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Úvod 

Virtuální měny a s nimi spojené technologie jsou poměrně novým společenským a technickým 

pojmem, jehož možná využití značně přesahují potenciál měn tradičních. Mezi hlavní odlišnosti 

patří jak absence centrální autority a další regulatorní inovace, tak technická specifika virtuálních 

měn.1 Jedním z nich je využívání revoluční technologie distribuované účetní knihy.2  

Díky tomu je teoreticky umožněno, aby transakce ve virtuálních měnách probíhaly takřka 

okamžitě, bez transakčních poplatků a bez rozdílných podmínek pro vnitrostátní či přeshraniční 

platby.3 Tyto výhody postupně vedou ke zvyšujícímu se počtu uživatelů virtuálních měn, spolu 

s ním však také představují možná rizika praní špinavých peněz, financování terorismu či jiné 

trestné činnosti zneužívající povahu virtuálních měn.4 Na nové výzvy spojené s virtuálními 

měnami je proto nutné patřičně reagovat, a to jak vyhodnocováním možných rizik a způsobů 

využití virtuálních měn, tak novelizací legislativy stávající a přijímáním legislativy nové.  

 „Evropská regulace virtuálních měn, její nedostatky a budoucí vývoj“ jsem jako téma své práce 

zvolil z několika důvodů. Prvním z nich byla fascinace virtuálními měnami jako zcela novým 

fenoménem, který má potenciál změnit dosavadní pravidla obchodu, techniky a práva.  

Jak v příslušných kapitolách vysvětlím, užívání virtuálních měn zahrnuje několik navazujících 

kroků. Od jejich zakoupení přes uchovávání, další směnu, užití virtuálních měn  

jako platidla až po následné odvedení daně z takové transakce. Téma své práce jsem tedy vybral 

také s ohledem na zmíněné dílčí kroky, které dle mého názoru představují, a nadále budou 

představovat, velké množství regulatorních výzev. Druhým důvodem pro zvolení daného tématu 

této práce bylo mé přesvědčení, že virtuální měny, vzhledem k jejich novosti a celosvětovému 

dopadu, je vhodné zkoumat především s ohledem na právo a aktivity Evropské unie. Právní úprava 

a související aktivity v jednotlivých členských státech tak v mé práci spíše dokreslují kontext, 

respektive jsou použity k identifikaci kladných a záporných stránek regulace evropské. 

                                                 
1 SHCHERBAK, Sergii. How Should Bitcoin Be Regulated? European Journal of Legal Studies. 2014, 7(1), 45-91. 

ISSN 1973-2937, s. 50-58. 
2 Technologie distribuované účetní knihy, nejčastěji používaná ve formě tzv. blockchainu, je zcela novým způsobem 

uchovávaní informací, a to decentralizovaně a bez potřeby zapojení centrální autority, například banky. Dané 

informace jsou zapisovány neomezeným množstvím uživatelů do tzv. bloků, které na sebe navazují a každý z 

takových bloků obsahuje kompletní údaje z bloku předešlého. Tím je zaručena ověřitelnost a přezkoumatelnost všech 

transakcí. 

Zdroj: Bitcoin pro laiky II. In: Jak Funguje Bitcoin [online]. 2015 [cit. 2018-10-14]. Dostupné z: 

http://jakfungujebitcoin.blogspot.cz/2015/08/bitcoin-pro-laiky-ii.html. 
3 Op. cit. SHCHERBAK, Sergii. s. 54-55. 
4 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA. Virtual currency schemes [online]. 2012 [cit. 2018-10-15]. ISBN 978-92-899-

0862-7. Dostupné z: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf, s. 32. 
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Třetím důvodem, proč jsem se rozhodl zabývat tématem virtuálních měn v kontextu práva a aktivit 

Evropské unie, byl nedostatek českojazyčné odborné literatury věnované virtuálním měnám. 

Jednotlivé zahraniční zdroje zabývající se virtuálními měnami obvykle popisují právě tamní  

či unijní úpravu, proto jsem evropský kontext zvolil jako vhodnější. Vzhledem k uvedenému 

nedostatku českojazyčných zdrojů také doufám, že tato práce odkáže potenciální čtenáře na další, 

ne zcela běžně dostupné, zahraniční zdroje použitelné i v české právní vědě. 

Hlavním cílem této práce je představit současnou evropskou regulaci virtuálních měn  

a souvisejících technologií. Tu představím s ohledem na základní vymezení pojmu virtuálních 

měn, opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a také na daňovou regulaci 

virtuálních měn. Spolu s tím představením i dva související pojmy, primární nabídky virtuálních 

měn a technologii distribuované účetní knihy. Druhým cílem této práce je identifikovat některé 

z nedostatků regulace virtuálních měn, a to jak s přihlédnutím k relevantní normotvorbě  

a aktivitám vybraných členských států, tak ke změnám v důsledku společenského  

nebo technického vývoje virtuálních měn. Třetím cílem mé práce je představit a posoudit 

předpokládaný legislativní i nelegislativní vývoj na poli virtuálních měn s ohledem na provedená, 

připravovaná i žádoucí opatření.  

K naplnění těchto cílů si proto vymezuji následující výzkumné otázky: „Jak a v jakém rozsahu 

jsou virtuální měny zohledněny v právu a dalších aktivitách orgánů Evropské unie?“ „Jaké jsou 

nedostatky současného pojetí?“ „Jaké aktivity ze strany orgánů Evropské unie lze ve vztahu 

k virtuálním měnám očekávat v budoucnu?“ Odpovědi na vytyčené výzkumné otázky vyplynou 

z celého textu této práce, pro přehlednost je však stručně zodpovím také jejím závěru. 

Pro účely své práce budu pojem „evropská regulace“ používat nejen pro právně závazné předpisy 

přijímané Evropskou unií, ale také pro různá vyjádření doporučující povahy  

a další nelegislativní aktivity směřující k poznání všech aspektů virtuálních měn.  

Uvedený přístup považuji za vhodný ze dvou důvodů, které dále vyplynou z celého textu této 

práce. Prvním z nich je, že unijní legislativa výslovně adresující virtuální měny v současné době 

téměř neexistuje. Druhým důvodem je praktický dopad nelegislativních opatření vydávaných 

orgány a institucemi Evropské unie, která jsou obvykle akceptována nebo alespoň respektována  

i dalšími subjekty včetně členských států. Používání pojmu „evropská regulace“ pouze pro právně 

závazné předpisy tedy vzhledem k převažující formě dosavadních aktivit považuji za nedostatečné, 

proto budu v této práci pojem „evropská regulace“ používat v uvedené šíři.  
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Co se týče zdrojů, ze kterých budu při psaní čerpat, v první řadě půjde o právní předpisy,  

ať už unijní nebo přijaté na úrovni členských států. Významnými zdroji dále budou relevantní 

vyjádření, akční plány a stanoviska příslušných orgánů a institucí Evropské unie. Svou práci  

dále opřu o právně teoretické práce na téma virtuálních měn a s nimi spojených fenoménů,  

které doplněním texty zaměřenými na technické fungování virtuálních měn.  

Jak jsem již zmínil, v současné době neexistuje dostatečné množství kvalitních českojazyčných 

zdrojů o právní regulaci virtuálních měn, dostupné zdroje jsou spíše kratší a tematicky se opakují.  

K technickým aspektům virtuálních měn je českojazyčných zdrojů více, ty se však 

z pochopitelných důvodů právními aspekty příliš nezabývají. Dalším negativním faktorem  

je neexistence překladů většiny oficiálních dokumentů vydávaných orgány Evropské unie. 

Z těchto důvodů je většina zdrojů použitých v této práci dostupná především v anglickém jazyce. 

Některé ze starších zdrojů se pak vyjadřují především k virtuální měně Bitcoin, jejich závěry jsem 

ve vhodných případech zobecnil na všechny virtuální měny. Obdobně jsem některé závěry zdrojů 

vyjadřujících se k blockchainu použil pro všechny typy technologie distribuované účetní knihy. 

Co se týče použitých výzkumných metod, při představení evropské i vnitrostátní regulace 

virtuálních měn budu aplikovat metody vědeckého popisu a explanace. Ty použiji  

za účelem představení a vysvětlení základních pojmů této práce, a také jako základ pro následné 

podrobné zkoumání těchto pojmů. Získané informace budu dále zkoumat s použitím metod 

analýzy, syntézy a komparace, díky kterým vyvodím závěry o nedostatcích současné evropské 

regulace virtuálních měn jak s ohledem na jednotlivé dílčí části, tak s ohledem na relevantní 

iniciativy členských států. Při nastínění předpokládaného budoucího vývoje této právní oblasti 

opět použiji metody vědeckého popisu, explanace a syntézy.5 

Hlavní text práce je členěn na pět hlavních kapitol, které se dále člení na tematické podkapitoly. 

