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Jméno diplomanta: Zdeněk Kmínek  

 

Diplomant  zpracoval diplomovou  práci na téma „Finančněprávní aspekty hazardních 

her“.  

 
                 Problematika daňového a finančního práva u hazardních her je významnou otázkou 

zejména pro obce, a proto považuji téma za vhodné ke zpracování.  V současné době jsou  

pramenem informací zejména zákony č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, zákon č. 

186/2016 Sb., o hazardních hrách, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, dále pak zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

 

       

             Cílem práce bylo  především zhodnotit  a  zjistit,  zda hra,  takzvané  „loot boxy“, 

můžeme považovat za hazardní hru. Téma je to po odborné stránce jistě zajímavé a dosud do 

hloubky nezpracované. Téma proto považuji za vhodné ke zpracování.    

           

            Práce je rozčleněna do 4 kapitol.  

Jednotlivé části práce na sebe navazují a tvoří kompaktní celek.  

 

            Nejprve se student zaměřuje na popis základních institutů z oblasti  her. Definuje hru, 

hazard a znaky hazardní hry, prvku náhody, kolektivnost, sázku, los atd. 

              

            Student správně uvádí, že herní právo je odvětví práva, které se zabývá hazardními 

hrami, především jejich právní úpravou v rámci ochrany občanů a stanovení pravidel pro 

provozovatele. Má pevné vazby na právo finanční, správní a občanské, ale také trestní.  Dále 

rozebírá provozování, rejstřík vyloučených osob. Zajímavý je odstavec, který se věnuje 

problematice Covidu-19 a kamenných provozoven a přesunu sázení on-line. Tyto subkapitoly 

by jistě mohly být ale rozšířeny. Správně upozorňuje na zatím asi bohužel nezvládnutou právní 

úpravu této problematiky. Stát v této oblasti je za objektivní realitou. Problémem jsou naprosto 

odlišné rozdíly v názorech, jak tuto problematiku uchopit.  

               

            Proto se druhá kapitola zřejmě věnuje hazardním hrám v souvislosti s internetem. To je 

velmi závažná oblast. V práci o právní úpravě zákona, není obvyklé použít dotazníkové šetření. 

Ale jeho zařazení je určitě oživující. V dalších částech této kapitoly popisuje hru zvanou loot-

box. 

  

            Třetí kapitola rozebírá hazardní hry de lege lata a de lege ferenda  

            Student správně konstatuje, že úprava hazardních her dosáhla ve své stávající podobě 

nejrozsáhlejší kodifikace od svých počátků. Konkrétní paragrafy zabývající se hazardními 

hrami nalezneme v části čtvrté hlavě druhé dílu 15 a oddílu 3 nového občanského zákoníku. 

Jmenovitě se jedná o §§ od 2873 do 2883, které řeší sázku, hru a los. Zajímavé jsou kapitoly 

z historie hazardu u nás. Student vložil do své práce také vliv judikatury EU.  

 

           Čtvrtá část práce je podle mého názoru stěžejní. Kapitola 4.2. Danění hazardních her 

v rámci loterního zákona poměrně zdařila popisuje objektivní realitu. Student dobře 

charakterizuje jednotlivé dílčí základy daně a také přínos pro státní a místní rozpočty. 

V závěru poměrně věcně a správně popisuje možnosti zdanění loot boxů.  

 



 

 

             

         Student prokázal  velmi dobré teoretické i praktické znalosti. Použil vhodné metody řešení 

problému a vědecké práce vůbec.   

 

         Práce je založena především na teoretických znalostech, ale nechybí ji ani jistá praktičnost  

a praktické příklady, které student získal vlastní činností v této oblasti i jistě  konzultací 

s odborníky z teorie a praxe.  Domnívám se, že tento přístup studenta i práci samotnou obohatil.  

 

           Cíle diplomové práce byly podle mého názoru splněny.  

 

           Student využil literatury, která je pro danou problematiku vhodná.   

 

             Práce podle mého názoru splňuje po obsahové i po formální stránce předpoklady pro 

obhajobu.  Při obhajobě by se student měl zaměřit především na otázky: 

a) Zdanění výher u fyzických osob.   

b) Nejčastější problémy v souvislosti s provozováním kasin. 

 

 

             Práci doporučuji k obhajobě.     

 

 

V Plzni dne 21. května  2021                                                        Ing. Josef  Nocar   

 


