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1. Aktuálnost (novost) tématu  

Jde o téma aktuální – dotýká se širokého okruhu otázek: Problematika právní úpravy 
loterií a her je stále v centru zájmu nejen jejich provozovatelů, ale zejména obcí, 
kterých se dotýká nejen stránka finanční, ale i stránka např. dalších dopadů umístění 
výherních zařízení v obci.  

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

použité metody 
Při zpracování tématu diplomantka se musela zabývat nejen samotnou právní úpravou 
loterií a jiných podobných her, ale musela zohlednit i další znalosti souvisejících oborů, 
zejména práva občanského. Zvolené metody odpovídají tématu práce.   

 
3. Formální a systematické členění práce 

Práce vychází z charakteristiky her a sázek v historii a navazuje částí věnovanou 
soukromoprávním prvkům právní úpravy. Podrobnější rozbor problematiky je v další 
části práce, která se věnuje veřejnoprávní úpravě loterií a jiných podobných her v ČR. 
Část věnovaná platbám spojeným s provozováním loterií mohla být doplněna např. o 
srovnání výpočtu odvodových povinností podle různých právních úprav – např. 
současné a nové právní úpravy – a to jak z pohledu provozovatele, tak z pohledu 
příjemců. K této problematice by se mohla diplomantka vyjádřit při ústní obhajobě. 
Samostatnou subkapitolu věnuje diplomantka pohledu evropského práva na danou 
oblast včetně příkladů z judikatury Soudního dvora EU. Do samostatné kapitoly je 
vyčleněna problematika právní úpravy provozování interaktivních video-loterijních 
terminálů. V závěru je zařazeno stručné zhodnocení platné právní úpravy na daném 
úseku a jsou nastíněny hlavní směry nového zákona o provozování sázkových her. 
 

4. Vyjád ření k práci 
Práce je zpracována přehledně, diplomantka zkoumanou problematiku rozebírá z 
pohledu platné právní úpravy, uvádí příklady z judikatury české i evropské, která se 
problematiky dotýká, připojuje vlastní názory. Z větší části však jde o popis stávajícího 
stavu - rozbor a řešení nějakého problému či více vlastních názorů je v práci obsaženo 
v malém rozsahu. Grafické prvky v práci zařazeny nejsou. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
 
Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn. 

 
Samostatnost při 
zpracování tématu 

Práce byla zpracována diplomantkou samostatně, její 
části byly konzultovány s vedoucí práce. Práce byla 
též zhodnocena systémem Theses.cz s tím, že nebyl 
nalezen žádný podobný dokument. 
 

Logická stavba práce Výklad postupuje od obecného ke konkrétnímu, v 
práci diplomantka přehledně popisuje platnou právní 
úpravu zvoleného úseku práva.  
 



Práce s literaturou 
(využití cizojazyčné 
literatury) včetně citací  

Diplomantka pracovala s knižní i časopiseckou 
literaturou, která je ke zvolenému tématu dosti 
omezená a využila internetové zdroje tuzemské i 
zahraniční - použité zdroje řádně cituje.  
 

Hloubka provedené 
analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

V práci jde popis platné právní úpravy doplněný o 
judikaturu.   

Úprava práce (text, 
grafy, tabulky) 

Práce je dobře členěná, grafické prvky neobsahuje. 

Jazyková a stylistická 
úroveň 

Jazyková a stylistická úroveň je celkem dobrá, 
překlepy se vyskytují jen ojediněle.  

 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
Otázka k diskusi pro ústní obhajobu:  
 

 Jak přistupuji k příjmům z loterií mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění? 
 
 

Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Práci doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifika ční stupe ň Velmi dobře  
 
 
V Praze dne 10. dubna 2013 
 

Prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 
vedoucí diplomové práce 


