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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

k finančním technologiím („fintech“): vliv technologií na budoucnost finančnictví 

(2016/2243(INI)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. května 2016 o virtuálních měnách1, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. září 2016 o přístupu malých a středních podniků 

k financování a o větší rozmanitosti financování malých a středních podniků v rámci 

unie kapitálových trhů2, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 22. listopadu 2016 o zelené knize o retailových 

finančních službách3, 

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 14. září 2016 s názvem „Unie kapitálových trhů – 

urychlení reforem“ (COM(2016)0601), 

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 3. května 2016 o skupinovém 

financování v unii kapitálových trhů EU (SWD(2016)0154), 

– s ohledem na zprávu evropských orgánů dohledu ze dne 16. prosince 2016 

o automatizaci v oblasti finančního poradenství, 

– s ohledem na diskusní dokument evropských orgánů dohledu ze dne 19. prosince 2016 

o využívání dat velkého objemu ze strany finančních institucí (JC 2016 86), 

– s ohledem na stanovisko Evropského orgánu pro bankovnictví ze dne 26. února 2015 ke 

skupinovému financování založenému na úvěrech (EBA/Op/2015/03), 

– s ohledem na diskusní dokument Evropského orgánu pro bankovnictví ze dne 4. května 

2016 o inovativním využívání údajů o spotřebitelích ze strany finančních institucí 

(EBA/DP/2016/01), 

– s ohledem na stanovisko Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy ze dne 18. prosince 

2014 ke skupinovému financování založenému na investicích (ESMA/2014/1378), 

– s ohledem na diskusní dokument Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy ze dne 

2. června 2016 o technologii distribuované účetní knihy uplatněné na trhy s cennými 

papíry (ESMA/2016/773), 

– s ohledem na zprávu Společného výboru evropských orgánů dohledu ze dne 7. září 

2016 o rizicích a zranitelných místech finančního systému EU, 

– s ohledem na přehled ukazatelů rizik Evropského orgánu pro bankovnictví, založeného 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2016)0228. 
2 Přijaté texty, P8_TA(2016)0358. 
3 Přijaté texty, P8_TA(2016)0434. 
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na údajích z třetího čtvrtletí roku 2016, 

– s ohledem na přehled ukazatelů rizik Evropského orgánu pro pojišťovnictví a 

zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) z března 2016, 

– s ohledem na pátou zprávu EIOPA o spotřebitelských trendech ze dne 16. prosince 2016 

(EIOPA-BoS-16-239), 

– s ohledem na přehled ukazatelů rizik Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy ze 

čtvrtého čtvrtletí roku 2016, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro 

vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0000/2017), 

A. vzhledem k tomu, že finanční technologie („fintech“) je třeba chápat jako financování 

zpřístupněné či poskytované prostřednictvím nových technologií, které se dotýkají 

celého finančního sektoru od bankovnictví po pojišťovnictví, penzijní fondy, investiční 

poradenství a infrastrukturu trhu; 

B. vzhledem k tomu, že do odvětví finančních technologií se může řadit jakýkoli aktér 

nehledě na typ právního subjektu; vzhledem k tomu, že hodnotový řetězec v rámci 

finančních služeb zahrnuje stále více alternativní aktéry, jako jsou začínající podniky 

(startupy) a technologičtí obři; 

C. vzhledem k tomu, že za rozsáhlým vývojem finančních technologií stojí nové 

technologie, jako například aplikace technologie distribuované účetní knihy (DLT), 

inovativní platby, robotické poradenství, data velkého objemu, používání cloud 

computingu, skupinové financování a řada dalších; 

D. vzhledem k tomu, že vývoj finančních technologií by měl posílit konkurenceschopnost 

evropského finančního systému a hospodářství, aniž by narušil finanční stabilitu, a 

přitom zachovat nejvyšší možnou úroveň ochrany spotřebitele; 

E. vzhledem k tomu, že finanční technologie mohou přinášet významné výhody, jako jsou 

rychlejší, levnější, transparentnější a lepší finanční služby pro spotřebitele a podniky, a 