V první podkapitole první kapitoly své práce nejprve představím základní ekonomické pojmy 

finance, peníze a měna, jejichž pochopení poslouží k představení pojmu virtuálních měn 

v podkapitole druhé. V navazující podkapitole popíšu technické aspekty fungování virtuálních 

měn včetně ilustrace jejich praktického používání. Úvodní kapitolu zakončím podkapitolou 

věnovanou nastínění některých z právních aspektů virtuálních měn, které budu podrobněji 

diskutovat v příslušných kapitolách této práce.  

                                                 
5 LORENC, Miroslav. Závěrečné práce – metodika. In: Lorenc.info [online]. 2018 [cit. 2018-10-15]. Dostupné z: 

http://lorenc.info/zaverecne-prace/metodika.htm 
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Ve druhé kapitole budu diskutovat přístup orgánů Evropské unie k virtuálním měnám.  

V její první podkapitole bude představen s ohledem na základní vymezení virtuálních měn,  

ve druhé podkapitole pak s ohledem na normotvorbu v oblasti boje proti praní špinavých peněz  

a financování terorismu. Ve třetí podkapitole představím evropskou regulaci virtuálních měn 

v oblasti daní. Ve čtvrté podkapitole budu ilustrovat unijní opatření ve dvou oblastech 

s virtuálnimi měnami souvisejících, a to opatření týkající se primárních nabídek virtuálních měn  

a tokenů a také iniciativy zabývající se technologií distribuované účetní knihy. Všechny uvedené 

oblasti budu diskutovat vždy s ohledem na jejich historický vývoj, současnou regulaci  

i na případné nedostatky a možný budoucí vývoj.  

Ve třetí kapitole porovnám evropskou regulaci virtuálních měn s regulací v jednotlivých členských 

státech, a to v jednotlivých podkapitolách věnovaných podmínkám a právu českému, slovenskému 

a anglickému. Po krátkém seznámení s pozicí virtuálních měn v právních systémech vybraných 

členských států tyto poznatky porovnám s evropskou regulací virtuálních měn v podkapitole 

čtvrté, díky čemuž identifikuji některé z jejích hlavních předností a nedostatků.  

Čtvrtá kapitola poté v jednotlivých podkapitolách připomene společenský a technický vývoj 

virtuálních měn. S přihlédnutím k tomuto vývoji v ní identifikuji několik aktuálních i hrozících 

nedostatků evropské regulace virtuálních měn. V poslední kapitole pak znovu připomenu některá 

z budoucích opatření ve vztahu k virtuálním měnám, a to jak konkrétní návrhy legislativních změn, 

tak očekávané výsledky současných inciativ. K plánovanému vývoji evropské regulace  

virtuálních měn také uvedu vlastní úvahy a hodnocení navrhovaných opatření, ve druhé 

podkapitole poslední kapitoly se pak pokusím formulovat několik de lege ferenda doporučení, 

která by dle mého názoru měly příslušné orgány ve vztahu k virtuálním měnám zohlednit. 

V závěru práce pak provedu rekapitulaci předcházejících kapitol a jejich dílčích závěrů, ze které 

pak vyvodím celkový závěr o současném stavu evropské regulace virtuálních měn,  

o jejích hlavních nedostatcích a o předpokládaných budoucích vylepšeních. Součástí závěru práce 

bude také vyhodnocení naplnění cílů této práce a zodpovězení vytyčených výzkumných otázek. 
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1. Virtuální měny obecně 

1.1.  Obecná definice měn 

Virtuální měn jsou zcela novým pojmem, který nezapadá to žádné z tradičních ekonomických 

kategorií. Pro účely podrobného rozboru virtuálních měn a všech aspektů s nimi spjatých  

je nejprve nutné nastínit základní pojmy finanční vědy, a to finance, peníze a měnu. Jednotlivé 

odlišnosti virtuálních měn popíšu v příslušných kapitolách zabývajících se virtuálními měnami  

a možnostmi je regulovat stávající legislativou. 

Financemi se rozumí finanční vztahy, tedy vztahy související s tvorbou, rozdělováním, 

přerozdělováním a užíváním peněžní masy a systém těchto finančních vztahů. Pojem peněžní 

masy značí určitý objem peněz, kterým disponují určité subjekty jako stát, podnikatelé  

či obyvatelstvo.6  

Peníze jsou finanční vědou chápány jako ekonomická kategorie univerzálního zboží, které  

je subjekty finančních vztahů užíváno z několika důvodů definujících základní funkce peněz.7 

První z těchto funkcí je dle klasické ekonomické teorie funkce „obecného denominátora 

hodnoty“, tedy schopnost vyjádřit hodnotu konkrétního zboží či služby.8 Takové vyjádření je často 

abstraktní a nezávislé na skutečně realizovaných nebo zamýšlených transakcích a jeho účelem  

je komparace daných statků.9 Jako další ze základních funkcí peněz je třeba zmínit funkci 

„všeobecného prostředku směny“, díky které jsou peníze využívány k realizaci nákupů a prodejů 

zboží, k platbám za poskytování služeb či k jiným obdobným činnostem.10 Při těchto 

ekonomických činnostech je zboží směňováno za sumu peněz odrážející hodnotu daného zboží, 

zároveň s přesunem zboží tedy dochází k přesunu neboli oběhu peněz.11 Funkce „všeobecného 

prostředku plateb a převodu kapitálu“ je využívána při přesunech peněz bez poskytnutí 

protiplnění ve formě zboží či služeb, typicky při poskytování úvěrů, dotací nebo investic.12 

Neméně důležitou funkcí peněz je též fukce „nositele a prostředku uchování hodnoty“,  

                                                 
6 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-

80-7400-440-7, s. 5-6. 
7 Op. cit. BAKEŠ, Milan. s. 335. 
8 Op. cit. BAKEŠ, Milan. s. 336. 
9 Op. cit. BAKEŠ, Milan. s. 336. 
10 Op. cit. BAKEŠ, Milan. s. 336. 
11 Op. cit. BAKEŠ, Milan. s. 336-337. 
12 Op. cit. BAKEŠ, Milan. s. 337. 



 

6 

 

 

tedy možnost uložit peníze pro účely budoucí spotřeby bez rizika ztráty jejich hodnoty.13  

Tato funkce je samozřejmě, s ohledem na ekonomické a politické změny, časově limitována.14  

Kromě funkcí peněz je důležité rozlišit i tři základní druhy peněz: peníze komoditní, peníze 

reprezentativní a peníze s nuceným oběhem též zvané fiat peníze.15 Komoditní peníze jsou 

historicky nejstarší, jejich hodnota je odvozena od materiálu, z něhož jsou vyrobeny. Typickým 

příkladem by byly zlaté, stříbrné nebo bronzové mince v hodnotě odpovídající hmotnosti kovu 

použitého při jejich výrobě. Historicky mladším příkladem jsou reprezentativní peníze, které byly 

volně směnitelné za zlato nebo jinou komoditu, kterým musela autorita takové peníze vydávající 

skutečně disponovat. Tím byla garantována jejich hodnota. Fiat peníze se pak od reprezentativních 

peněz zpravidla neliší vzhledem či materiálem, podstatným rozdílem je garance jejich hodnoty 

poskytnutá státem, respektive jeho centrální bankou. Takový systém dává centrálním bankám 

rozsáhlejší a rychlejší možnosti reagovat na vývoj ekonomiky a politiku daného státu.16  

Uvedené členění však již není dostačující, neboť virtuální měny, jak podrobně uvedu níže,  

nelze z důvodu absence nezbytnosti státní autority zařadit ani do jedné z těchto kategorií.  

