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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahující doporučení Komisi o digitálním financování: nově vznikající rizika týkající se 
kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s regulací a dohledem v oblasti finančních služeb, 
institucí a trhů
(2020/2034(INL))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. března 2018 nazvané „Akční plán pro finanční 
technologie: Za konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor“1,

– s ohledem na závěrečnou zprávu odborné skupiny Komise pro regulační překážky pro 
finanční inovace: 30 doporučení ohledně regulace, inovací a financování ze dne 13. 
prosince 2019,

– s ohledem na společné doporučení evropských orgánů dohledu Evropské komisi ze dne 
10. dubna 2019 o potřebě zlepšení právních předpisů v souvislosti s požadavky na řízení 
rizik IKT ve finančním sektoru EU,

– s ohledem na společné doporučení evropských orgánů dohledu Evropské komisi ze dne 
10. dubna 2019 o nákladech a přínosech vypracování soudržného rámce pro testování 
kybernetické odolnosti pro významné účastníky trhu a infrastruktury v rámci celého 
finančního sektoru EU,

– s ohledem na pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví ze dne 29. listopadu 2019 
týkající se řízení rizik IKT a bezpečnostních rizik,

– s ohledem na zprávu Evropského orgánu pro bankovnictví ze dne 9. ledna 2019 obsahující 
doporučení pro Evropskou komisi o kryptoaktivech,

– s ohledem na doporučení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy Komisi ze dne 9. 
ledna 2019 týkající se počátečních nabídek mincí a kryptoaktiv,

– s ohledem na konzultační dokument Evropské komise o rámci EU pro trhy s kryptoaktivy 
z prosince 2019,

– s ohledem na zprávu Evropské centrální banky z července 2019 o dopadech digitalizace 
maloobchodních plateb na úlohu Eurosystému jako katalyzátoru,

– s ohledem na úvodní projev Benoîta Coeurea „Finanční technologie pro lidi“ ze dne 31. 
ledna 2019,

– s ohledem na úvodní projev Yvese Mersche „Neklidné časy úvěrových a platebních 
systémů: výzva týkající se finančních technologií“ ze dne 26. února 2019 na 3. výroční 

1 COM/2018/0109 final.
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konferenci o finančních technologiích a digitálních inovacích,

– s ohledem na zprávu Rady pro finanční stabilitu ze dne 27. června 2017 o důsledcích 
otázek týkajících se finančních technologií, dohledu a regulace, jež zasluhují pozornost 
orgánů, na finanční stabilitu,

– s ohledem na zprávu Rady pro finanční stabilitu ze dne 6. června 2019 nazvanou 
„Decentralizované finanční technologie“, Zpráva o dopadech na finanční stabilitu, 
regulaci a správu věcí veřejných“,

– s ohledem na zprávu Rady pro finanční stabilitu ze dne 16. července 2018 nazvanou 
„Kryptoaktiva: zpráva skupině G20 o práci Rady pro finanční stabilitu a normalizačních 
orgánů“,

– s ohledem na zprávu Rady pro finanční stabilitu ze dne 14. února 2019 o finančních 
technologiích a struktuře trhu finančních služeb, vývoji trhu a možných důsledcích pro 
finanční stabilitu,

– s ohledem na šetření pracovní skupiny skupiny G7 ve věci stabilních kryptoměn z října 
2019 týkající se dopadu celosvětových stabilních kryptoměn,

– s ohledem na analýzu Banky pro mezinárodní platby z ledna 2020 nazvanou „Politické 
reakce na finanční technologie: přehled o jednotlivých zemích“,

– s ohledem na vystoupení Fernanda Restoye ze dne 16. října 2019 „Regulace finančních 
technologií: jak postupovat a kde jsou výzvy?“ na XVI. regionálním politickém dialogu 
se soukromým a veřejným sektorem ASBA-BID-FELABAN,

– s ohledem na články 47 a 54 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0000 /2020), 

A. vzhledem k tomu, že digitální finančnictví je neustále se vyvíjející oblastí finančního 
sektoru, která si zasluhuje průběžné monitorování a zohledňování jak na úrovni odvětví, 
tak na regulační úrovni;

B. vzhledem k tomu, že pojem „kryptoaktiva“ se používá k označování široké škály 
digitálních aktiv, mimo jiné včetně virtuálních měn a mincí;

