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Abstrakt 
 

Práce se zabývá obecnými východisky stávající právní úpravy provozování 

hazardních her na území České republiky, a to jak z národní, tak nadnárodní 

perspektivy. Kromě podrobného zkoumání základů právní úpravy je pozornost 

věnována také vybraným finančněprávním aspektům regulace hazardních her, 

zejména oblasti daně z hazardních her, problematice zdanění výher nebo otázce 

využití kryptoměn a technologie blockchain při provozování hazardních her.  

 

Práce se skládá ze tří komplementárně propojených částí. V první interdisciplinární 

části je nejprve prozkoumán fenomén hazardních her pohledem neprávních vědních 

oborů. Objevují se zde poznatky ze sociologie, ekonomie, filosofie, etiky, psychologie 

a nechybí ani krátký pohled do historie a budoucnosti hazardních her.  Mezioborový 

přesah a zohlednění vědeckých poznatků ze souvisejících vědních oborů je 

nezbytným předpokladem pro tvorbu takové právní úpravy, která je způsobilá 

dosáhnout sledovaných cílů.   

 

Politika snižování škod („harm reduction“) je blíže zkoumána ve druhé části této 

práce. V té jsou podrobně analyzovány otázky související s problémovým hráčstvím 

hazardních her a nástroji, které mohou nepříznivé dopady nadměrného hraní snižovat. 

Podrobně jsou rozebrány i příčiny vzniku a rozvoje problémového hráčství. 

Provedená analýza efektivity jednotlivých preventivních nástrojů a opatření 

uplatňovaných v rámci českého zákona o hazardních hrách se opírá především o 

poznatky ze zahraničních vědeckých prací a odborných studií mapujících chování 

hráčů hazardních her. Získané poznatky jsou aplikovány na stávající právní úpravu, 

a kde je to vhodné, jsou navrhovány i změny de lege ferenda. 

 

Třetí část se pak zabývá rozborem finančněprávních aspektů regulace hazardních her, 

zejména aspektům daňověprávním a otázce využití moderních technologií s blízkým 

vztahem k finančnímu právu k provozování hazardních her. V rámci analýzy právní 

úpravy zdaňování hazardních her je provedena i rozsáhlá mezinárodní komparativní 

analýza způsobů, jakým ke zdaňování hazardních her přistupují ostatní státy Evropské 

unie. S využitím této analýzy jsou v závěru formulovány doporučení, které by pro 

futuro mohly přispět k tomu, aby i v oblasti zdaňování hazardních her bylo dosaženo 

sledovaných fiskálních cílů. 
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