Konečně, klíčovým pojmem pro účely této práce je měna. Ta je vedle finanční vědy definována 

zejména právem, protože měnou se rozumí konkrétní druh peněz vydávaný a regulovaný daným 

státem nebo jinou autoritou.17 Konkrétní definice měny a také podmínky samotného uznání 

určitého prostředku směny za měnu pak náleží do pravomocí suveréna daného státu.18  

Například americká finanční věda definuje měnu jako platidlo, které je za měnu uznáno na základě 

zákona, je emitováno daným státem a v daném státě obíhá jako prostředek směny.19 Jak jsem uvedl 

dříve, měny nemusejí být zaštiťovány pouze státy, příkladem může být společná měna euro 

spravovaná Evropskou centrální bankou, která je oficiální měnou v 19 státech eurozóny.20  

Za zmínku stojí také zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, který ve svém § 13 definuje 

korunu českou jako „peněžní jednotku“ v České republice, nikoli ale jako je jednotku měnovou  

či měnu.21 Teleologickým výkladem tohoto ustanovení se dá usoudit, že se spíše jedná o nepřesné 

                                                 
13 Op. cit. BAKEŠ, Milan. s. 337. 
14 Op. cit. BAKEŠ, Milan. s. 337-338. 
15 Op. cit. SHCHERBAK, Sergii. s. 57. 
16 Op. cit. SHCHERBAK, Sergii. s. 56-57. 
17 Op. cit. BAKEŠ, Milan. s. 338. 
18 Op. cit.  BAKEŠ, Milan. s. 336. 
19 LY, Matthew Kien-Meng. Coining Bitcoin’s “Legal-Bits”: Examining the Regulatory Framework for Bitcoin and 

Virtual Currencies. Harvard Journal of Law & Technology. 2014, 27(2), 587-608. ISSN 0897-3393, s. 589. 
20 EVROPSKÁ UNIE. Euro. Europa.eu [online]. 2018 [cit. 2018-04-09]. Dostupné z: https://europa.eu/european-

union/about-eu/money/euro_cs. 
21 Viz § 13 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
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vyjádření vůle zákonodárce.22 Pro účely této práce budu fiat peníze užívané členskými státy 

označovat jako tradiční měny, tento pojem dle mého názoru lépe vystihuje odlišnost od měn 

virtuálních. 

 

1.2.  Virtuální měny obecně 

Virtuální měny, někdy též nazývané kryptoměny, jsou relativně novým pojmem finančního práva 

vykazujícím řadu odlišností od měn v tradičním pojetí. Pojem kryptoměny je v některých zdrojích 

užíván jako decentralizovaně fungující podmnožina širšího pojmu virtuálních měn, podle jiných 

zdrojů jsou tyto pojmy zaměnitelné.23 Z důvodu převažující praxe unijních orgánů budu v této 

práci používat pojem virtuální měny. Konkrétní odlišnosti virtuálních měn pak kromě základního 

nastínění v této úvodní kapitole podrobněji představím v kapitolách následujících,  

a to se zohledněním jejich specifik v normotvorbě. Stejně jako v případě obecné definice peněz, 

virtuální měny jsou jednotky vyjadřující určitou hodnotu užívané k obchodům, převodům majetku 

nebo k uchování hodnoty.24 Jak ilustruji ve čtvrté kapitole této práce, teoretické možnosti užití  

či vlastnosti virtuálních měn se však v důsledku společenského a technického vývoje neustále 

mění.  

Nejvýznamnějším znakem odlišujícím virtuální měny od měn v klasickém pojetí je absence 

vázanosti na konkrétní státní nebo nadstátní autoritu.25 Tím se virtuální měny vymaňují z tradiční 

koncepce komoditních, reprezentativních a fiat peněz a představují zvláštní sui generis kategorii.26 

Státní autorita je u virtuálních měn nahrazena buď jednotlivcem či skupinou jednotlivců v případě 

centralizovaného schématu, nebo autorita úplně chybí a virtuální měna je provozována 

decentralizovaně prostřednictvím teoreticky neomezeného množství uživatelů provázaných 

příslušným softwarem.27 Jak později ilustruji, na decentralizovaném schématu je založena většina 

                                                 
22 KOVAŘÍK, Jan. Právní a ekonomické aspekty digitálních měn se zaměřením na měnu Bitcoin. Praha, 2017. 

Diplomová práce. Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra národního hospodářství. Vedoucí diplomové práce 

JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D., s. 51-52. 
23 IMF STAFF TEAM. IMF Staff Discussion Note – Virtual Curencies and Beyond: Initial Considerations [online]. 

2016 [cit. 2018-04-11]. Dostupné z: https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf. 
24 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA. Virtual currency schemes – a further analysis [online]. 2015 [cit. 2018-04-

11]. ISBN 978-92-899-1560-1. Dostupné z: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf, 

s. 25. 
25 Op. cit. SHCHERBAK, Sergii. s. 57. . 
26 Op. cit. SHCHERBAK, Sergii. s. 57-58. 
27 EVROPSKÝ ORGÁN PRO BANKOVNICTVÍ. EBA Opinion on ‘virtual currencies’. [online]. 2014 [cit. 2018-04-

11]. Dostupné z: https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-

08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf, bod 28. 
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populárních virtuálních měn.28 Centralizované virtuální měny jsou obvykle používany například 

v uzavřených prostředích počítačových her a jiných online platforem.29 Ty však s ohledem  

na zmíněnou omezenou využitelnost nebudu v této práci dále zkoumat. Dalším ze znaků 

virtuálních měn je, že existují v elektronické formě samy o sobě, přičemž nejsou reprezentovány 

fyzickými penězi (či jiným hmotným vyjádřením) představujícími stejnou hodnotu, jako je tomu 

u fiat peněz.30 Rovněž nereprezentují pohledávku jejich držitele vůči jiné osobě, jako je tomu 

v případě elektronických peněz vydávaných bankou.31 S ohledem na uvedené je tedy možné říci, 

že hlavní odlišností virtuálních měn je absence státu jako jejich garanta  

a s tím související odlišnosti od tradičního pojetí měn. Ty zevrubněji představím v následujících 

kapitolách zkoumajících definici a právní úpravu virtuálních měn v unijním právu  

a v právu jednotlivých členských států. 

 

1.3.  Technické aspekty virtuálních měn 

Virtuální měny vznikly v důsledku technického vývoje za účelem překonání některých nevýhod 

platebních systémů dosud užívaných.32 Co se týče technických aspektů virtuálních měn, nejprve 

v této podkapitole představím dvě z možných schémat fungování virtuálních měn,  

poté čtenáři přiblížím některé další technické aspekty virtuálních měn jako například praktické 

používání či zabezpečení virtuálních měn. Vzhledem k tomu, že předmětem této práce  

je především oblast regulatorní, nebudu v této podkapitole věnované technické stránce virtuálních 

měn zacházet do přílišných podrobností. 

 

 

                                                 
28 HOUBEN, Robby a Alexander SNYERS. Cryptocurrencies and blockchain : legal context and implications for 

financial crime, money laundering and tax evasion [online]. 2018 [cit. 2018-04-11]. ISBN 978-92-846-3199-5. 

Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurrencies%20and%20blockchai

n.pdf, s. 51. 
29 KEATINGE, T., D. CARLISLE a F. KEEN. Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and 

evealuating responses [online]. 2018 [cit. 2018-04-11]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604970/IPOL_STU(2018)604970_EN.pdf, s. 18-19. 
30 KANCS D., P. CIAIAN a M. RAJCANIOVA. The Digital Agenda of Virtual Currencies. [online] 2015 [cit. 2018-

04-11]. ISBN 978-92-79-50438-9. Dostupné z: 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC97043/the%20digital%20agenda%20of%20virtual%20c

urrencies_final.pdf, s. 6. 
31 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO BANKOVNICTVÍ. EBA Opinion on ‘virtual currencies’. [cit. 2018-04-11]. 

bod 30. 
32 NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. In: Bitcoin [online]. 2008 [cit. 

2018-04-12]. Dostupné z: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, s. 1. 



 

9 

 

 

1.3.1. Virtuální měna Bitcoin 

S ohledem na rozšířenost a důležitou roli při rozvoji virtuálních měn obecně bude nejprve popsáno 

fungování patrně nejznámější a nejrozšířenější virtuální měny zvané Bitcoin.33 Ta byla vytvořena 

v roce 2009 programátorem vystupujícím pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Konkrétní 

fyzickou osobu či kolektiv skrývající se za tímto pseudonymem se dosud nepodařilo odhalit,  

to však nebránilo rapidnímu rozšíření Bitcoinu v následujících letech. Jednou z nejvýraznějších 

tváří se tak stal americký vývojář Gavin Andersen, který byl Nakamotem pověřen dalším vývojem 

Bitcoinu, pro jehož podporu následně založil nadaci Bitcoin Foundation.34 Jejich hlavní motivací 

bylo vytvoření nového platebního systému peer-to-peer35 umožňujícího transakce bez nutnosti 

využívání služeb třetích osob, tedy platebních institucí jiných zprostředkovatelů. Takový systém 

by zároveň snížil transakční náklady, výrazně zrychlil samotný převod peněz  

a díky transparentnosti všech adres též zvýšil bezpečnost prodávajících a kupujících.36  

Technické základy fungování Bitcoinu včetně hlavních idejí byl Nakamotem zveřejněny již v roce 

2008, a to v článku zvaném „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System“. Bitcoin jako takový 

se dá připodobnit k elektronické minci, která je tvořena řetězcem na sebe navazujících 

elektronických podpisů svědčících o převedení, respektive vlastnění této elektronické mince 

v určité hodnotě.37 Fungování Bitcoinu je založeno na několika následně popsaných článcích. 

a) Prvním z těchto článků jsou samotní uživatelé, kteří Bitcoin vlastní a používají.  