C. vzhledem k tomu, že dvě nejběžnější složky schválených kryptoaktiv jsou i) soukromá 
povaha aktiv a ii) používání kryptografie a technologie distribuované účetní knihy (DLT) 
nebo podobné technologie, která je základem pro oběh aktiv;

D. vzhledem k tomu, že stabilní kryptoměny mají podobné vlastnosti jako kryptoaktiva a 
nemají podobu žádné konkrétní měny, ale spoléhají na soubor nástrojů, jejichž cílem je 
minimalizovat kolísání jejich ceny vyjádřené v určité měně;

E. vzhledem k tomu, že digitální měna vydávaná centrální bankou (Central Bank Digital 
Currency, CBDC) je založena na koncepci stabilního aktiva, je ze své podstaty státním 
dluhopisem, a proto se liší od kryptoaktiv;
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F. vzhledem k tomu, že jsou zvažovány možné iniciativy na provádění vnitrostátních 
digitálních měn vydávaných centrální bankou, a to jak v rámci Unie, tak na celosvětové 
úrovni;

G. vzhledem k tomu, že digitální finančnictví má výrazný přeshraniční prvek, který 
přesahuje úroveň Unie, a proto je nezbytná mezinárodní spolupráce v této oblasti;

H. vzhledem k tomu, že podle tržních údajů existuje na začátku roku 2020 na celém světě 
více než 5 100 kryptoaktiv, jejichž celková tržní kapitalizace přesahuje 250 miliard USD2;

I. vzhledem k tomu, že odborníci Evropské centrální banky (ECB) ve své publikaci z roku 
20193 uvedli, že ačkoli jsou kryptoaktiva vysoce spekulativní, nepředstavují 
bezprostřední hrozbu pro finanční stabilitu; 

J. vzhledem k tomu, že digitální finančnictví může v řadě způsobů přispět k řešení 
hospodářských dopadů rozšíření onemocnění COVID-19, pokud jde o důsledky pro 
občany, malé a střední podniky a jiné podniky a finanční služby;

K. vzhledem k tomu, že finanční odvětví je největším uživatelem informačních a 
komunikačních technologií (IKT) na světě a představuje přibližně jednu pětinu všech 
výdajů na IKT;

L. vzhledem k tomu, že zvýšené využívání umělé inteligence ve finančních službách povede 
k potřebě silnější provozní odolnosti a vhodného souvisejícího dohledu;

M. vzhledem k tomu, že provozní problémy, zejména rizika v oblasti IKT a bezpečnostní 
rizika, mohou být příčinou systémových rizik pro finanční odvětví; 

N. vzhledem k tomu, že stávající soubor pravidel EU pro finanční služby zaujímá k otázce 
ustanovení týkajících se provozních rizik nejednotný přístup;

O. vzhledem k tomu, že rizika v oblasti IKT a bezpečnostní rizika, jimž čelí finanční odvětví, 
a úroveň integrace odvětví na úrovni EU vyžadují konkrétní a pokročilejší opatření, která 
jsou založena na směrnici o bezpečnosti sítí a informací, ale jdou nad rámec této směrnice;

P. vzhledem k tomu, že kybernetická odolnost je nedílnou součástí práce na provozní 
odolnosti finančních institucí prováděné orgány na celosvětové úrovni;

Doporučení:

Obecné úvahy

1. vítá závazek Komise dokončit do třetího čtvrtletí roku 2020 akční plán pro finanční 
technologie; domnívá se, že návrh Komise týkající se kryptoaktiv, jakož i průřezový akt 
o finančních službách týkající se provozní a kybernetické odolnosti jsou vzhledem k 

2 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(2020)648779_EN.pdf
3 https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-
bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart201905_03~c83aeaa44c.en.html#toc4
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nedávnému vývoji na trzích vhodně načasované a nezbytné; žádá Komisi, aby na základě 
článku 114 předložila příslušný návrh v souladu s doporučeními uvedenými v příloze této 
zprávy; 

2. domnívá se, že finanční technologie budou nedílnou součástí úspěchu unie kapitálových 
trhů, a vybízí Komisi, aby zvážila, jak využít výhod finančních technologií při podpoře 
budoucí integrace kapitálových trhů v Unii;

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby Komise úzce sladila svou činnost s mezinárodními fóry a 
regulačními orgány při vypracovávání mezinárodních norem s ohledem na to, že digitální 
finančnictví často působí ve více jurisdikcích;

