
Abstrakt 

 

 Právní úprava loterií a jiných podobných her 
  

Tato práce pojednává o právní úpravě loterií a jiných podobných her, 

ale nejenom z pohledu českého právního řádu, ale i z pohledu evropského práva. 

Hlavním cílem této práce je podat přehledný rozbor ustanovení zákona č. 202/1990 Sb., 

o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, relevantních 

pro tuto práci, neboť se jedná o jediný český platný právní předpis obsahující výlučně 

úpravu sázky a hry.  
 

Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je věnována právní úpravě loterií 

a jiných podobných her, jak v českém právním řádu, tak v evropském právu. Kapitola 

začíná krátkým exkurzem do historie hazardních her, který je podle mého názoru 

potřebný pro pochopení postojů jednotlivých států k právní úpravě tohoto odvětví. 

Po tomto exkurzu do historie je další část kapitoly věnována rozboru platné české 

právní úpravy v oblasti loterií a jiných podobných her. Nejdříve jsou rozebrána 

relevantní ustanovení soukromého práva, konkrétně zákona č. 40/1964 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších rozhodnutí, neboť sázky a hry jsou ve své podstatě 

vztahy soukromoprávními. Poté je v této kapitole pozornost zaměřena na veřejnoprávní 

úpravu, reprezentovanou zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 

hrách. Jsou zde vyloženy základní pojmy a důležitá ustanovení. Poslední část této 

kapitoly je zaměřena na rozbor některých ustanovení primárního práva Evropské unie 

upravujících volný pohyb zboží, služeb a kapitálu v rámci Evropské unie za současného 

přehledu rozhodnutí Soudního dvora EU týkajících se provozování loterií a jiných 

podobných her.  
 

Druhá kapitola je věnována podrobněji konkrétnímu druhu loterií a jiných 

podobných her, a to interaktivním videoloterním terminálům. Pozornost je zaměřena, 

jak na právní úpravu těchto technických zařízení, tak na určení rozdílů a společných 

vlastností interaktivních videoloterních terminálů a výherních hracích přístrojů. 

K tomuto určení je do kapitoly zařazen stručný přehled a rozbor nálezů Ústavního 

soudu České republiky. Co se týče právní úpravy technických herních zařízení, větší 

prostor je věnován daňové povinnost provozovatelů a rostoucí pravomoci obcí v oblasti 

regulace provozování loterií a jiných podobných her. 



Poslední, třetí kapitola, je věnována připravované právní úpravě. Největší část 

této kapitoly je věnována návrhu nového zákona o provozování sázkových her 

pocházejícího z dílny Ministerstva financí České republiky, který by měl nahradit starý 

zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a rozboru ustanovení, 

která přinášejí změny oproti stávající platné právní úpravě. 

 

 