Každý z uživatelů disponuje tzv. soukromým klíčem, náhodně generovaným řetězcem 

znaků umožňujícím přístup k vlastněným zdrojům.38 Soukromý klíč je primárně využíván 

k vynegerování tzv. veřejného klíče, jejich vzájemný vztah lze připodobnit k bankovnímu 

účtu a kódu PIN.39 Jednotlivý veřejný klíč identifikuje „bankovní účet“ každého odesílatele 

i příjemce platby, soukromý klíč jim umožňuje autorizovat danou transakci.40  

                                                 
33 Ke dni 19. 8. 2018 měla virtuální měna Bitcoin podle webu coinmarketcap.com téměř 4x větší tržní podíl než druhá 

nejrozšířenější virtuální měna Ethereum a téměř 10x větší tržní podíl než třetí nejrozšířenější virtuální měna Ripple. 

Viz COINMARKETCAP. Top 100 Cryptocurrencies By Market Capitalization. Coinmarketcap.com [online]. 2018 

[cit. 2018-08-19]. Dostupné z: https://coinmarketcap.com/. 
34 STROUKAL, Dominik a Jan SKALICKÝ. Bitcoin: peníze budoucnosti : historie a ekonomie kryptoměn, stručná 

příručka pro úplné začátečníky. Praha: Ludwig von Mises Institut CZ&SK, 2015. ISBN 978-80-87733-26-4, s. 20-21. 
35 V češtině rovný s rovným, tedy systém založený na rovném postavení stran transakcí. 
36 PAPP, Jeremy. A Medium of Exchange for an Internet Age: How to Regulate Bitcoin for the Growth of E-

Commerce. Pittsburgh Journal of Technology Law & Policy. 2014, 15(1), 33-56. ISSN 2164-800X, s. 34-35. 
37 Op. cit. NAKAMOTO, Satoshi. [cit. 2018-04-12]. s. 1-2. 
38 Op. cit. Bitcoin pro laiky II. [cit. 2018-04-13]. 
39 ANTONOPOULOS, Andreas M. Mastering Bitcoin. Sebastopol: O'Reilly Media, c2015. ISBN 978-1-4493-7404-

4, s. 61. 
40 Op. cit. Bitcoin pro laiky II. [cit. 2018-04-13].  
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b) Druhým nezbytným článkem jsou tzv. těžaři, tedy uživatelé, kteří zajišťují ověřování  

a evidenci všech zadaných transakcí, čímž v podstatě nahrazují centrální autoritu svou 

decentralizovanou sítí. Stručně řečeno, těžaři prostřednictvím výpočetního výkonu 

počítačů vypočítávají složité matematické operace, přičemž první z nich po úspěšném 

vyřešení daného problému informuje ostatní jak o jeho vyřešení, tak o nově proběhlých 

transakcích. Ostatní těžaři pak ověří správnost výpočtů a potvrdí dané transakce,  

které se následně zapíší do tzv. bloku. Blokem se rozumí soubor údajů jak o nově 

proběhlých transakcích, tak údajů z bloku předcházejícího.  

c) Každý vzniklý blok tak kromě nových transakcí potvrzuje i transakce dřívější,  

díky této provázanosti pak vzniká další z podstatných článků fungování Bitcoinu,  

tzv. blockchain – řetězec bloků.41 Pro názornější ilustraci je blockchain často přirovnáván 

k veřejné účetní knize obsahující všechny záznamy o dosud proběhlých transakcích42.  

Jak jsem již bylo zmínil, centrální autorita je v tomto případě nahrazena decentralizovanou 

sítí, jejíž důvěryhodnost vychází nejen ze samotné decentralizace a s ní související 

vzájemné kontroly těžařů, ale také z nutnosti investovat značný výpočetní výkon  

pro ověřování transakcí.43 V teoretické situaci, ve které by se útočník snažil pozměnit 

záznamy o transakcích, by tento útočník musel vynaložit dostatek výkonu nejen na to,  

aby mohl pozměnit blok poslední, ale díky systému blockchainu též bloky předcházející. 

To se vzhledem k vysokému počtu ověřujících těžařů jeví jako téměř nemožné.44  

Aktivity orgánů Evropské unie a vybraných členských států ve vztahu k blockchainu  

a jiným druhům technologie distribuované účetní knihy dále představím v příslušných 

podkapitolách druhé a třetí kapitoly. 

d) Posledním z článků důležitých pro fungování virtuální měny Bitcoin je její emise.  

Ta probíhá postupně a v návaznosti na ověřování transakcí těžaři. Jak jsem řekl dříve, 

ověřování transakcí je podmíněno značným výpočetním výkonem, jehož zajištění vyžaduje 

velké náklady na nákup hardwaru, značnou spotřebu elektřiny a případné další související 

náklady.45 Proto je těžař, který jako první vypočte daný matematický problém,  

čímž dá pokyn k ověření daných transakcí a jejich zařazení do bloku (tzv. ten, kdo „blok 

vytěží“), je za své výdaje v současnosti kompenzován odměnou 12,5 BTC.46  

                                                 
41 Op. cit. Bitcoin pro laiky II. [cit. 2018-04-13].  
42 Op. cit. Bitcoin pro laiky II. [cit. 2018-04-13].  
43 Op. cit. NAKAMOTO, Satoshi. [cit. 2018-04-13]. s. 3-4. 
44 Op. cit. NAKAMOTO, Satoshi. [cit. 2018-04-13]. s. 3. 
45 Někteří podnikatelé těží virtuální měny ve specializovaných továrnách, jejichž provoz vyžaduje další náklady na 

nájem, mzdy zaměstnanců, pojištění apod. 
46 Op. cit. ANTONOPOULOS, Andreas M. s. 177-179. 
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Z důvodu konečného počtu jednotek Bitcoinu, který je předem omezen na přibližně  

21 milionů BTC, se odměna postupně snižuje. První BTC byly emitovány v lednu 2009  

při odměně 50 BTC za „vytěžení bloku“, k poslední emisi by mělo dojít roku 2140.47  

Právě postupné uvolňování virtuální měny spojené s oddělením rolí uživatelů a těžařů je tím,  

čím se technické fungování Bitcoinu liší od některých z novějších virtuálních měn.  

Pro účely této práce bude druhé z možných schémat fungování virtuálních měn demonstrováno  

na příkladu virtuální měny IOTA. 

1.3.2. Virtuální měna IOTA 

Virtuální měna IOTA vznikla roku 2015 s cílem vytvořit virtuální měnu pro snadné používání 

v rámci tzv. internetu věcí (Internet of Things, IoT), jak také vyplývá z jejího názvu.48  

Internet věcí je popisován jako celosvětová struktura, která umožňuje spojování, komunikaci  

a spolupráci zařízení či osob. Jde tedy o síť, která na základech internetu v praxi propojuje,  

nebo v budoucnu propojovat bude, různá chytrá zařízení od smartphonů a počítačů přes 

automobily, vybavení domácnosti až po zdravotnická zařízení. To by dle vývojářů mohlo  

v budoucnosti vést k placení účtů, pokut či jiných poplatků zcela automaticky právě díky 

spolupráci samotných zařízení.49 Přesně k takovým transakcím byla virtuální měna IOTA primárně 

vyvinuta. Dalším z důvodů pak byla snaha eliminovat některé z nedostatků, které se postupem 

času projevily u Bitcoinu a jiných obdobných měn. Prvním z těchto nedostatků byly transakční 

poplatky.50 Jak později popíšu, s rozšířením virtuálních měn a zvýšením objemu transakcí začaly 

narůstat také poplatky, které jsou uživatelé nuceni platit posktovatelům peněženek51 a burz 

virtuálních měn za to, aby zpracování jejich plateb proběhlo s dostatečnou rychlostí. S tím souvisí 

další z výtek vůči Bitcoinu, kterou je nedostatečná rychlost transakcí, která je opět spojena  

s fungováním blockchainu jako takového.52 Problém spočívající v přetížení sítí a burz  

tak v krajních případech vedl až k dočasnému pozastavení všech transakcí danou burzou.53  

                                                 
47 Op. cit. ANTONOPOULOS, Andreas M. s. 177-179. 
48 OGURČÁKOVÁ, Denisa. IOTA (MIOTA). In: Kryptomagazín [online]. 2017 [cit. 2018-07-27]. Dostupné z: 

https://kryptomagazin.cz/iota-vse-o-budoucim-piliri-pro-internet-of-things/. 
49 WORTMANN, Felix a Kristina FLÜCHTER. Internet of Things – Technology and Value Added. Business & 

