
Resumé 

Regulace hazardních her provozovaných prostřednictvím internetu 

Tato diplomová práce se zabývá regulací hazardních her provozovaných prostřednictvím 

veřejné sítě internet. Zvolené téma reflektuje přijetí nového rámce regulace hazardních her, 

představovaného zejména zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o hazardních hrách“), a zákonem č. 187/2016 Sb., o dani 

z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dani z hazardních her“), 

který do českého právního řádu zakotvil systémovou úpravu provozování hazardních her 

prostřednictvím veřejné sítě internet. 

Autorovým cílem je nový regulační rámec provozování hazardních her (včetně nového 

systému zdanění provozování hazardních her) analyzovat a odborně posoudit. S ohledem na 

to, že jak Zákon o hazardních hrách, tak i Zákon o dani z hazardních her nabyly účinnosti 

teprve 1. ledna 2017, je cílem autora taktéž upozornit na výkladové nejasnosti některých jeho 

ustanovení. V neposlední řadě je cílem autora taktéž navrhnout případné změny právní úpravy 

de lege ferenda. 

Práce je rozdělena do čtyř částí. První část se zaměřuje na důvody přijetí nového rámce 

regulace hazardních her a obsahuje též výklad o nedostatku předchozí právní úpravy 

z pohledu práva Evropské unie. Ve druhé části této práce jsou v rámci jednotlivých kapitol 

zkoumány základní instituty Zákona o hazardních hrách, kdy většina z nich se v práci dále 

vyskytuje a s většinou z nich je v práci dále pracováno. Třetí část této práce je věnována 

úpravě provozování hazardních her prostřednictvím internetu, a to především z pohledu 

regulace samotné účasti na takovém hazardním hraní. V této části je tak rozebrána úprava 

procesu registrace a funkcionality uživatelského konta, možnost poskytování bonusů a 

ochranná opatření Zákona o hazardních hrách. V poslední, čtvrté části, této práce je 

analyzován nový systém zdanění provozování hazardních her, představovaný daní 

z hazardních her. Nový systém zdanění je představen za pomoci analýzy jednotlivých prvků 

daně z hazardních her, kterým jsou věnovány jednotlivé kapitoly této části práce. Závěr této 

práce obsahuje shrnutí poznatků, které vzešly z provedené analýzy. 

 


