
 

Stránka 1 z 4 
 

POSUDEK ŠKOLITELE 

Jméno disertanta: Řehola Jan Mgr. 

Téma práce: Alea iacta est – Východiska současné právní úpravy hazardních her 
s důrazem na finančněprávní aspekty jejich regulace 

Rozsah práce: 692 159 znaků včetně mezer (podle prohlášení) 

Datum odevzdání práce: 8. července 2020 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Disertant si jako téma své disertační práce zvolil problematiku ze specifické oblasti se vztahem 
k finančnímu právu, a to téma týkající se finančněprávních aspektů právní regulace hazardních 
her. S ohledem na to, že od 1. ledna 2017 je v České republice účinná nová právní úprava 
hazardních her, jde o téma aktuální. Nová právní úprava je již několik let účinná, a tudíž je 
možné zhodnotit její fungování v praxi a případně navrhnout její změny. Téma má i teoretický 
potenciál pro obor finančního práva a finanční vědy. Disertační práce na téma „Alea iacta est – 
Východiska současné právní úpravy hazardních her s důrazem na finančněprávní aspekty jejich 
regulace“ proto může být velmi přínosná. 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 

Disertantem zvolené téma je tématem, které je v tuzemské literatuře zabývající se finančním 
právem poměrně málo zpracovávaným, spíše se mu věnují odborníci z jiných právních vědních 
oborů. Má-li být téma řádně teoreticky zpracováno, jde o téma poměrně náročné. 
Problematiku právní úpravy hazardních her není možné úspěšně zvládnout bez studia celé řady 
podkladů a bez teoretických právních znalostí nejenom finančního práva, ale i správního práva, 
občanského práva, obchodního práva a trestního práva. Potřebné jsou i znalosti jiných vědních 
oborů, zejména sociologie, psychologie a ekonomie. Vstupních údajů pro zpracování disertační 
práce mohl mít disertant dostatek, a to nejenom odbornou literaturu, ale zejména příslušné 
právní předpisy a internetové zdroje. Zpracovat téma je možné kvalitativní metodou a použít 
zvláště analytickou, deduktivní, příp. komparativní, metodu přístupu. 

3. Formální a systematické členění práce 

Z formálního hlediska se disertační práce skládá z titulní strany, poděkování, prohlášení, 
obsahu, úvodu, pěti částí, závěru, seznamu použitých zdrojů a příloh. Na konec práce je 
zařazen název práce, abstrakt a klíčová slova, a to v českém jazyce a anglickém jazyce. 

V úvodu disertační práce uvádí disertant stručný prolog, dále formuluje hlavní cíl své disertační 
práce (z teoretického hlediska zhodnotit nově přijatou českou právní úpravu v oblasti regulace 
hazardních her a případně navrhnout změny de lege ferenda) a klade si 3 výzkumné otázky. 
Zmiňuje i motivaci k napsání práce a uvádí, že práce „by tak měla také mimo jiné sloužit pro 
zástupce obou táborů, aby pochopili pohled druhé strany“. Konečně disertant v úvodu uvádí 
vědecké metody a popisuje strukturu své disertační práce. Po úvodu následuje část 
pojednávající o hazardních hrách pohledem neprávních vědních oborů. Další část disertační 
práce se věnuje obecným východiskům a základním aspektům regulace hazardních her. Na 
tuto část disertační práce navazují části týkající se problémového hráčství a politiky prevence 
a snižování škod v oblasti hazardního hraní a preventivních opatření podle zákona o hazardních 
hrách a hodnocení jejich efektivity. Poslední část disertační práce pojednává 
o finančněprávních aspektech provozování hazardních her. V závěru disertační práce uvádí 
disertant shrnutí průběžně nalezených odpovědí na výzkumné otázky a své další závěry, ke 
kterým dospěl. 

4. Vyjádření k práci 

V první části disertační práce disertant uvádí obecná východiska regulace hazardních her také 
pohledem filosofie, ekonomie, psychologie, medicíny, etiky, sociologie, historie i dalších 
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souvisejících vědních oborů. Disertant volbu interdisciplinárního charakteru zkoumané 
problematiky řádně odůvodňuje. První kapitola je věnována stručně historii, současnosti 
a budoucnosti hazardních her. Domnívám se, že disertant tyto skutečnosti vystihuje poměrně 
přesně. Následně se již věnuje hazardním hrám optikou filosofie, sociologie, morálky 
a ekonomie. Za pozitivní považuji, že disertant cituje zahraniční autory (i když ne vždy s nimi 
souhlasím – např. na str. 32 disertační práce hovoří o dobrovolné dani, což je pojmový 
nesmysl, spíše jde o daň z dobrovolné činnosti). Co se týká ekonomického pohledu na hazard, 
dochází disertant k návrhu de lege ferenda, že „lze proto doporučit, aby bylo s argumentem 
společenských nákladů zacházeno obezřetněji než nyní, a vždy jen v komparaci s náklady 
a přínosy, které má přinést navrhovaná alternativa v porovnání se stávajícím stavem“. S tímto 
návrhem disertanta se ztotožňuji a považuji ho za správný. 