Information Systems Engineering. 2015, 57(3), 221-224. ISSN 1867-0202, s. 221-222. 
50 POPOV, Serguei. The Tangle. In: IOTA [online]. 2017 [cit. 2018-07-27]. Dostupné z: 

https://iotatoken.com/IOTA_Whitepaper.pdf, s. 1-4. 
51 Jak popíšu níže, peněženkou se rozumí speciální softwarové či hardwarové úložiště, ve kterém jsou virtuální měny 

uchovávány. 
52 Op. cit. OGURČÁKOVÁ, Denisa. IOTA (MIOTA). [cit. 2018-07-27]. 
53 SHIEBER, Jonathan. Update: Coinbase up with intermittent suspensions after stopping transactions for crypto. In: 

Techcrunch [online]. 2017 [cit. 2018-07-27]. Dostupné z: https://techcrunch.com/2017/12/22/coinbase-suspends-

trading-amid-cryptocurrency-rout/. 
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Proto bylo technické schéma virtuální měny IOTA navrženo odlišně. Prvním z rozdílů je postavení 

uživatelů, kdy na rozdíl od Bitcoinu nevznikají dvě skupiny s odlišnými cíli. Jak jsem řekl dříve, 

většina uživatelů Bitcoiny především drží a užívá v běžném slova smyslu, zatímco druhá skupina 

se soustředí na ověřování transakcí, za které pak obdrží část nově emitovaných Bitcoinů  

jako odměnu za vynaložené úsilí.54 Virtuální měna IOTA však těžaře ověřující transakce 

nepotřebuje. Pro úspěšný průběh každé z trasakcí je nezbytné, aby zařízení ji zadávající nejprve 

ověřilo alespoň dvě transakce, které byly zadány dříve.55 Tím se řeší jak problém transakčních 

poplatků, neboť každý z uživatelů za svou transakci „platí“ ověřením dalších dvou, tak případná 

nedostatečná rychlost transakcí. Popsané schéma fungování virtuální měny IOTA se nazývá 

Tangle a je považováno za následníka staršího blockchainu.56  

Další z důležitých podmínek pro fungování každé měny je její emise. Ta v případě virtuální měny 

IOTA neprobíhá postupně, celý objem 2 779 530 283 MIOTA (milionů IOTA) byl jejími 

zakladateli v roce 2015 rozdělen v rámci primární nabídky této virtuální měny investorům, žádná 

další emise již tedy není možná.57 Obdobně jako v případě Bitcoinu, rozšíření a rozvíjení  

této virtuální měny je podporováno nadací IOTA Foundation.58 

1.3.3.  Praktické používání virtuálních měn 

Jedním z důležitých technických aspektů virtuálních měn je také jejich praktické používání.  

S tím je spojena řada právních otázek, které podrobně představím v následujících kapitolách.  

Prvním krokem k používání virtuálních měn je zpravidla založení tzv. peněženky, tedy úložiště 

k uchovávání virtuálních měn. Ta má obvykle podobu heslem chráněného programu, který  

si uživatel nainstaluje do vlastního počítače, a který pak umožňuje virtuální měny jak přijímat,  

tak odesílat. Podobnou možností je uchovávat virtuální měny v obdobném programu na flash disku 

či kterémkoli jiném úložišti, kdy je dispozice se zůstatkem možná až po opětovném připojení 

k počítači. Výhodou tohoto způsobu je bezpečnost, kdy se dá kombinovat softwarové zabezpečení 

s například vložením flash disku do trezoru nebo na jiné zabezpečené místo. Dalším z často 

používaných způsobů uchovávání virtuálních měn jsou online peněženky, které jsou obvykle 

nabízeny přímo provozovateli burz virtuálních měn. Danou měnu tak uživatel nemá uloženu  

ve svém zařízení, ale přímo u třetí osoby zprostředkovávající další transakce. Tento způsob 

                                                 
54 Op. cit. POPOV, Serguei. The Tangle. [cit. 2018-07-27]. s. 1-4. 
55 Op. cit. OGURČÁKOVÁ, Denisa. IOTA (MIOTA). [cit. 2018-07-28]. 
56 Op. cit. POPOV, Serguei. The Tangle. [cit. 2018-07-28]. s. 1-4. 
57 Op. cit. OGURČÁKOVÁ, Denisa. IOTA (MIOTA). [cit. 2018-07-28]. 
58 IOTA. The IOTA Foundation. Iota.org [online]. 2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://www.iota.org/the-

foundation/the-iota-foundation. 
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uchovávání virtuálních měn je s ohledem na svou povahu méně bezpečný, často však nabízí větší 

uživatelskou přívětivost a snazší disponování s danou měnou. Pokročilejším způsobem  

je používání tzv. studeného úložiště, které uchovává virtuální měnu bez připojení k internetu,  

čímž je ochrana před možnými viry či krádežemi rapidně zvýšena. Obvyklým způsobem  

je pak používání tzv. papírových peněženek, kdy je soukromý i veřejný klíč vytištěn na papír, vryt 

do kovové mince či destičky nebo jinak uchován ve fyzické podobě. S virtuální měnou je poté 

možno disponovat pouze při fyzickém držení dané peněženky, respektive při znalosti 

zaznamenaných údajů.59 Konečně, nejbezpečnější možností jak uchovávat virtuální měny je jiný 

druh studeného úložiště, tzv. hardwarová peněženka. Tou je malé elektronické zařízení, které 

uchovává soukromé klíče. V praxi tak uživatel propojí peněženku s počítačem, v počítačovém 

programu zadá transakci a následně ji musí potvrdit fyzickým stisktnutím tlačítka na zařízení. 

Hardwarové peněženky jsou navíc navrhovány tak, že při propojení s počítačem data pouze 

odesílají, není je tedy možné nijak softwarově narušit. Proto jsou pro kombinaci softwarového  

a hardwarového zabezpečení užívány všemi pokročilými uživateli. Jednou z nejpoužívanějších 

hardwarových peněženek je Bitcoin Trezor od českých vývojářů Satoshi Labs.60 

Dalším krokem je pak přímo opatření dané virtuální měny, které je, když pomineme možnost 

získání určité částky jako odměny za ověřování transakcí, nejčastěji realizováno s užitím 

speciálních bankomatů, případně prostřednictvím online burz či tzv. směnáren.61 Potenciální 

uživatel tedy vloží libovolnou částtku v hotovosti do bankomatu určeného k nákupu virtuálních 

měn, načež je mu zaslána odpovídající částka ve virtuální měně dle jeho výběru do jeho peněženky. 

Cílová adresa je typicky zadána naskenováním QR kódu s veřejným klíčem uživatele. Některé 

z uvedených bankomatů dokonce umožňují i transakce opačné, tedy zaslání virtuální měny  

na adresu provozovatele a následný výběr hotovosti.62 Směnárny virtuálních měn fungují  

na obdobném principu, například populární web Coinbase umožňuje jak přímý nákup vybraných 

virtuálních měn, tak pouhé vložení požadované částky v USD, EUR či jiné tradiční měně  

za účelem pozdějšího nákupu. Samozřejmostí je pak směna virtuálních měn za tradiční měny  

a jejich následné zaslání na bankovní účet.63 Mezi výhody online směnáren tak patří především 

dostupnost a uživatelská přívětivost, neboť zpravidla provozují i softwarovou peněženku,  

                                                 
59 Op. cit. STROUKAL, Dominik a Jan SKALICKÝ. s. 64-70. 
60 FILLNER, Karel. Jak na bitcoin krok za krokem [online]. 2017 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://btctip.cz/wp-

content/uploads/2018/05/jak-na-bitcoin-karel-fillner-aktualizace.pdf s. 26-27. 
61 Op. cit. STROUKAL, Dominik a Jan SKALICKÝ. s. 72-79. 
62 Op. cit. STROUKAL, Dominik a Jan SKALICKÝ. s. 72-73. 
63 COINBASE. How do I use my local currency wallet (USD, EUR, GBP)? [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://support.coinbase.com/customer/en/portal/articles/1780543-how-do-i-use-my-local-currency-wallet-usd-eur-

gbp-.  
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takže méně zkušenému uživateli stačí pochopit ovládání jediného rozhraní. Složitější alternativou 

jsou pak burzy virtuálních měn, které umožňují obchodování s širším spektrem virtuálních měn, 

díky čemuž jsou často využívány pokročilými uživateli, investory nebo specializovanými 

právnickými osobami. K tomu jsou uzpůsobena jejich uživatelská rozhraní obsahující řadu 

nástrojů pro sledování a uskutečňování investic.64 Výhodou burz virtuálních měn je také široká 

nabídka, například na populární burze Binance je možné obchodovat se stovkami virtuálních 

měn65, zatímco směrnárny jako zmíněná Coinbase se zpravidla soustředí na užší okruh 

nejpoužívanějších virtuálních měn.66  

Po založení peněženky a opatření požadované sumy virtuální měny pak obvykle nastává krok 

poslední, a to samotné nakládání s virtuálními měnami. Když odhlédneme od obchodů na burzách 

nebo mezi běžnými uživateli – fyzickými osobami, významným způsobem užívání virtuálních 

měn je jejich přijímání prodejci. Jak později vysvětlím, společenské povědomí o virtuálních 

měnách neustále roste a spolu s ním i řady podnikatelů, které je akceptují jako plnohodnotnou 

alternativu běžného platebního styku. Typicky se jedná o e-shopy či poskytovatele online služeb, 

kdy se zákazníkovi v posledním kroku platby zobrazí QR kód s vygenerovanou adresou, na kterou 

má požadovanou částku v dané virtuální měně zaslat.67 Podnikatelé pro technické zajištění těchto 

transakcí obvykle využívají služby třetích osob provozujících specializované platební systémy.68 

Přijímání virtuálních měn se postupně rozšiřuje i v běžném životě, kdy je zákazníkům umožněno 

platit za zboží či služby přímo v provozovně podnikatele například prostřednictvím smartphonu. 