4. vyzývá Komisi, aby do své činnosti v oblasti finančních technologií zavedla přiměřený, 
průřezový a holistický přístup;

5. vyzývá Komisi, aby jednala jako první iniciátor s cílem vytvořit příznivé prostředí pro 
rozvoj evropských center a podniků působících v oblasti finančních technologií; 

6. zdůrazňuje, že právní předpisy a dohled v oblasti finančních technologií by měly být 
založeny na těchto zásadách:

a. stejné služby a s nimi spojená podobná rizika by se měly řídit stejnými pravidly;

b. technologická neutralita;

c. přístup založený na posouzení rizik;

7. poukazuje na to, že opatření na úrovni Unie by neměla připravovat podniky o příležitosti 
k růstu a rozvoji v rámci Unie;

8. zdůrazňuje význam trojúhelníku důvěry, totožnosti a údajů, aby se zajistilo, že 
hospodářské subjekty, spotřebitelé a orgány dohledu budou mít důvěru v digitální 
finančnictví; 

Vymezení rámce pro kryptoaktiva

9. domnívá se, že vytvoření celoevropské taxonomie kryptoaktiv je žádoucí jako krok k 
posílení společného porozumění, usnadnění spolupráce napříč jurisdikcemi a zajištění 
větší regulační jistoty pro účastníky trhu zapojené do přeshraniční činnosti; doporučuje 
zohlednit význam mezinárodní spolupráce a celosvětových iniciativ, pokud jde o rámce 
pro kryptoaktiva, zejména s ohledem na jejich bezhraniční povahu; varuje však, že pro 
tento vyvíjející se segment trhu může být vhodnější vypracovat vzor s otevřenou 
taxonomií;

10. domnívá se proto, že jakákoli další kategorizace by měla být vyvážená a pružná, aby bylo 
možné otevřít prostor pro inovace v tomto odvětví a zároveň zajistit, aby bylo možné včas 
odhalit rizika;

11. dále zdůrazňuje, že jsou zapotřebí jasné pokyny týkající se použitelných regulačních a 
obezřetnostních procesů, aby byla zajištěna regulatorní jistota ohledně kryptoaktiv; 
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12. poukazuje na to, že bude nutné uplatňovat stávající předpisy na dříve neregulovaná 
kryptoaktiva a také bude třeba vytvořit regulační režimy na míru pro vyvíjející se činnosti 
související s kryptoaktivy, jako jsou počáteční nabídky mincí;

13. zdůrazňuje, že společný rámec Unie pro kryptoaktiva by měl pomoci zvýšit ochranu 
spotřebitelů a investorů, posílit povinnosti v oblasti zásady „poznej svého klienta“ a 
dohledu nad výchozími technologiemi;

Společný přístup ke kybernetické odolnosti finančního odvětví

14. poukazuje na to, že s rostoucí digitalizací finančních služeb, jakož i s tím, jak se stále 
častěji zadávají IT řešení nebo údržba externím dodavatelům, jako jsou poskytovatelé 
cloud computingu, se zvyšuje expozice finančních institucí a trhů vůči narušení 
způsobenému vnitřními selháními nebo vnějšími útoky;

15. vyzývá Komisi, aby navrhla legislativní změny v oblasti požadavků na IKT a 
kybernetickou bezpečnost pro finanční odvětví Unie s cílem řešit veškeré nesrovnalosti, 
mezery a nedostatky, které budou odhaleny v příslušných právních předpisech;

16. domnívá se, že by se tyto změny měly zaměřit na čtyři klíčové oblasti:

a. modernizace;

b. sladění pravidel pro podávání zpráv, pokud jde o incidenty v oblasti IKT;

c. společný rámec pro testování penetrace a provozní odolnosti ve všech finančních 
odvětvích;

d. dohled nad poskytovateli kritických informačních a komunikačních technologií, 
které jsou třetími stranami;

17. zdůrazňuje, že je třeba dále sdílet informace, zejména o incidentech, a posílit koordinaci 
mezi příslušnými regulačními orgány a orgány dohledu;

Údaje

18. připomíná, že shromažďování a analýza údajů mají pro finanční technologie mimořádný 
význam, a zdůrazňuje proto, že je třeba důsledně a technologicky neutrálním způsobem 
uplatňovat stávající právní předpisy týkající se údajů;

