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I. 

Výsledky práce (včetně komentáře o publikaci výsledků nebo jejich přijetí k publikaci a 
hodnocení, zda přináší nové poznatky) 

Autor podle mého názoru dosáhl výsledku, který si předsevzal. Předložil práci, ve které se 
zaměřil na problematiku na pomezí finančního a správního práva (byť osobně tvrdím, že 
jednoznačně patří do práva finančního), která se historicky potýkala s mnoha nedokonalostmi 
a u které je stěžejní regulační funkce práva. Práce má hodnotu teoretickou, je vědecky 
zaměřená a rozvíjí finančněprávní teorii. Není však možné opomenout ani praktické dopady 
díla. To se projevuje především v tom, že autor shrnuje v podstatě veškerou dostupnou 
literaturu, která se váže k tématu, a poskytuje praktická doporučení a závěry. A tak by tato 
publikace měla být čtena nejen experty v oblasti provozování hazardních her a pracovníky 
dozorových orgánů, ale také akademiky a legislativci Je nutné zdůraznit, že autor zpracoval 
velmi podrobný a v českém prostředí ojedinělý text. Dosažené výsledky by rozhodně neměly 
zapadnout a měla by jim být věnována pozornost jak v teorii, tak v praxi. Je patrné, že se autor 
tématu, které zpracovává ve své disertační práci, dlouhodoběji věnuje. Práci jednoznačně 
doporučuji publikovat (snad i s přihlédnutím k posudkům) jako určitou formu i když vědecky 
pojaté, přesto praktické (a tedy dobře prodejné) publikace. Na trhu obdobné dílo chybí. 

 

II. 

Aktuálnost zpracovaného tématu 

Je nutné konstatovat, že zvolené téma je adekvátně zvoleno pro disertační práci. Je 
multioborové, s přesahy do správního práva, daňového práva, případně do dalších 
souvisejících právních odvětví. Vidím zde však i aspekty ekonomické, sociologické, 
psychologické a jiné. Jakkoliv byla nová právní úprava přijata již v roce 2016, jedná se stále o 
materii relativně novou, nikoliv dostatečně probádanou. Dílčí novely a judikatura jsou dalším 
aspektem pro pozitivní hodnocení aktuálnosti zpracovávaného tématu. S ohledem na tyto 
skutečnosti je nanejvýš vhodné, že recenzovaná publikace vznikla a je možné vyhodnotit 
regulaci de lege lata v ČR a naznačit další kroky de lege ferenda. Autorem předestřené 
problémy a jeho poznatky by neměly zapadnout a zejména legislativou by měly být brány v 
potaz. 
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III. 

Struktura práce – zvolené metody zpracování 

Struktura práce je vhodná, přehledná a logická: vedle úvodu a závěru je řazeno pět kapitol, 
které se dále vhodně člení. Uspořádání je logické, je postupováno od obecného ke zvláštnímu, 
přičemž kapitoly jsou vzájemně provázané. Ocenil bych i dílčí závěry u každé kapitoly, které 
jsou nyní relativně roztříštěny v textu celé práce. 

Autor uvádí využité metody v úvodu, přičemž jejich použití objasnil a z pohledu oponenta nejsou 
ke zvoleným metodám zpracování ani k jejich využití výhrady.  

 

IV. 

Připomínky k textu 

V úvodu disertační práce uvádí autor motivaci pro sepsání díla a cíle práce. Domnívám se, že 
hlavní cíl práce mohl být pregnantnější, nadto analýza nemá být cílem, jelikož je metodou; tento 
fakt je však vyvážen konstrukcí výzkumných otázek. Snad se dalo pracovat i s hypotézami. 
Metodologie je dobře vyjasněna, chybí mi přehled stávajícího literárního zázemí jak v ČR, tak 
v zahraničí. 

Druhá kapitola je mimoprávní a zabývá se hazardními hrami z pohledu neprávních vědních 
oborů, vč. věd historických. Takový přesah u disertačních prací skutečně velmi oceňuji. Právě 
u hazardních her je více než patrné, že právní regulace je ovlivňována aspekty sociologickými, 
psychologickými, filozofickými, morálními, ekonomickými atd.  

Třetí kapitola již obrací pozornost k právní regulaci hazardních her. Jedná se o obecné úvahy, 
přesto velice zajímavé a domnívám se, že v prostředí ČR doposud takřka ignorované. Navazuje 
čtvrtá kapitola k problémovému hráčství, která snad na první pohled mohla předcházet právní 
regulaci, ale s ohledem na další návaznosti je struktura zvolená autorem opodstatněná. 
Pokračuje totiž preventivními opatřeními podle zákona o hazardních hrách. Zajímá se o 
registraci k hraní hazardních her, místa provozování hazardních her, vyloučení hráče z přístupu 
ke hře, pravidly zodpovědného hraní. Dílčí závěry a doporučení jsou propracované a logické, 
snad s výjimkou možnosti obcí zakazovat hazardní hry na svém území – zde nacházím 
argumenty pro i proti takovému přístupu a závěr není jednoznačný.  

Teprve šestá kapitola oficiálně přiznává, že se bude zabývat finančněprávními aspekty 
provozování hazardních her. Takto by asi psala práci zaměřenou na dané téma většina autorů; 
já však preferuji způsob zvolený autorem, který jde svými přesahy nad rámec běžných 
standardů. Na rozdíl od autora bych se nebál o herním právu hovořit jako o podoboru finančního 
práva. Jsou zmíněny aspekty historické. Velmi dobré analýzy nacházím v pasážích týkajících 
se zdaňování hazardních her. Zařazení výkladu ke kryptoměnám by bylo vhodné více objasnit 
a lépe zdůvodnit; takto působí zařazení trošku na sílu. 

Samotný závěr je shrnující v dobrém slova smyslu, propracovaný co se výzkumných otázek 
týče a práci vhodně uzavírající.  
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V. 

Jazyková a grafická úroveň 

Práce je sepsána ve spisovné češtině, bez gramatických chyb, terminologie, styl i sloh psaní 
jsou adekvátní. Grafická úroveň je odpovídající. Autor využil vysoce nadprůměrné množství 
odborné literatury, kterou řádně citoval. Nerozumím, proč je seznam zdrojů členěn tak, jak autor 
zvolil; není důvod oddělovat elektronické zdroje od ostatních, není třeba dělit mezi 
monografiemi, články a sborníkovými příspěvky apod. 

 

VI. 

Otázky k obhajobě 
1. Na str. 60 uvádí autor, že je možné regulovat též cenu / marži v případě hazardních 

her. Mohl by toto prosím více objasnit, především k pojmu „cena“? 
2. Role obcí v oblasti finančněprávní a daňověprávní v případě hazardních her. 

 

VII. 

Předepsaná formulace závěrů: 

 

Autor ve své disertační práci  

  prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce v daném oboru 

  neprokázal schopnost samostatné tvůrčí práce v daném oboru 

 

Práce 

  splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. 

  nesplňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. 

 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertačních prací. 

 

  

V Brně dne 23. července 2020                                                                                          

 

Podpis oponenta 
 