Tento způsob užití se sice od placení online zásadně neliší, díky zasazení do reálného světa však 

pomáhá šířit povědomí o virtuálních měnách a možnostech jejich užití výrazně lépe. Některé 

z podniků pak dokonce přijímají výhradně platby ve virtuálních měnách.69 

Co však se týče praktického užívání virtuálních měn v každodenním životě, to je dle mého 

osobního názoru coby spotřebitele žijícího v České republice zatím značně omezené. Přijímání 

virtuálních měn ze strany obchodníků je nadále spíše okrajovou záležitostí a lze tvrdit, že většina 

spotřebitelů vnímá virtuální měny obdobně. Jako jeden z důvodů bych viděl celkovou novost  

této technologie, kvůli které mají dostatečné znalosti o virtuálních měnách především úzké okruhy 

                                                 
64 KAPLANOV, Nikolei M. Nerdy Money: Bitcoin, The Private Digital Currency, And The Case Against Its 

Regulation. Loyola Consumer Law Review. 2013, 25(1),111-174. ISSN 1530-5449, s. 121-123. 
65 BINANCE. Binance - Exchange the world. Binance.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://www.binance.com/en. 
66 COINBASE. Charts. Coinbase.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://www.coinbase.com/charts. 
67 Op. cit. STROUKAL, Dominik a Jan SKALICKÝ. s. 96-100. 
68 ALZA. V Alze nyní zaplatíte i Bitcoiny. Alza.cz [online]. 2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://www.alza.cz/platba-bitcoiny-a-btc-automaty-alza. 
69 PARALELNÍ POLIS. Kavárna. Paralelnipolis.cz [online]. 2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://www.paralelnipolis.cz/koncepty/kavarna/. 
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nadšenců, dalším důvodem je celková prezentace virtuálních měn ve veřejném prostoru,  

ve které jsou často akcentována především negativa a rizika. Naopak, možnosti spotřebitelů opatřit  

si virtuální měny jsou dle mého názoru poměrně široké, a to jak online, tak v reálném světě  

díky již zmíněným speciálním bankomatům. Otázkou také zůstává, nakolik je užívání virtuálních 

měn atraktivní pro ty, kteří jsou informováni dostatečně, respektive zda virtuální měny vlastní 

k investicím či ze zvědavosti, nebo zda je skutečně užívají k běžným nákupům. V současné době 

si tak dovolím říci, že běžný spotřebitel o každodenním používání virtuálních měn zatím příliš 

nepřemýšlí. 

 

1.4.  Právní aspekty virtuálních měn 

Po představení technických základů virtuálních měn je neméně důležitým také představení 

souvisejících právních aspektů. Ty v této podkapitole pouze nastíním, protože jejich vývoj  

a konkrétní úprava budu podrobně diskutovat nejprve na úrovni unijní v kapitole třetí, poté  

na úrovni legislativy členských států v kapitole čtvrté. Obecně se dá říci, že většina legislativních 

problémů, které je třeba v souvislosti s virtuálními měnami řešit, pramení ze samotných 

virtuálních měn jako nového fenoménu, na který je třeba adekvátně reagovat. Jednou  

ze zásadních otázek je definice virtuálních měn jako takových, která je nesmírně důležitá  

pro následnou aplikaci vhodných norem platného práva. Druhou je pak vlastní novelizace 

současných předpisů a přijímání nových předpisů v reakci na stále větší rozšířenost virtuálních 

měn spojenou s technickým vývojem, a tedy novými možnostmi nakládání s nimi. 

Jak jsem řekl, virtuální měny byly od počátku jejich vývoje zkoumány také z pohledu práva, 

protože s sebou, jako zcela nový prostředek směny a převodu majetku, nesly a nesou řadu níže 

zmíněných rizik. Zásadní otázkou bylo, jakým způsobem virtuální měny lze charakterizovat  

a podřadit pod již existující právní kategorii. Tím by se role zákonodárců podstatně zjednodušila, 

neboť subsumpce nového jevu pod stávající úpravu je podstatně jednodušší, než přijímání 

kompletně nové legislativy tento jev regulující.70 Právní teorie proto brzy vytyčila několik 

možných přístupů:  

a) Prvním z nich bylo uznání virtuálních měn jako zvláštního typu měn. Taková 

charakterizace by byla možná především díky tomu, že virtuální měny disponují v zásadě 

všemi ekonomickými funkcemi peněz.71  

                                                 
70 Op. cit. SHCHERBAK, Sergii. s. 56. 
71 Op. cit. SHCHERBAK, Sergii. s. 56-58. 
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b) Druhým z možných přístupů by bylo chápání virtuálních měn jako nehmotného zboží, 

které je vyráběno a distribuováno za účelem další směny či použití. Tomu by teoreticky 

odpovídal i způsob emise některých virtuálních měn, například Bitcoinu, k jehož emisi  

je potřeba značného výpočetního výkonu a elektrické energie.72  

c) Třetí možností pak bylo zařazení virtuálních měn, v tomto případě Bitcoinu, do kategorie 

zprostředkovatelů elektronických plateb či elektronických peněz, taková kategorizace však 

byla rychle zavržena z důvodu přílišných odlišností, které jsou podrobněji popsány 

v kapitole věnované unijní regulaci.  

d) Konečně, posledním ze zvažovaných přístupů bylo podřazení virtuálních měn  

pod kategorii finančních a investičních nástrojů. Tato možnost reflektuje časté změny 

hodnoty virtuálních měn v důsledku působení nabídky a poptávky, díky kterým jsou 

virtuální měny častým zdrojem investic a spekulací.73  

Vymezení virtuálních měn v právu Evropské unie a v právu členských států podrobněji představím 

ve třetí a čtvrté kapitole této práce. 

Kromě teoretického vymezení virtuálních měn je ale neméně důležité představit i konkrétní právní 

oblasti, kterých se právní regulace virtuálních měn dotýká. Mezi těmi jsou jako významné vnímány 

především: 

a) Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, též nazývané jako praní špinavých peněz,  

a proti financování terorismu. Jak později hlouběji popíšu, obchodování s virtuálními 

měnami, které ve většině případů probíhá online, je spojeno se značnou anonymitou 

kupujících i prodávajících. Konkrétně se ve spojení s virtuálními měnami užívá pojem 

pseudo-anonymita, při zadání transakce se totiž neevidují údaje umožňující přímou 

identifikaci odesílatele, veškeré transakce jsou však veřejné.74 Z tohoto důvodu  

se jako podstatné jeví riziko používání virtuálních měn k praní špinavých peněz, 

k financování terorismu či k další trestné činnosti. V praxi se často jedná o řetězení 

anonymních transakcí určené k znesnadnění zjištění odesílatele a příjemce daných částek.75  

                                                 
72 Op. cit. SHCHERBAK, Sergii. s. 58-59. 
73 Op. cit. SHCHERBAK, Sergii. s. 67-74. 
74 KOSHY, Phillip, KOSHY, Diana and MCDANIEL Patrick. An analysis of anonymity in bitcoin using P2P network 

traffic. In: Financial Cryptography and Data Security – 18th International Conference, FC 2014, Revised Selected 

Papers [online]. Springer Verlag, 2014 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://pdfs.semanticscholar.org/c277/62257f068fdbb2ad34e8f787d8af13fac7d1.pdf s. 2. 
75 FINANČNÍ AKČNÍ VÝBOR. Virtual Currencies - Key Definitions and Potential AML/CFT Risks [online]. 2014 

[cit. 2018-07-28]. Dostupné z: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-

definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf, s. 9-10. 
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b) Daňové aspekty virtuálních měn, které se projevují především ve dvou rovinách.  