řadu nových obchodních příležitostí pro evropské podnikatele; 

F. vzhledem k tomu, že řešení v oblasti finančních technologií mohou zlepšit přístup ke 

kapitálu, především pro malé a střední podniky, prostřednictvím přeshraničních 

finančních služeb, alternativních způsobů poskytování půjček a investování, jako je 

skupinové financování a přímé úvěrování; 

G. vzhledem k tomu, že finanční technologie mohou sloužit jako účinný nástroj 

k finančnímu začlenění, neboť zpřístupní na míru uzpůsobené finanční služby těm, pro 

které byly dříve nedostupné; 

H. vzhledem k tomu, že regulační technologie („regtech“) mohou znamenat značný přínos 

pro finanční instituce a orgány dohledu, neboť umožňují použití nových technologií 

k plnění regulačních požadavků a požadavků na dodržování předpisů účinnějším, 
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transparentnějším a účelnějším způsobem v reálném čase; 

I. vzhledem k tomu, že pojmem „insurtech“ se rozumí pojištění zpřístupněné či 

poskytované díky novým technologiím, jako je robotické poradenství, posouzení rizika 

a data velkého objemu, ale také pojištění proti novým rizikům, např. kybernetickým 

útokům; 

J. vzhledem k tomu, že v zájmu posílení finančních inovací v Evropě a především v zájmu 

rychlého rozvoje začínajících podniků je naléhavě nutné zlepšit pro poskytovatele 

služeb přístup k financování; 

K. vzhledem k tomu, že kybernetické útoky stále více ohrožují celou digitální 

infrastrukturu, a tím pádem i finanční infrastrukturu; vzhledem k tomu, že finanční 

sektor čelí útokům třikrát více než jakýkoli jiný sektor; 

L. vzhledem k tomu, že na podporu finančních technologií je důležité vytvořit soudržný a 

podpůrný rámec, který zpřístupní nástroje pro ověření totožnosti a oprávnění k přístupu 

on-line; 

Vymezení rámce EU pro fintech 

1. vyzývá Komisi, aby pro finanční technologie vypracovala akční plán, který by měl 

posílit strategie unie kapitálových trhů a jednotného digitálního trhu a usilovat 

o konkurenceschopný finanční systém, finanční stabilitu a ochranu spotřebitelů a 

investorů; 

2. vyzývá Komisi, aby k práci týkající se finančních technologií přistupovala ve svých 

pracích z meziodvětvového, uceleného hlediska a aby se nechala inspirovat úpravou 

v jiných jurisdikcích; 

3. zdůrazňuje, že právní předpisy ve finanční oblasti by měly být přiměřené, měly by se 

často revidovat a měly by být v souladu se „zásadou inovací“, aby se součástí posouzení 

dopadu staly také potenciální účinky na inovace; 

4. zdůrazňuje, že v zájmu zajištění rovných podmínek by právní předpisy a dohled 

v oblasti finančních technologií měly vycházet z těchto zásad: 

a. stejné služby a stejné riziko: stejná pravidla nehledě na typ dotčeného právního 

subjektu; 

b. technologická neutralita na všech úrovních právních předpisů; 

c. přístup založený na posouzení rizik zohledňující proporcionalitu a 

významnost; 

5. doporučuje, aby příslušné orgány povolovaly kontrolované testování nových technologií 

jak stávajícím účastníkům trhu, tak i nově příchozím; zdůrazňuje, že proaktivní dialog 

s účastníky trhu může orgánům dohledu a regulačním orgánům pomoci rozvíjet odborné 

znalosti v oblasti technologie; 

6. zdůrazňuje, že některé centrální banky již testují virtuální měny i jiné nové technologie; 
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vybízí příslušné evropské orgány ke stejnému testování, abychom udrželi krok s tržním 

vývojem; doporučuje, aby Evropská centrální banka otestovala „virtuální euro“; 

7. upozorňuje na to, že je důležité, aby měly orgány dohledu dostatečné odborné znalosti v 

oblasti technologie, což jim umožní náležitě kontrolovat stále složitější služby 

finančních technologií; 