19. poukazuje na to, že pokud jde o ochranu osobních údajů, je Unie subjektem, který 
stanovuje normy v celosvětovém měřítku; zdůrazňuje, že předávání a využívání osobních 
i neosobních údajů v odvětví finančních služeb by mělo splňovat všechny příslušné 
normy a současně umožňovat tok údajů potřebných k expanzi inovativních finančních 
iniciativ;

20. žádá v této souvislosti Komisi, aby prozkoumala, jak zajistit, aby subjekty zabývající se 
digitálním finančnictvím mohly mít rovný přístup k relevantním a užitečným údajům, 
čímž by pomohla zabezpečit, aby inovativní podniky působící v oblasti finančních 
technologií mohly v rámci Unie i mimo ni růst;
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21. žádá Komisi, aby zvážila rámec pro digitální onboarding a využívání digitálních 
finančních identit, jehož cílem by byla harmonizace těchto opatření v celé Unii, nakolik 
to bude nezbytné;

22. poukazuje na to, že finanční instituce stále více využívají data zákazníků nebo data 
velkého objemu; připomíná ustanovení článku 71 obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů a vyzývá všechny zúčastněné strany, aby zvýšily úsilí o zajištění prosazování práv 
v tomto článku obsažených;

23. domnívá se, že nedostatek dostupných údajů a informací o činnostech v oblasti finančních 
technologií může být na úkor růstu; zasazuje se o větší transparentnost a lepší podávání 
zpráv o činnosti v oblasti finančních technologií s cílem snížit asymetrie a rizika;

24. vyzývá k účinnému dohledu nad analyzováním dat velkého objemu, který by se zabýval 
neprůhledností modelů a současně zajistil dostatečný přístup k relevantním a kvalitním 
údajům;

25. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a připojená doporučení Komisi, Radě 
a parlamentům a vládám členských států.
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PŘÍLOHA K NÁVRHU USNESENÍ:DOPORUČENÍ K OBSAHU POŽADOVANÉHO 
NÁVRHU

A. ZÁSADY A CÍLE NÁVRHU

1. stanovit základ přístupu k pravidlům týkajícím se digitálního finančnictví v Unii, který 
bude orientován na budoucnost;

2. zajistit, aby digitální finančnictví mohlo být i nadále inovativní hnací silou růstu a tvorby 
pracovních míst na celém jednotném trhu;

3. podporovat společné chápání klíčových otázek týkajících se digitálního finančnictví a 
prosazovat harmonizaci příslušných ustanovení, což povede k větší přeshraniční aktivitě;

4. zvýšit sdílení údajů v souladu se zásadami Unie s cílem stimulovat inovace. Cílem by 
mělo být usnadnění přístupu k veřejným údajům v celé Unii. To by bylo přínosné nejen 
pro společnosti působící v oblasti digitálního finančnictví, ale bylo by to také ku 
prospěchu řady dalších oblastí politiky Unie a zvýšilo by to transparentnost trhu;

5. zvážit tři oblasti pro počáteční činnost Unie, konkrétně vytvoření rámce pro kryptoaktiva, 
vytvoření rámce pro kybernetickou a provozní odolnost a rovněž usilovat o harmonizaci 
koncepce digitálního onboardingu v rámci jednotného trhu.

B. NÁVRHOVANÉ OPATŘENÍ

1. předložit legislativní návrh týkající se kryptoaktiv, který poskytne právní jistotu pro 
manipulaci s kryptoaktivy a zároveň zajistí ochranu spotřebitelů a investorů. U takového 
rámce je třeba zvážit otevřenou taxonomii a jeho cílem by měla být právní úprava v 
souladu se zásadou uplatňování stejných pravidel na stejné činnosti a rizika;

2. předložit legislativní návrh týkající se kybernetické odolnosti, který zajistí jednotné 
normy bezpečnosti IKT ve finančním odvětví Unie. Tento rámec by měl být orientován 
na budoucnost a měl by se zaměřit na modernizaci stávajících pravidel platných v oblasti 
kybernetické odolnosti a zároveň by měl odstranit veškeré mezery a nedostatky v oblasti 
právní úpravy, které mohou ohrozit podniky, investory a spotřebitele;