První z nich je právní úprava daně z příjmu, protože značná volatilita kurzů virtuální měn 

s sebou nese i potenciál značných příjmů v případě, kdy vlastník rozhodne o prodeji 

daného množství virtuální měny za cenu vyšší, než za kterou ji původně zakoupil. Příjmy 

v oblasti virtuálních měn navíc nevznikají pouze investicemi, ale také již dříve popsaným 

těžením virtuálních měn či jejich přijímáním jako protihodnoty za poskytnutné zboží  

či služby prodejci. Druhou rovinou je pak problematika daně z přidané hodnoty,  

která může být uložena jak v případě nákupu a prodeje virtuálních měn, tak v případě 

nákupu a prodeje běžného zboží za virtuální měnu.76 Vzhledem k nárůstu užívání 

virtuálních měn jsou tyto otázky nesmírně aktuální.77  

c) Trestněprávní rovina virtuálních měn, respektive otázky související s používáním 

virtuálních měn a trestnou činností ohrožující jejich uživatele. Jednou z nich je ochrana 

investorů do virtuálních měn před různými formami podvodů, například v podobě 

primárních nabídek virtuálních měn, které popíšu ve čtvrté podkapitole druhé kapitoly.78 

Další je pak otázka bezpečnosti peněženek a burz virtuálních měn, respektive trestněprávní 

následky v případě jejich narušení a následných krádeží virtuálních měn formou jejich 

neoprávněného převedení. Trestněprávně relevantní jsou i případy užití virtuálních měn 

jako platidla pro nezákonný nákup zakázaného či regulovaného zboží.79 Právě používání 

ke zmíněným nelegálním účelům bylo jedním z argumentů pro zákaz virtuálních měn jako 

takových.80  

d) Samostatnou otázkou jsou pak postupy v případě mimořádných události jako například 

krach burzy Mt. Gox, ke kterému došlo v roce 2014.81 Další problémy mohou nastat 

v souvislosti s insolvenčním řízením a virtuálními měnami coby součástmi majetkové 

podstaty.82  

                                                 
76 IRISH TAX & CUSTOMS. Taxation of cryptocurrency transactions [online]. 2018 [cit. 2018-07-29]. Dostupné z: 

https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-02/02-01-03.pdf, 

s. 2-3. 
77 COINMARKETCAP. Global Charts - Total Market Capitalization. Coinmarketcap.com [online]. 2018 [cit. 2018-

07-29]. Dostupné z: https://coinmarketcap.com/charts/. 
78 Op. cit. LY, Matthew Kien-Meng. s. 596. 
79 Op. cit. LY, Matthew Kien-Meng. s. 595. 
80 Op. cit. KAPLANOV, Nikolei M. s. 167-169. 
81 Op. cit. STROUKAL, Dominik a Jan SKALICKÝ. s. 56-58. 
82 ATHANASSIOU, Phoebus. Impact of Digital innovation on the Processing of Electronic Payments and Contracting: 

An Overview of Legal Risks [online]. 2017 [cit. 2018-07-29]. Dostupné z: 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scplps/ecb.lwp16.en.pdf?344b9327fec917bd7a8fd70864a94f6e, s. 31. 
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e) Otázky související s technickým fungováním virtuálních měn. Konkrétně jsou předmětem 

velkého zájmu otázky možného využití technologie distribuované účetní knihy,  

již popsaného technického základu virtuálních měn. 

S ohledem na dosud uvedené informace je tak zřejmé, že právní aspekty virtuálních měn zasahují 

nesmírně široké spektrum právních odvětví. Kromě zmíněných oblastí lze virtuální měny 

diskutovat rovněž s ohledem na právo občanské, pracovní, ústavní, správní či mezinárodní. 

Vzhledem k tématu a rozsahu této práce však podrobněji představím pouze právní aspekty boje 

proti praní špinavých peněz, daňového práva a regulace primárních nabídek virtuálních měn  

a tokenů, spolu s kterými představím možnosti užití technologie distribuované účetní knihy, 

protože právě tyto aspekty byly v dokumentech příslušných orgánů a institucí zmiňovány 

nejintenzivněji. 
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2. Regulace virtuálních měn v právu Evropské unie 

Jak vyplývá z úvodního představení základních pojmů, pro přijetí kvalitní regulace virtuálních 

měn je nezbytné pečlivě zohlednit značné množství faktorů a odlišných právních odvětví. Kromě 

legislativy samotné pak pro chápání a používání virtuálních měn hrají důležitou roli také různá 

stanoviska, vyjádření a doporučení řady orgánů a institucí Evropské unie. Následující kapitola, 

jejímž předmětem je unijní regulace virtuálních měn, se proto při analýze právních norem bude 

opírat zejména o zmíněné právně nezávazné dokumenty, neboť právě na jejich základech a díky 

argumentaci v nich obsažené je přijímána či novelizována předmětná legislativa. Vybrané okruhy 

právní regulace virtuálních měn vždy popíšu s ohledem jejich historický vývoj ve vztahu 

k virtuálním měnám, také dojde k nastínění možného budoucího vývoje dané části práva. 

 

2.1.  Vymezení virtuálních měn v právu Evropské unie 

2.1.1. Dosavadní vývoj regulace 

Prvním z bodů, který je pro analýzu úpravy virtuálních měn v právu Evropské unie zcela zásadní, 

je samotné vymezení virtuálních měn, respektive jejich definice a zařazení do vhodných právních 

kategorií. O to se pokusila řada aktérů, v následujících odstavcích proto bude popsán především 

vývoj současné definice virtuálních měn. Ten bude doplněn o některé z argumentů odmítajících 

chápat virtuální měny jako elektronické peníze, komodity či investiční nástroje.  

Jedna z prvních definic virtuálních měn pro účely evropského práva byla zpráva Evropské 

centrální banky Virtual Currency Schemes vydaná v roce 2012, ve které byly rozlišeny následující 

tři druhy virtuálních měn:  

a) virtuální měny užívané pouze v uzavřených online hrách; 

b) virtuální měny, které je sice možné nakupovat za tradiční měny, avšak nejsou zpětně 

směnitelné a lze je užívat pouze v uzavřených online hrách a systémech; 

c) virtuální měny, u kterých je možná oboustranná směnitelnost za tradiční měny  

a lze je užívat jak online, tak v reálném světě.83 

Kromě uvedené klasifikace byla ve zprávě Evropské centrální banky přijata také obecná definice 

virtuálních měn: „virtuální měny jsou druhem neregulovaných, digitálních peněz, které jsou 

vydávány a obvykle též ovládány jejich vývojáři, a též používány a přijímány členy specifické 

                                                 
83 Op. cit. HOUBEN, Robby a Alexander SNYERS. Cryptocurrencies and blockchain : legal context and implications 

for financial crime, money laundering and tax evasion. [cit. 2018-07-29]. s. 20-21. 
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virtuální komunity“84 85. K této definici bylo dále doplněno, že jsou očekávány její pozdější úpravy 

v důsledku zásadních změn užívání virtuálních měn. Jedním z důležitých bodů bylo také striktní 

odlišení virtuálních měn od elektronických peněz jako kategorie rovněž používající digitální 

formu. Hlavním argumentem pro rozdílné vnímání těchto dvou kategorií byl kromě již popsaných 

rozdílů pramenících z novosti virtuálních měn především fakt, že elektronické peníze jsou  

na rozdíl od virtuálních měn stále propojeny se zákonnou měnou daného státu, v jejíchž 

jednotkách jsou vnímány a za kterou jsou v pevně daném kurzu směnitelné. Navíc, vlastnictví 

virtuálních měn na rozdíl od vlastnictví elektronických peněz nereprezentuje určitou pohledávku 

vlastníka vůči vydavateli. Povaha virtuálních měn byla naopak vnímána jako více svébytná, 

protože veškeré transakce probíhají v jednotkách dané virtuální měny, jejíž hodnota a směnný kurz 

často výrazně kolísá v závislosti na nabídce a poptávce trhu.86  

Zmíněnou zprávu pak Evropská centrální banka v roce 2015 doplnila a aktualizovala ve snaze 

reagovat na dosavadní rychlý rozvoj virtuálních měn. Zpráva z roku 2015 reflektovala úpravu 

virtuálních měn v jednotlivých členských státech i třetích zemích, dále pak s ohledem na praktické 

používání virtuálních měn navrhla novou definici tohoto fenoménu. První změnou bylo upuštění 

od pojmu „digitální peníze“, neboť virtuální měny podle Evropské centrální banky neoplývají 

potřebnou likviditou pro takové označení. Dalším nedostatkem předchozí definice bylo označení 

virtuálních měn za „neregulované“, protože vedle rozvoje technického došlo od roku 2012  

i k rozvoji právnímu, díky kterému se zákonodárci začali k virtuálním měnám vyjadřovat.  

