Právní regulace a zdanění mechanismů s hazardními prvky v počítačových
hrách
Abstrakt
V souvislosti s vývojem a rozšířením informačních technologií do většiny domácností přicházejí
nové otázky ohledně jejich právní regulace. Staré právní normy nedokáží udržet tempo s tímto
vývojem, a proto se může stát, že se objeví nový fenomén, který se na první pohled zdá být zákonem
opomenutý. Tato práce prozkoumává jeden z těchto fenoménů informačních technologií, a to Loot
box, jakožto novou, moderní formu hazardní hry cílenou na nezletilé a další ohrožené skupiny.
Na Loot boxy již správně zareagovaly některé členské státy Evropské unie, zejména Belgie a
Nizozemsko, které provozování některých Loot boxů na svém území zakázaly. Jiné státy, jako
například Spojené státy americké o regulaci dlouhodobě hovoří, avšak zatím k ní nedošlo.
Loot boxy se vnitřně dělí na více druhů, přičemž u některých nemůžeme mluvit o hazardních
hrách. Zejména se jedná o případy, kdy zcela chybí možnost nákupu Loot boxu za peníze nebo
možnost prodat získané virtuální předměty za peníze, nebo obdobnou hodnotu, kterou lze v penězích
vyjádřit. Dle mého odůvodněného názoru jsou však některé Loot boxy ve své podstatě hazardní hrou.
Navzdory tvrzením provozovatelů Loot boxů mnohé výzkumy za poslední dva roky prokázaly
souvislost mezi množstvím peněz utraceným za Loot boxy a hodnotou na škále PGSI, která udává,
do jaké míry jsou negativně ovlivněny sféry života účastníka na klasických, právem regulovaných,
hazardních hrách.
Podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, by mohly Loot boxy představovat technickou
hru, méně pravděpodobně loterii. V takovém případě jsou však provozovány bez potřebného
povolení, čímž dochází k naplnění skutkové podstaty správního deliktu ze strany provozovatelů.
Současně není z provozování hazardních her odváděna příslušná daň podle zákona č. 187/2016 Sb.,
o dani z hazardních her.
Popřípadě nelze Loot boxy vůbec podřadit pod zákonem upravené druhy hazardní hry, a pak je
jejich provozování ze zákona zakázáno. Tímto provozováním dochází k naplnění skutkové podstaty
správního deliktu.
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