Druhá část disertační práce se zabývá obecnými východisky a základními aspekty regulace 
hazardních her. Nejprve disertant vymezuje pojem hazardní hry a dochází po komparaci definic 
různých autorů a textu zákona o hazardních hrách k její vlastní definici a doporučuje 
zákonodárci definici hazardní hry v zákoně o hazardních hrách upravit (viz str. 56 disertační 
práce). Dále se zamýšlí nad otázkou, zda je vhodné provozování hazardních her zakázat nebo 
legalizovat a regulovat s tím, že se přiklání k druhému uvedenému řešení. Následně se zabývá 
samotnou regulací hazardních her, jejím obsahem, cíli, důvody pro ni a jejími specifiky. Kladně 
hodnotím uvádění konkrétních návrhů de lege ferenda (např. ohledně doplnění zákonných 
požadavků pro získání licence i o předložení projektu minimalizace rizik spojených s hraním 
hazardních her – viz str. 64 disertační práce). 

Předmětem třetí části disertační práce je „harm-reduction“, tj. politika snižování škod 
a prevence v oblasti hazardního hraní. Zařazení této části disertantem považuji za velmi 
důležité, neboť je zásadní pro to, jak vypadá regulace provozování hazardních her. Pozitivně 
hodnotím, že disertant pracuje se zahraničními zdroji a že využívá poznatků tuzemských 
i zahraničních odborných studií. Ovšem nejde jen o deskripci příslušných opatření, disertant 
tato opatření i hodnotí a vyvozuje z nich patřičné závěry. 

Na třetí část disertační práce navazuje část čtvrtá pojednávající o preventivních opatřeních 
podle zákona o hazardních hrách. Disertant se nejprve velmi podrobně zabývá regulací 
dostupnosti hazardních her, kde v souvislosti s vyloučením hráčů pod 18 let popisuje a hodnotí 
pravidla registrace a identifikace hráčů, a regulací míst, kde mohou být hazardní hry 
provozovány. Dále se zabývá pravidly pro vyloučení hráče z přístupu k hazardní hře a pravidly 
zodpovědného hraní. Disertant formuluje konkrétní návrhy de lege ferenda (např. na str. 122 
až 124 disertační práce ohledně registrace a identifikace hráčů) nebo hodnotí výklady zákona 
regulátorem (např. na str. 130 a 131 ohledně označování herních prostorů). Kontroverzním se 
může jevit disertantův závěr uvedený na str. 139 disertační práce, že „De lege ferenda lze proto 
podle mého názoru doporučit přehodnocení možnosti ovlivnit nabídku hazardních her na území 
konkrétní obce cestou obecně závazných vyhlášek“, nicméně je nutné uznat, že je řádně 
odůvodněn, a osobně rovněž nesouhlasím s tzv. „nulovou tolerancí hazardu“. Velmi podrobně 
se disertant věnuje problematice možnosti konání spotřebitelských soutěží provozovateli 
hazardních her a polemizuje v této věci se stanoviskem Ministerstva financí (str. 163 a násl. 
disertační práce). Na závěr části shrnuje disertant své názory a návrhy de lege ferenda. Za velmi 
zajímavý pro praxi považuji jeho závěr nahradit stávající limity jedním limitem maximální výše 
vkladu na uživatelské konto za kalendářní měsíc. 

Pátá část disertační práce je zaměřena na finančněprávní aspekty provozování hazardních her. 
Disertant se nejprve věnuje zařazení regulace hazardních her do systematiky práva a právní 
vědy s důrazem na její vztah k finančnímu právu. Dospívá k závěru, že „právní úprava 
hazardních her svou povahou jednoznačně patří do oblasti finančního práva“, a to ať už jako 
specifická oblast nebo případně podobor.  
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Ve čtvrté až šesté kapitole páté části disertační práce se disertant věnuje dani z hazardních her. 
Považuje tuto daň za daň přímou a sektorovou, s čímž souhlasím. Velmi podrobně disertant 
rozebírá právní úpravu základních konstrukčních prvků daně z hazardních her. Co se týká 
předmětu daně, navrhuje de lege ferenda změnu metodiky v oblasti zaměření a cílení nabídky 
internetových hazardních her. Dále disertant poukazuje na problémy týkající se teritoriality 
internetových hazardních her, demonstruje je na případové studii kolize české a slovenské 
právní úpravy a naznačuje možná řešení de lege ferenda. U základu daně disertant bohužel 
nezohledňuje novelu zákona o dani z hazardních her (tento nedostatek je nutné v knize, která 
má být publikována, odstranit) a zaměřuje se na výklad pojmu „vyplacená výhra“. Velmi 
podrobně se věnuje sazbám daně z hazardních her s tím, že dochází k závěru, že kritériem 
diferenciace sazeb by měla být ziskovost, nikoliv jejich škodlivost. Za velmi přínosné považuji, 
že disertant provedl komparativní analýzu zdanění hazardních her ve všech zemích Evropské 
unie a dovozuje z ní závěry a návrhy de lege ferenda pro Českou republiku. 

