.
Žiadateľ požaduje doručenie príkazu súdu v elektronickej forme do schránky
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.
Dôvodom zamedzenia prístupu k označenému webovému sídlu je verejný záujem,
ktorým je ochrana verejného poriadku, prevencia kriminality, ochrana verejnej morálky,
odstránenie nerovnakého postavenia na trhu a konkurenčnej výhody spoločností, ktoré
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nerešpektujú slovenskú právnu úpravu pre oblasť podnikania v oblasti hazardných hier.
Zabránenie poskytovania nelegálnej ponuky prispeje k zvýšenej ochrane ľahko zraniteľných
skupín a ochrane ich zdravia, k predchádzaniu vzniku patologického hráčstva, zvýši ochranu
spotrebiteľa – hráča, najmä jeho osobných údajov a citlivých informácií, ktoré sú pri
využívaní u nás nelicencovaných internetových hazardných hier vystavené zvýšenému riziku.
Zamedzením nelegálnych internetových hier sa zabráni aj značným finančným únikom, keďže
nelicencovaní prevádzkovatelia internetových hazardných hier neplatia odvod do štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky.
Keďže posudzovaná žiadosť FR SR má všetky zákonné náležitosti, preto som jej
v plnom rozsahu vyhovel.
P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
(§ 15b ods. 8 veta druhá zák. č. 171/2005 Z. z.).
JUDr. Ján D e á k
sudca
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