3. navrhnout rámec pro digitální onboarding. Tento rámec by měl být v souladu s 
příslušnými právními předpisy Unie, jako jsou ustanovení proti praní peněz, a měl by 
usilovat o zajištění společného pojetí digitálních finančních identit na celém jednotném 
trhu.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Digitální finančnictví, známé rovněž jako finanční technologie, spočívá ve využívání nových 
technologií, které umožňují provádět činnosti v rámci finančního odvětví a tyto činnosti 
zlepšovat. Digitální finančnictví tak hraje klíčovou úlohu při rozvoji finančních činností a 
zvyšování jejich rozšíření, neboť jeho uplatňování má značné přínosy, jako je obecně vyšší 
účinnost, snížení nákladů, lepší ochrana spotřebitelů, řízení údajů a transparentnost. Případné 
inovace, které toto odvětví zavádí, mohou přispět k automatizaci několika procesů, jakož i k 
mnoha investičním a správním rozhodnutím, a přispěly k účinnějšímu rozhodování a 
sledovatelnosti operací zlepšováním kvality údajů, které mají účastníci trhu k dispozici. Pokud 
bude správně spravováno, může zavedení nových technologických nástrojů do finančního 
odvětví rovněž vést k většímu finančnímu začlenění a k silnějším přeshraničním finančním 
tokům prostřednictvím alternativních úvěrových a investičních kanálů. Za účelem usnadnění 
unie kapitálových trhů v Evropě bude hrát digitální financování kromě toho klíčovou úlohu, 
pokud jde o inovace a odstraňování přeshraničních překážek, zůstane-li nedílnou součástí 
širších cílů unie kapitálových trhů. Zejména s ohledem na současné rozšíření onemocnění 
COVID a související nárůst využívání digitálních prostředků ze strany spotřebitelů, investorů 
a finančních institucí za účelem správy financí budou finanční technologie i nadále růst, a to 
jak z hlediska velikosti, tak i významu pro hospodářství EU. 

Současně však je jednou z největších výzev z ekonomického i regulačního hlediska pokračující 
vývoj technologií a rozšíření jejich možného využití v jiných odvětvích. Rozšíření finančních 
technologií s sebou nese rizika v oblastech, jako je finanční stabilita, finanční trestná činnost a 
ochrana spotřebitelů.

Kromě těchto problémů v oblasti regulace se bude i nadále rozšiřovat světový trh s finančními 
technologiemi, což vyzdvihne význam mezinárodní spolupráce v této oblasti. Evropská unie 
bude muset být schopna rychle reagovat na globální vývoj na trhu. Kromě toho hrozí, že 
Evropská unie bude zaostávat za svými globálními protějšky, ačkoli uplatňování nových 
technologií na finanční činnosti představuje pro evropské finanční subjekty obrovské 
příležitosti. Regulační režimy týkající se digitálního financování jsou roztříštěné a panuje i 
nedostatek rizikového kapitálu a rozpočtových nástrojů na podporu růstu stávajících 
společností v Evropě působících v oblasti finančních technologií. Náprava vyžaduje přijetí řady 
legislativních a nelegislativních opatření na evropské úrovni, jejichž cílem je jak řešit výše 
uvedené výzvy, tak konsolidovat a rozšířit odvětví digitálního finančnictví v celé Unii.

Evropské finanční subjekty, a zejména v oblasti finančních technologií, potřebují komplexní a 
stabilní regulační rámec, aby mohly rozšířit své činnosti a mít právní jistotu. Cílem každého 
návrhu, který usiluje o účinnou regulaci dopadu technologií na oblast financí a jeho potenciální 
rizika, by mělo být především vytvoření rovných podmínek (kombinací vhodného dohledu a 
rovného zacházení) a zároveň zaměřit se na nejdůležitější rizika pro finanční stabilitu. Návrhy 
Komise by měly být technologicky neutrální a měly by uplatňovat zásadu uplatňování stejných 
pravidel v právních předpisech pro podobné činnosti, které představují stejné riziko. Každý 
legislativní návrh by měl rovněž zaujmout přístup založený na posouzení rizik a měl by 
poskytnout základ pro finanční subjekty a spotřebitele, aby mohly ve stále větší míře využívat 
výhod digitálních inovací a zároveň zajistit rovné podmínky.
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Opatření přijatá regulačními orgány po celém světě by navíc mohla být dobrým příkladem pro 
evropské normotvůrce, neboť ukazují různé způsoby, jimiž orgány chtěly řešit rizika 
vyplývající z rozšíření finančních technologií a z rostoucího využívání kryptoaktiv. Kromě 
opatření přijatých třetími zeměmi stanuly mezinárodní instituce, jako je Rada pro finanční 
stabilitu, Banka pro mezinárodní platby a pracovní skupina skupiny G7 pro stabilní kryptoměny 
(a řada dalších), v čele úsilí o vybudování inteligentního regulačního přístupu k finančním 
technologiím.