8. vyzdvihuje potenciál regulačních technologií při zlepšování a zjednodušování procesu 

dodržování předpisů; vyzývá příslušné orgány, aby zpřehlednily právní podmínky, za 

kterých je povoleno zadávat činnosti v oblasti dodržování předpisů třetím stranám; 

doporučuje, aby se testovat začalo tam, kde se dosud soulad neprověřoval, například u 

nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů; 

9. připomíná, že inovativní finanční služby by měly být dostupné v celé EU; vyzývá 

Komisi a členské státy, aby v příslušných případech uplatňovaly režimy pasportizace 

(passporting) pro nové finanční služby nabízené v celé Evropě; 

Údaje 

10. zdůrazňuje, že je nutné, aby se důsledným a technologicky neutrálním způsobem 

uplatňovaly stávající právní předpisy týkající se údajů, včetně obecného nařízení EU 

o ochraně údajů (GDPR), přepracované směrnice o platebních službách (PSD2), 

nařízení eIDAS, čtvrté směrnice o boji proti praní peněz a směrnice o sítích a 

informačních systémech (NIS); upozorňuje na to, že v zájmu rozšíření inovativního 

financování v Evropě je zapotřebí volný tok údajů v rámci Unie; 

11. konstatuje, že chybí přehledné, souhrnné evropské pokyny pro outsourcing údajů do 

cloudu, pokud jde o finanční sektor; zdůrazňuje, že je třeba takové pokyny vypracovat; 

12. bere na vědomí stále častější kombinování osobních údajů s algoritmy za účelem 

poskytování služeb, jako je robotické poradenství; zdůrazňuje, že robotické poradenství 

může být velmi být účinné a má kladný dopad na finanční začleňování; upozorňuje na 

to, že chyby a odchylky v algoritmech mohou způsobit systémové riziko a poškodit 

spotřebitele; žádá Komisi a evropské orgány dohledu, aby tato nebezpečí zohlednily a 

posoudily otázku odpovědnosti při využívání údajů; 

Kybernetická bezpečnost a rizika IKT 

13. zdůrazňuje, že finanční služby je třeba důkladně zabezpečit v celém rozsahu 

hodnotového řetězce; poukazuje na rozsáhlá a rozmanitá rizika, která představují 

kybernetické útoky ohrožující infrastrukturu našich finančních trhů, naše měny a údaje; 

vyzývá Komisi, aby se v akčním plánu týkajícím se finančních technologií věnovala 

přednostně kybernetické bezpečnosti; 

14. vyzývá evropské orgány dohledu, aby pravidelně revidovaly provozní normy zahrnující 

rizika v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT), která se týkají 

finančních institucí; dále vyzývá k tomu, aby evropské orgány dohledu vypracovaly 

pokyny pro dohled nad těmito riziky, jelikož úroveň ochrany v rámci strategií 

kybernetické bezpečnosti se v jednotlivých členských státech liší; 
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15. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby si orgány dohledu vyměňovaly informace a osvědčené 

postupy s účastníky trhu a aby tak činili i jednotliví účastníci trhu mezi sebou; vyzývá 

Komisi, členské státy, účastníky trhu a Agenturu EU pro bezpečnost sítí a informací 

(ENISA), aby stanovily normy pro ohlašování vážnějších incidentů a odstranily 

překážky, jež brání sdílení informací; navrhuje, aby se v tomto ohledu prostudovaly 

možné výhody jednotného kontaktního místa pro účastníky trhu; 

16. vyjadřuje znepokojení nad zvýšeným využíváním aplikací neautorizovaného blockchain 

systému (unpermissioned blockchain), zejména bitcoinu, k trestné činnosti, daňovým 

únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a praní peněz; vyzývá Komisi, aby na toto 

téma uspořádala výroční konferenci se zapojením řady zúčastněných stran; 

17. upozorňuje na to, že je třeba zlepšit vzdělávání a zvýšit povědomí jak občanů, tak 

i podnikatelů o kybernetických rizicích; 