V sedmé kapitole páté části disertační práce se disertant zaměřuje na zdanění výher. Disertant 
je (oprávněně) velmi kritický k nové právní úpravě zdanění výher, která byla zavedena od 
1. ledna 2020. Poslední, osmá, kapitola páté části disertační práce pojednává o využití 
kryptoměn a technologie blockchain v oblasti hazardních her. I v této kapitole disertant přináší 
konkrétní návrh de lege ferenda a předvídá další vývoj v oblasti kryptoměn a jejich vztahu 
k provozování hazardních her. 

Celkově lze k disertační práci uvést, že z hlediska jejího obsahu jde o vynikající disertační práci 
na dané téma. Je zřejmé, že disertant má výborné znalosti v oblasti provozování hazardních 
her a tyto dokázal zúročit v rámci svého výzkumu při psaní disertační práce. Kladem disertační 
práce je analytický přístup k tématu, uvádění vlastních názorů, hodnocení právní úpravy 
a navržení možných změn de lege ferenda. Domnívám se, že disertant prokázal schopnost 
a připravenost k samostatné vědecké práci a že disertační práce obsahuje původní výsledky 
činnosti disertanta. 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného disertantem se domnívám, že práce 
cíl naplnila. Disertant z teoretického hlediska zhodnotil nově 
přijatou českou právní úpravu v oblasti regulace hazardních her 
a navrhl změny de lege ferenda. Rovněž odpověděl na položené 
výzkumné otázky. 

Samostatnost při 
zpracování tématu včetně 
zhodnocení práce 
z hlediska plagiátorství 

Je patrné, že disertant přistoupil k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi pravděpodobné, že 
disertační práce je původním tvůrčím dílem disertanta, což 
ostatně vyplývá z jeho prohlášení.  

Práce byla zhodnocena systémem Theses.cz s tím, že bylo 
nalezeno 503 podobných dokumentů. Shoda je však vždy menší 
než 5 %. S ohledem na rozsah protokolu o kontrole (43 979 
stran) jsem provedl jeho namátkovou kontrolu. Shoda byla vždy 
zcela marginální, a to v pasážích, kde jsou uvedeny názvy nebo 
text právních předpisů anebo citace jiných zdrojů. 

Práce byla rovněž zhodnocena systémem Turnitin s vykázanou 
celkovou shodou 14 % a shodou s jednotlivým dokumentem 
nejvíce 2 % a 59 slov v nejdelším úseku podobnosti. Vykazovaná 
shoda je v názvu a textu právních předpisů, judikátů, 
příp. zdroje jsou řádně citovány. 

Práce podle mého názoru není plagiátem. 
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Logická stavba práce Disertační práce je z hlediska systematického vhodně členěna. 
Struktura osnovy je logická a přehledná. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) 
včetně citací 

Disertant pracoval s velkým množstvím zdrojů, a to s tuzemskou 
i zahraniční odbornou literaturou, internetovými zdroji, 
právními předpisy, judikaturou a ostatními zdroji 
(např. důvodovými zprávami). Citace odpovídají normě. 

Hloubka provedené 
analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

Hloubka provedené analýzy v disertační práci je zcela 
dostatečná. Disertační práce je teoretického charakteru, ale její 
závěry jsou využitelné v praxi. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako vynikající. Práce je vhodně 
doplněna přílohami. 

Jazyková a stylistická 
úroveň 

Z hlediska chyb v psaní je disertační práce na vynikající úrovni. 
Jazyková a stylistická úroveň je odpovídající disertační práci. 

Potvrzuji, že disertační práce bude vydána v nakladatelství Leges jako monografie „Alea iacta est – 
Východiska současné právní úpravy hazardních her s důrazem na finančněprávní aspekty jejich 
regulace“, což nakladatelství potvrdilo již dne 28. února 2020. 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí 
pro obhajobu disertačních prací. 

Ve Smržovce dne 28. července 2020 

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
školitel 