Hlavními prioritami této zprávy je zaměřit se na hlavní oblasti, které vyžadují celoevropskou 
regulační reakci na digitální finančnictví. Zpráva se zabývá třemi problémy, které je vhodné 
zvážit za účelem přijetí legislativního opatření: kryptoaktiva, kybernetická odolnost a údaje. 
Tyto oblasti mají zásadní význam pro budoucí rozvoj digitálního finančnictví v Evropě.

Stanovení rámce pro kryptoaktiva
 
Vznik různých kryptoaktiv a rozšíření transakcí, při nichž jsou používány, vyvolaly diskuse o 
jejich možném dopadu na finanční stabilitu. Vzhledem k tomu, že trh s kryptoaktivy, který v 
současné době tvoří 5 100 kryptoaktiv s tržní kapitalizací překračující v celosvětovém měřítku 
250 miliard USD1, nadále roste, je důležité, abychom byli v rámci Evropy připraveni využít 
příležitostí, které nabízejí, a zároveň zajistit, abychom neohrozili finanční stabilitu. Potenciální 
rizika pro finanční stabilitu navíc zvyšuje chybějící komplexní a soudržný regulační rámec. Je 
tomu tak i v Evropské unii, kde jsou regulační režimy roztříštěné a obecně zastaralé, a proto 
účinně neposuzují důsledky rozšíření používání kryptoaktiv. Komise by proto měla předložit 
návrh, jehož cílem je vytvořit rámec pro kryptoaktiva, který by se zabýval jejich potenciálním 
dopadem na finanční trhy a odpovídajícím způsobem je klasifikoval.
 
Tento návrh zprávy vyzývá Komisi, aby začala uvažovat o tom, jak vytvořit taxonomii týkající 
se kryptoaktiv, přičemž nejvhodnějším výchozím bodem bude společné definice. Takováto 
celoevropská taxonomie kryptoaktiv by posílila spolupráci napříč různými jurisdikcemi a 
poskytla by hospodářským subjektům právní jistotu. Každý taxonomický vzor by měl být 
otevřená, vzhledem k tomu, že kryptoaktiva budou pravděpodobně v nadcházejících letech 
zažívat významné období vývoje. Kromě definice kryptoaktiv by se jakákoli regulační 
iniciativa měla zaměřit především na nejnaléhavější rizika vyplývající z rozšíření používání 
kryptoaktiv, jakož i na zajištění toho, aby nová rizika mohla být identifikována v rané fázi. 
Měla by být rovněž náležitě řešena rizika vyplývající ze zvýšené expozice bankovního odvětví 
vůči držení kryptoaktiv.
 
Rovné podmínky jsou nezbytným předpokladem pro zajištění toho, aby se operace dočkaly 
stejného regulačního zacházení bez ohledu na členský stát, v němž se tyto operace uskutečňují. 
Kromě toho je důležité zvážit, jak přizpůsobit stávající právní předpisy tak, aby nedocházelo k 
mezerám nebo nedostatkům, pokud jde o používání kryptoaktiv.
 
V každém případě bychom při vytváření definice a zvažování budoucí taxonomie kryptoaktiv 
měli jako normotvůrci uznat, že kryptoaktiva se pravděpodobně budou v krátkodobém 
horizontu vyvíjet. Budoucí inovace ve finančním odvětví by mohly rozšířit působnost tohoto 
druhu aktiv, nebo dokonce změnit jejich povahu a možná využití, a proto může být nezbytné, 

1 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(2020)648779_EN.pdf
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aby regulační orgány vypracovaly flexibilní regulační přístup ke kryptoaktivům. Celý regulační 
rámec by neměl s ohledem na vývoj kryptoaktiv zastarat. Je proto nezbytné zajistit regulační 
jistotu pro kryptoaktiva od okamžiku jejich vydání.

V legislativním rámci by bylo nezbytné zajistit odpovídající ochranu investorů a spotřebitelů 
při nakládání s kryptoaktivy nebo při jejich držení. Aby byla zajištěna odpovídající ochrana 
investorů a spotřebitelů, měly by být upraveny povinnosti v oblasti zásady „poznej svého 
klienta“ a dohled nad výchozími technologiemi.

