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NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. poukazuje na skutečnost, že odvětví a technologie virtuální měny jsou dosud ve fázi 

zrodu; 

2. zdůrazňuje, že odvětví a technologie virtuální měny jsou inovativními technologiemi, 

které nejsou vyvíjeny na základě již existujících infrastruktur; 

3. uznává, že virtuální měny a technologie virtuální měny skýtají potenciální výhody pro 

spotřebitele, podniky, dobročinné organizace a hospodářství obecně, k nimž patří vyšší 

rychlost a efektivnost a nižší náklady na provádění plateb a převodů, zejména 

přeshraničních převodů, a případná podpora finančního začleňování a usnadňování 

přístupu k financování a finančním prostředkům pro oblast podnikání a MSP; konstatuje 

rovněž, že využívání virtuálních měn a technologie distribuované účetní knihy pozitivně 

přispělo k mikroplatbám za nákup zboží online a usnadnilo je; 

4. zdůrazňuje, že virtuální měny jsou kromě hotových peněz jediným platebním 

prostředkem, který může usnadnit zúčtování v reálném čase (příjemce obdrží 100 % 

finančních prostředků v okamžiku platby); 

5. zdůrazňuje, že je důležité rozvíjet na evropské úrovni rovné podmínky, které umožní 

uvolnit a plně rozvinout cenný potenciál technologie distribuované účetní knihy, který je 

možné využívat v mnoha inovativních oblastech a v řadě odvětví a služeb, jako jsou 

inteligentní smlouvy, krypto-kapitálové skupinové financování a služby v oblasti mediace 

sporů, zejména ve finančním a soudně-právním odvětví; vybízí navíc veřejné orgány, aby 

posoudily přínosy a prošetřily možnost uplatnění těchto inovativních technologií v dalších 

odvětvích v zájmu poskytování lepších, rychlejších a účinnějších služeb občanům EU; 

6. uznává, že virtuální měny mohou představovat rizika v souvislosti s trestnou činností, jako 

je financování terorismu, praní peněz, daňové úniky a daňové podvody, a v případě jiných 

možných nelegálních činností a hrozeb; konstatuje však, že existuje jen málo důkazů, že 

jsou virtuální měny často využívány jako platební prostředek pro páchání trestné činnosti 

a že míra vysledovatelnosti hotovostních transakcí je obvykle mnohem nižší než 

vysledovatelnost virtuálních měn; 

7. zdůrazňuje, že vlastníci virtuálních měn jsou bezbranní vůči nezákonným činnostem a 

hrozbám, jako jsou podvody, krádeže virtuálních měn, kyberkriminalita, hackování, 

nesprávné fungování softwaru a hardwaru, podvody, klamavé jednání nebo nesprávné 

informace; žádá Komisi, aby zajistila dostatečnou úroveň ochrany a účinné opravné 

prostředky pro spotřebitele, kteří mohou čelit výše uvedeným rizikům spojeným s 

využíváním virtuálních měn; 

8. uznává, že virtuální měny, které nejsou národní ani zahraniční měnou, by v případě jejich 

použití jako alternativy k měnám s nuceným oběhem mohly představovat potenciální 

riziko pro finanční systém z hlediska regulace i z hlediska dohledu nad trhem a 

bezpečností a mohly by představovat riziko a hrozbu pro finanční integritu a účinné 
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finanční řízení; zdůrazňuje, že s rozšířením virtuálních měn by mohlo dojít ke zvýšení 

rizik ohrožujících finanční stabilitu; 

9. uznává, že osoby, které se snaží o zachování hodnoty majetku, mohou využívat nezávislé 

měny, jako je Bitcoin, v případě propadu úrokových sazeb nebo jako bezpečného zajištění 

v období hospodářské nestability; 

10. poukazuje na velké fluktuace, jež byly v minulosti pozorovány u směnných kurzů 

některých virtuálních měn, a na potenciální riziko, jež využívání virtuálních měn 

představuje pro spotřebitele; zdůrazňuje, že v EU neexistuje žádná konkrétní regulační 

ochrana, která by spotřebitele chránila před finančními ztrátami v případě, že platforma, 

která provádí výměnu virtuálních měn nebo je uchovává, selže nebo ukončí svoji činnost; 

konstatuje, že virtuální měny lze krýt podkladovými aktivy; zdůrazňuje, že ochrana 

spotřebitelů je při používání virtuálních měn nezbytná, zejména pokud jde o 

kybernetickou bezpečnost, používané algoritmy, kontaktní osoby a kontaktních údaje pro 

případ dotazů nebo problémů, dobře srozumitelné podmínky zahrnující jasné prohlášení o 

rizicích a skutečnost, že žádná banka ani země neposkytuje za virtuální měny ani jejich 

hodnotu záruku; zdůrazňuje, že podniky v odvětví virtuální měny by tyto potenciální 

problémy měly sdělovat; 