Interoperabilita 

18. bere na vědomí význam aplikačních programovacích rozhraní (API), pokud jde o 

poskytování přístupu k finanční infrastruktuře novým subjektům; doporučuje, aby byl 

vytvořen soubor standardizovaných API, která by poskytovatelé využívali, např. v 

oblasti otevřeného bankovnictví; 

19. vyzývá Komisi, aby koordinovala práci členských států a účastníků trhu, a zajistila tak 

interoperabilitu mezi jednotlivými vnitrostátními systémy elektronické identifikace; 

zdůrazňuje, že by využívání těchto systémů mělo být otevřeno soukromému sektoru; 

20. vyzývá evropské orgány dohledu, aby vypracovaly technologicky neutrální standardy a 

licence pro technologie založené na zásadě „poznej svého zákazníka“, jež by např. 

vycházely z biometrických kritérií; 

Ochrana spotřebitelů a investorů 

21. vyzývá evropské orgány dohledu, aby pokračovaly ve své činnosti monitorování 

technologického vývoje a analýzy jeho přínosů a potenciálních rizik, zejména pokud jde 

o ochranu spotřebitelů a investorů; 

Dovednosti 

22. zdůrazňuje, že společnost jako celek potřebuje více digitálních dovedností; vyzývá 

Komisi, aby prezentovala osvědčené postupy v rámci své „Koalice pro digitální 

dovednosti a pracovní místa“; 

° 

° ° 

 

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Úvod 

Díky novým technologiím se rychle mění charakter finanční infrastruktury na celém světě. 

Tato skutečnost nabízí Evropě ohromné příležitosti. Nyní je na tvůrcích politik, aby učinili 

správná rozhodnutí a vytvořili příznivé prostředí, a náš kontinent tak mohl tuto situaci využít 

v plném rozsahu. 

Termínem „finanční technologie“ (fintech) se často označuje zvláštní prostředí začínajících 

podniků, které narušují finanční prostředí prostřednictvím inovací. V tomto návrhu zprávy 

tato definice nebude použita, protože by znamenala vyloučení velkého počtu relevantních 

subjektů. Místo toho můžeme termín fintech chápat jako financování zpřístupněné 

prostřednictvím nových technologií, které pokrývá celou škálu finančních služeb, produktů a 

infrastruktury. Zahrnuje rovněž „insurtech“, což označuje využívání nových technologií v 

pojišťovnictví, a „regtech“, což znamená využívání nových technologií pro účely dodržování 

právních předpisů. 

Stávající vzestup finančních technologií přichází poté, co se během krátké doby objevilo 

několik technologických novinek, konkrétně umělá inteligence, cloud computing a 

technologie distribuované účetní knihy (DLT). Ty nabízí nové příležitosti ke změnám, jako 

jsou mobilní platby, otevřené bankovnictví, skupinové financování, virtuální měny a 

robotické poradenství. 

Finanční technologie mohou přinést významné výhody, jako je snižování nákladů, zvyšování 

efektivity a větší transparentnost. Mohou sloužit jako účinný nástroj k finančnímu začlenění, 

neboť zpřístupňují služby na vysoké úrovni lidem, kteří si je dříve nemohli dovolit. Umožňují 

navíc přeshraniční finanční toky a infrastrukturu díky alternativnímu poskytování půjček a 

investičním kanálům. 

Revoluce v oblasti finančních technologií, kterou v současné době zažíváme, má celosvětový 

charakter. Globální investice do těchto technologií v několika posledních letech prudce 

vzrostly. Většina z nich byla realizována ve Spojených státech, přičemž k nim významným 

způsobem přispělo Silicon Valley. Velmi se angažují také Asie a Izrael. Více než polovina z 

deseti největších společností působících v oblasti finančních technologií se nachází v USA, 

Číně a Izraeli. Pokud si chce Evropa udržet konkurenceschopnost, mělo by pro ni být rychlé 

zavádění inovací normou. Není důležité jen pro evropskou finanční infrastrukturu, ale rovněž 

pro reálnou ekonomiku, neboť spotřebitelé a podniky mají z lepších finančních služeb 

prospěch. 