Společný přístup ke kybernetické odolnosti finančního odvětví

Vzhledem k tomu, že se ve finančním odvětví stále více spoléháme na technologie, je rovněž 
důležité, aby podniky posílily kybernetickou odolnost s cílem poskytnout ochranu před 
potenciálním narušením způsobeným vnitřními selháními nebo vnějšími faktory. 

Komise by proto měla navrhnout cílená opatření ke zvýšení kybernetické bezpečnosti 
prostřednictvím řešení nesrovnalostí a nedostatků ve stávajících právních předpisech, které se 
vztahují na finanční odvětví. Proto může být vhodné navrhnout rámec, který se vztahuje 
především na finanční odvětví. Tento rámec by měl usilovat o modernizaci a harmonizaci 
stávajících pravidel a zároveň se zaměřit na obavy týkající se finančního odvětví. 

Kvůli rychlému vývoji informačních a komunikačních technologií (IKT) je navíc nutné řešit 
nesrovnalosti a nedostatky ve stávajícím regulačním rámci, které byly odhaleny při jeho 
uplatňování.  Každá legislativní změna v oblasti IKT by se proto měla zaměřit na jeho 
modernizaci, sladění pravidel pro podávání zpráv s ohledem na předchozí incidenty, posílení 
dohledu nad poskytovateli kritických informačních a komunikačních technologií, kteří jsou 
třetími stranami, a vytvoření společného rámce pro testování penetrace a provozní odolnosti 
napříč všemi finančními odvětvími.
 
Tato zpráva vyzývá Komisi, aby se těmito obavami zabývala a zároveň aby podporovala další 
koordinaci mezi vnitrostátními a evropskými regulačními orgány a orgány dohledu.
 
Údaje

Inovace založené na datech jsou klíčovou hnací silou růstu a tvorby pracovních míst v Evropě 
i ve světě. Aby EU mohla z tohoto růstu těžit, je důležité, aby pro každé odvětví byly zavedeny 
správné politiky v oblasti údajů, které umožní získat důvěru spotřebitelů prostřednictvím 
stávajících rámců, jako je obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a zároveň umožní 
podnikům ve finančním odvětví využívat sdílení údajů v rámci celého jednotného trhu. 

V odvětví digitálního finančnictví je proto důležité, abychom zavedli vhodná opatření, která 
mohou přispět k růstu a zajistit přístup k financování pro širokou škálu subjektů, od 
mikropodniků a malých a středních podniků až po velké podniky. Sdílení údajů by v této 
souvislosti pomohlo zajistit, aby evropské podniky byly schopny inovovat a expandovat jak v 
rámci Unie, tak i mimo ni. Správné politiky zajistí, aby se souběžně snížily asymetrie a rizika, 
přičemž nedostatek kvalitních a dostupných údajů by mohl bránit expanzi evropských 
společností.

Nakládání s údaji je proto klíčovou součástí finančních technologií, a proto je nezbytné 
zahrnout soudržná, technologicky neutrální opatření, jejichž cílem je zajistit odpovídající 
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zacházení s údaji ve finančním odvětví.
 
Kromě toho tradiční úloha EU jako subjektu, který stanovuje normy v celosvětovém měřítku, 
vyžaduje ambiciózní regulační přístup ke správě údajů finančními subjekty, přičemž prioritou 
má být pro normotvůrce ochrana spotřebitelů, jelikož finanční instituce již využívají údaje 
spotřebitelů, které jsou v současné době obzvláště užitečné vzhledem ke vznikajícím 
technologickým nástrojům, které umožňují její analýzu (tzv. data velkého objemu). Zvýšený 
dohled nad tímto využíváním je nezbytný, zejména pokud je koncipován způsobem, který se 
zaměřuje na neprůhlednost modelů a zároveň zaručuje spravedlivý přístup finančním 
subjektům k příslušným údajům.
 
V neposlední řadě vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnost zavedení rámce pro digitální 
onboarding, jakož i pro využívání digitálních finančních identit, který by rovněž zohledňoval i 
stávající vnitrostátní opatření, neboť takovýto rámec by usnadnil finanční začlenění a 
přeshraniční poskytování finančních služeb v rámci jednotného trhu.