11. uznává, že je obtížné a nejisté předpovídat, jak by se virtuální měny mohly vyvíjet, a určit 

možné aspekty dlouhodobé politiky, která by zároveň nebránila inovacím; žádá Komisi, 

aby vypracovala soudržnou a komplexní strategii na úrovni EU s cílem určit výhody a 

rizika virtuálních měn a technologií virtuální měny a případné dlouhodobé reakce v 

politice a současně zohlednit skutečnost, že je nezbytné zajistit, aby nedošlo k fragmentaci 

a narušení jednotného trhu, zajistit zásadu lepší tvorby právní úpravy a podporovat 

finanční a technologické inovace a pracovat s příslušnými zainteresovanými stranami a 

podniky působícími v oblasti virtuální měny, aby bylo možné zajistit, aby EU zůstala i 

nadále přitažlivým místem pro výzkum a vývoj a pro fungování těchto technologií; 

zdůrazňuje význam průběžného monitorování a analýzy způsobu, jak se virtuální měny 

vyvíjejí, a s nimi souvisejících politických výzev; navrhuje, aby pracovní skupina pro 

oblast technologie účetní knihy pod vedením Komise podporovala příslušné veřejné a 

soukromé subjekty a současně vyhodnocovala a analyzovala všechny potenciální cesty 

vývoje technologie virtuální měny a uplatnění technologie distribuované účetní knihy; 

vyzývá Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost algoritmům používaným v oblasti 

virtuálních měn a posuzovala jejich bezpečnost; 

12. vyzývá Komisi, aby zvážila přínos virtuálních měn a technologie distribuované účetní 

knihy pro všechna odvětví, včetně jejich úlohy v rozvoji jednotného digitálního trhu, s 

cílem zajistit, aby legitimní podniky v odvětví virtuální měny mohly prosperovat; 

13. uznává, že rozvoj účinných reakcí v oblasti regulačních předpisů na vývoj virtuálních měn 

je stále v rané a nejisté fázi; zdůrazňuje, že regulační orgány dosáhly v některých 

oblastech významného pokroku, pokud jde o rozvoj účinných reakcí; konstatuje však, že 

stále zbývá odvést velký kus práce, jejímž účelem je zavést účinné rámce pro regulaci 

virtuálních měn takovým způsobem, aby byla zajištěna ochrana před riziky, ale aby 

přitom nebyly potlačovány technologické inovace; 

14. zdůrazňuje význam informovanosti spotřebitelů, transparentnosti a důvěry při používání 

virtuálních měn; vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy a odvětvím virtuální 
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měny vypracovala pokyny, jejichž cílem bude zaručit, aby byly stávajícím i budoucím 

uživatelům virtuální měny poskytovány správné, jasné a úplné informace, které jim 

umožní informovaně se rozhodovat, čímž se zvýší transparentnost systémů virtuální 

měny, pokud jde o způsob, jakým jsou organizovány a řízeny a o to, jak se z hlediska 

ochrany spotřebitelů odlišují od systémů plateb, které jsou regulovány a nad kterými je 

vykonáván dohled; mimo to vyzývá odvětví virtuální měny, aby ve spolupráci s Komisí a 

členskými státy zvážilo uplatňování příslušných požadavků týkajících se boje proti praní 

peněz a boje proti financování terorismu (AML/CFT) stanovených mezinárodními 

normami na subjekty uskutečňující výměnu převoditelných virtuálních měn a na jakékoli 

jiné druhy institucí, které slouží jako uzly, kde se činnosti v oblasti převoditelných 

virtuálních měn protínají s finančním systémem měn s nuceným oběhem, a žádá komisi, 

aby posoudila a zvážila rozšíření působnosti směrnice o boji proti praní peněz na 

platformy pro výměnu virtuálních měn. 
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