Navzdory všem přínosům nás však finanční technologie staví před zásadní otázky regulační a 

společenské povahy. Našimi klíčovými zájmy by v tomto ohledu měla být ochrana 

spotřebitelů a stabilita finančního systému. Spolu s konkurenceschopností evropské 

ekonomiky jsou třemi hlavními prioritami tohoto návrhu zprávy. 

Cílem tohoto návrhu zprávy není předkládat technická řešení. Chce však položit správné 

otázky. To by měl být první krok při tvorbě evropské politiky v oblasti finančních technologií 

zaměřené na budoucnost. 
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Vymezení rámce EU pro fintech 

Finanční technologie jsou základním prvkem moderní digitální společnosti, který 

potřebujeme, chceme-li konkurovat zbytku světa. Evropská komise by proto měla předložit 

komplexní akční plán pro posílení finančních technologií v Evropě. 

Pokud jde o současné zapojení EU, spadá fintech do oblasti působnosti unie kapitálových trhů 

a strategií pro jednotný digitální trh. Na vývoj v oblasti finančních technologií již má dopad 

stávající regulace, jako je obecné nařízení o ochraně osobních údajů, přepracovaná směrnice o 

platebních službách (PSD2) či směrnice o trzích finančních nástrojů. Je rovněž nutné se 

zaměřit na dohled nad finančními službami probíhající na evropské úrovni. 

Tento návrh zprávy si neklade za cíl navrhovat Komisi konkrétní legislativní opatření. Při 

tvorbě nových pravidel musíme být opatrní, protože do velké míry stále nemáme jasnou 

představu, jakým směrem se finanční technologie budou v budoucnosti ubírat. Lepším 

postupem je prozkoumat, kde jsou stávající právní předpisy zdrojem nejistoty nebo překážek, 

a stanovit, kde jsou další opatření nezbytná. Aby však byla tato činnost smysluplná, je nutné 

zaujmout celostní přístup, neboť technologický vývoj v naší digitalizující se společnosti 

vyžaduje odstranění tradičních bariér uvnitř organizací. Evropská komise by nám v tomto 

ohledu měla být příkladem a pracovat při formulaci strategie pro oblast finančních technologií 

napříč několika generálními ředitelstvími a politickými oblastmi. 

Subjekty působící v oblasti fintech již tyto bariéry odstraňují samy. Produkty často společně 

nabízí několik různých stran. Významné je v tomto ohledu „otevřené bankovnictví“, které 

umožňuje nabízet finanční služby třetím stranám, a to tak, že se připojí k infrastruktuře určité 

banky prostřednictvím aplikačních programovacích rozhraní. V kontextu tohoto rozmanitého 

hodnotového řetězce je důležité zabezpečit spravedlivou hospodářskou soutěž a rovné 

podmínky. Zde je klíčová zásada „stejné služby: stejná pravidla“. Kromě poskytovaných 

služeb by kritériem mělo být i riziko, které poskytovatelé finančních technologií představují 

pro finanční systém. 

Klíčovým cílem pro Evropskou komisi by mělo být zmírnění administrativní zátěže v souladu 

s jejím programem pro zlepšování právní úpravy. Finanční technologie mají potenciál 

přispívat v tomto ohledu změnou finančních postupů a transakcí, např. odstraňováním 

prostředníků či využitím umělé inteligence. 

Všechny nové právní předpisy EU by se měly řídit „zásadou inovací“. To znamená, že by při 

posuzování dopadů v rámci legislativního procesu měly být prozkoumány jejich potenciální 

účinky na inovace. Klíčovým prvkem tohoto postupu by měla být technologická neutralita na 

všech úrovních právních předpisů. 

Inovace by navíc měly být podporovány i naším rámcem dohledu. Ze zásadních změn ve 

finanční infrastruktuře vyplývá potřeba změny metodiky dohledu, jež by nebránila tomu, aby 

v Evropě díky disruptivním inovacím vznikaly nové tržní příležitosti. Je důležité, aby orgány 

dohledu měly dostatečné technické znalosti, jež by jim umožnily náležitě kontrolovat 

inovační služby v oblasti finančních technologií. S rozvojem umělé inteligence a strojového 

učení dochází k tomu, že se podkladové algoritmy stávají důležitými faktory, které určují 

výsledky finančních produktů. 

Technologie samotné mohou rovněž posílit procesy dodržování předpisů, a to tím, že umožní 
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větší transparentnost, inteligentnější automatizované systémy, menší administrativní zátěž a 

nižší náklady. Regulační technologie (regtech) tak mohou učinit např. zavedením 

automatizovaných systémů hlášení, a ubrat tak práci finančním institucím. Možnost propojit 

orgány dohledu s finančními institucemi v DLT již testuje několik konsorcií v autorizovaném 

blockchainu. 

Pozornost si zasluhuje rovněž otázka prostoru k testování finančních inovací před jejich 

uvedením na trh. V této souvislosti mohou jako příklad sloužit zvláštní testovací systémy, 

které se již používají po celém světě. 

Evropané a evropské podniky budou mít z vývoje v oblasti finančních technologií prospěch 

jen tehdy, budeme-li se dívat dopředu a otevřeme se experimentům a inovacím. 

Údaje 

Velká část novinek v oblasti finančních technologií vychází přímo z inovačního využívání 

údajů. Stávající právní rámec EU v oblasti údajů je poměrně komplikovaný a několik 

právních předpisů se překrývá. Abychom zabránili tomu, že evropské subjekty působící v 

oblasti finančních technologií budou znevýhodněny v hospodářské soutěži, je nutné zajistit 

soudržné uplatňování příslušných ustanovení jednotlivých platných právních předpisů, jako je 

obecné nařízení EU o ochraně údajů (GDPR), přepracovaná směrnice o platebních službách 

(PSD2), čtvrtá směrnice o boji proti praní peněz (AMLD4) a směrnice o bezpečnosti sítí a 

informací (NIS). 

Již dnes procházejí osobní údaje zákazníků v celém hospodářství skrze různé subjekty. 

Finanční sektor není v tomto ohledu žádnou výjimkou. Vzpomeňte si na cloud, na který se 

mnoho bank spoléhá při správě údajů. Z tohoto důvodu je nutné dohodnout se na jasných 

pokynech pro outsourcing údajů do cloudu, které v současné sobě chybí. Společnosti působící 

v oblasti finančních technologií také často využívají údaje zákazníků k poskytování 

individualizovaných produktů nebo poradenství. V těchto případech by mělo být jasné, kdo 

dané údaje v různých fázích tohoto procesu vlastní. 

Některé nové technologie vyvolávají konkrétní otázky o využívání údajů. Příkladem toho je 

DLT. Tato technologie vede k zásadním otázkám týkajícím se decentralizovaného uchovávání 

údajů, na němž je založena. 

Vyjasnit je třeba také otázky právní odpovědnosti. Nové technologie, jako je robotické 

poradenství, jsou možné díky uplatňování algoritmů na data velkého objemu. Chyby či 

odchylky v těchto algoritmech mohou způsobit systémové riziko a poškodit spotřebitele. 

Mělo by být zřejmé, kdo v takových případech nese odpovědnost. 

Kybernetická bezpečnost 

Finanční instituce v Evropě a na celém světě čelí každý den početným kybernetickým 

útokům. Jestliže nám finanční technologie nabízejí nebývalé nové příležitosti, pachatelé 

kybernetických trestných činů na ně reagují s odpovídajícími nebývalými novými hrozbami. 

Potřebujeme silný evropský akční plán v oblasti kybernetické bezpečnosti soustřeďující se na 

rizika, protože tito pachatelé neznají hranice a představují rostoucí hrozbu pro infrastrukturu 

našich finančních trhů, naše měny a údaje. Bylo by chybou se domnívat, že cílem těchto 

útoků jsou jen velké organizace. Stále častěji se jejich terčem stávají domácnosti a malé a 
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střední podniky. Z tohoto důvodu je nejvíce zapotřebí větší osvěta, díky níž si Evropané 

budou kybernetických hrozeb vědomi a dozvědí se, jak jim nejlépe předcházet. 

Zvláštní výzvou pro naši finanční infrastrukturu je narůstající počet nových subjektů, které 

mají potenciálně méně přísné požadavky na kybernetickou bezpečnost než zavedenější 

finanční aktéři. Tyto subjekty se mohou stát slabými články finančního řetězce. Komise by 

této oblasti měla věnovat větší pozornost zvláště s ohledem na rozvíjející se „ekonomiku 

aplikačních programovacích rozhraní“ a stávající právní rámec, který finančním institucím 

ukládá povinnost sdílet klíčové údaje se třetími stranami. 

Postupy členských států v oblasti rizik týkajících se informačních a komunikačních 

technologií se značně liší. Je zapotřebí, aby existoval komplexní a soudržný rámec pro 

regulaci a dohled, který stanoví normy pro výměnu osvědčených postupů a hlášení závažných 

incidentů. 

Vzhledem k tomu, že mnoho finančních institucí má velké mezinárodní vazby, měly by tyto 

normy odpovídat mezinárodním normám. 

Interoperabilita 

Digitální interoperabilita je klíčová pro překonání roztříštěnosti trhu. Svojí podstatou je to 

evropská otázka, kterou je nutné řešit, chceme-li vybudovat konkurenceschopný jednotný 

digitální trh a unii kapitálových trhů. 

S ohledem na cíl vytváření většího počtu inovačních služeb je třeba usnadnit interakci 

poskytovatelů služeb v rámci ekonomiky aplikačních programovacích rozhraní (API). API 

mají potenciál vytvářet inovační ekosystémy. Jedním ze způsobů, jak tento potenciál 

stimulovat, by mohlo být vytvoření souboru standardizovaných API s otevřeným přístupem 

pro poskytovatele služeb, například v oblasti otevřeného bankovnictví. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat otázce ověřování totožnosti on-line. Postupy pro 

ověřování totožnosti on-line zůstávají velmi různorodé a úroveň zabezpečení, která je v rámci 

těchto postupů vyžadována, se mezi členskými státy značně liší. Aby bylo rozšíření 

finančních technologií v EU usnadněno, je třeba pracovat na interoperabilitě vnitrostátních 

systémů elektronické identifikace. 

Důležitá je také interoperabilita cloudu, aby bylo možné měnit jeho poskytovatele a vypořádat 

se s dopady proprietárního uzamčení na poskytovatele služeb v oblasti finančních technologií. 

Dovednosti 

Digitální dovednosti se stávají zcela nezbytné pro každého z nás. Platí to i pro finanční sektor. 

Vývoj v oblasti finančních technologií vyžaduje větší dovednosti v oblasti informačních a 

komunikačních technologií u osob působících ve finanční infrastruktuře i u spotřebitelů, 

orgánů dohledu a tvůrců politik. Spotřebitelé by si měli být vědomi přínosů a rizik 

automatizovaného poradenství a orgány dohledu by měly být schopny porozumět algoritmům, 

jež stojí za stále více robotizovanými produkty, na které dohlížejí. 

Již nyní se ukazuje, že digitalizace má rozsáhlé dopady na pracovní trh napříč odvětvími. 

Finanční sektor není v tomto ohledu žádnou výjimkou. Pokud může být poradenství 
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automatizováno, znamená to, že zaměstnanci, který měl jeho poskytování dříve na starosti, 

musí být přidělena jiná práce. Automatizace bude schopná tuto práci vytvořit, ta ale bude 

jiného druhu než dříve. Z tohoto důvodu je důležité, aby společnost důkladně investovala do 

nových dovedností, jako je kódování. Evropská komise by se tímto narůstajícím nesouladem 

na pracovním trhu měla zabývat při provádění své nové agendy dovedností a Koalice pro 

digitální dovednosti a pracovní místa. 

 

 

 