Třetí změnou původní definice bylo vypuštění předpokladu, že jsou virtuální měny užívány členy 

specifických virtuálních komunit, který již v důsledku rozšíření společenského povědomí  

o virtuálních měnách dávno neplatil.87 Co se týče dalšího vývoje vnímání virtuálních měn 

Evropskou centrální bankou, v nejnovějších materiálech zabývajících se virtuálními měnami  

již Evropská centrální banka považuje za samozřejmou a všeobecně přijímanou definici, která byla 

poprvé představena Evropským orgánem pro bankovnictví v roce 2014. Ta bude popsána 

v následujících odstavcích.88 

                                                 
84 Vlastní překlad, v originále „a virtual currency is a type of unregulated, digital money, which is issued and usually 

controlled by its developers, and used and accepted among the members of a specific virtual community“. 
85 Op. cit. EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA. Virtual currency schemes. [cit. 2018-07-29]. s. 13. 
86 Op. cit. EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA. Virtual currency schemes.[cit. 2018-07-29]. s. 16-17. 
87 Op. cit. EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA. Virtual currency schemes – a further analysis. [cit. 2018-07-29].  

s. 25. 
88 Op. cit. ATHANASSIOU, Phoebus. Impact of Digital innovation on the Processing of Electronic Payments and 

Contracting: An Overview of Legal Risks. [cit. 2018-07-29]. s. 11-12. 
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Evropská centrální banka však nebyla zdaleka jediným subjektem, který se zabýval vymezením 

virtuálních měn. V roce 2014 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)89 dokument 

s názvem EBA Opinion on ‘virtual currencies’, který obsahoval vyhodnocení přínosů a rizik 

spojených s očekávaným rozvojem virtuálních měn.90 Jednou z částí zmíněného dokumentu byla 

aktualizovaná definice virtuálních měn, která ve srovnání s již zmíněnou zprávou Evropské 

centrální banky z roku 2012, zejména pak z důvodu rozmachu virtuálních měn v následujících 

dvou letech, podstatně více reflektovala reálné užívání a fungování virtuálních měn.  

Ty byly Evropským orgánem pro bankovnictví definovány jako „digitální znázornění hodnoty, 

které není emitováno centrální bankou či veřejnou autoritou, a ani není nutně spojené s jinou fiat 

měnou, ale přesto je fyzickými a právnickými osobami používáno jako prostředek směny a může 

být elektronicky přesunováno, uchováváno, nakupováno či prodáváno“.91 92 Uvedená definice 

obsahuje řadu aspektů, které je dle názoru Evropského orgánu pro bankovnictví nutné v souvislosti 

s virtuálními měnami zkoumat.  

Jedním z nich je funkce digitálního nositele hodnoty. To znamená, že veškerá hodnota virtuální 

měny je založena na digitálních záznamech, této povahy se virtuální měny nezbaví ani v případě 

užití tzv. papírové peněženky nebo jiného obdobného úložiště. Dalším specifickým aspektem 

virtuálních měn pak je, že nejsou vydávány veřejnou autoritou, centrální bankou či navázáním  

na již existující tradiční měnu. Zde se Evropský orgán pro bankovnictví vrátil k rozlišení 

virtuálních měn a elektronických peněz učiněnému Evropskou centrální bankou. Třetí podstatnou 

náležitostí je možnost užívání virtuální měny při platebním styku fyzických i právnických osob, 

tím se také rozumí obecná akceptace virtuální měny nikoli jako předmětu barteru, ale jako platidla. 

Čtvrtým aspektem je možnost elektronického uchovávání, přesunů a obchodování s virtuální 

měnou. Pátým aspektem se pak rozumí právní status virtuálních měn, tedy fakt, že s jejich 

užíváním nejsou spojena některá z privilegií, která mají uživatelé měn tradičních. Tím se rozumí 

například povinnost obchodníků z určitého státu přijímat platby v měně daného státu,  

tato povinnost v případě virtuálních měn pochopitelně chybí. Dalšími zmiňovanými vlastnostmi 

                                                 
89 Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) je agenturou Evropské unie, k jejíž činnosti patří standardizace pravidel 

bankovnictví Evropské unie. Ta probíhá prostřednictvím provádění jednotných pravidel, centralizovaným 

zveřejňováním údajů a podporou spolupráce členských států, hlavním cílem EBA je pak transparentní a dobře 

fungující bankovní trh chránící spotřebitele v Evropské unii. 

Zdroj: EVROPSKÁ UNIE. Evropský orgán pro bankovnictví (EBA). Europa.eu [online]. 2018 [cit. 2018-11-07]. 

Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eba_cs. 
90 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO BANKOVNICTVÍ. EBA Opinion on ‘virtual currencies’. [cit. 2018-07-29]. 
91 Vlastní překlad, v originále „a digital representation of value that is neither issued by a central bank or public 

authority nor necessarily attached to a FC, but is used by natural or legal persons as a means of exchange and can 

be transferred, stored or traded electronically.“ 
92 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO BANKOVNICTVÍ. EBA Opinion on ‘virtual currencies’. [cit. 2018-07-29]. 

bod 19. 
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virtuálních měn pak byla již dříve popsaná oboustranná směnitelnost, neexistence pohledávky 

vlastníka vůči vydavateli a také specifický způsob fungování virtuálních měn v centralizovaných  

a decentralizovaných schématech.93  

Podstatnou roli ve vývoji definice virtuálních měn dále sehrál boj proti praní špinavých peněz  

a financování terorismu, který bude přiblížen ve druhé podkapitole této kapitoly. Jak vyplývá 

z dostupných dokumentů, nalezení vhodné a univerzálně akceptované definice virtuálních měn 

bylo důležitým úkolem podmiňujícím další novelizaci právních předpisů. První z textů v dané 

oblasti považovaly za vhodnou právě definici použitou Evropským orgánem pro bankovnictví. 

Tato definice byla užita v textu usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. května 2016, kterým 

byla Evropská komise vyzvána k aktivnějšímu přístupu k problematice virtuálních měn.94  

Dále pak v textu prvního návrhu směrnice ze dne 5. července 2016, kterým Evropská komise 

navrhovala novelizaci tzv. 4. AML směrnice.95 Bod 8 preambule tohoto návrhu definici virtuálních 

měn poněkud zúžil, když z této kategorie vyloučil tzv. „místní měny (nazývané rovněž 

doplňkovými měnami), které se používají ve velmi omezených sítích, jako je město nebo region,  

a mezi malým počtem uživatelů“.96 S ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne  

12. října 2016 byl uvedený návrh směrnice brzy přepracován.97 Jedna z výtek považovala definici 

virtuálních měn použitou v návrhu směrnice za nedostatečnou, a to jak z důvodu nedostatečného 

rozlišení virtuálních měn a měn tradičních, tak z důvodu nezohlednění všech způsobů užívání 

virtuálních měn.98 Přepracovaný návrh směrnice ze dne 19. prosince 2016 proto stávající definici 

virtuálních měn změnil, virtuální měny měly nově představovat „digitální reprezentaci hodnoty, 

která může být digitálně převáděna, uchovávána a obchodována, ale nemá status zákonné měny, 

není platebním prostředkem ve smyslu čl. 4 odst. 25 směrnice 2015/2366/EC, a ani není peněžní 

                                                 
93 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO BANKOVNICTVÍ. EBA Opinion on ‘virtual currencies’. [cit. 2018-07-29].  

s. 11-13. 
94 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. května 2016 o virtuálních měnách (2016/2007(INI)) [online]. In: 

Europarl.europa.eu. 2016 [cit. 2018-08-02]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0228+0+DOC+XML+V0//CS. 
95 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o 

předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES ze dne 

5. července 2016, COM/2016/0450 final - 2016/0208 (COD). 2018 [cit. 2018-08-02]. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0450. 
96 Op. cit. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 

o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES ze 

dne 5. července 2016, COM/2016/0450 final - 2016/0208 (COD). [cit. 2018-08-02]. bod 8 preambule. 
97 VANDEZANDE, Niels. EP adopts AML rules for virtual currencies. In: KU Leuven CiTiP blog law [online]. 2018 

[cit. 2018-08-02]. Dostupné z: https://www.law.kuleuven.be/citip/blog/ep-adopts-aml-rules-for-virtual-currencies/. 
98 STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 12. října 2016 k návrhu směrnice Evropského 

parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní 

peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES In: Úřední věstník Evropské unie, C 459. 2016 [cit. 2018-

08-02]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2016%3A459%3ATOC. 

bod 1.13. 
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hodnotou uchovávanou na nástrojích, pro něž platí výjimka podle čl. 3 písm. k) a l) zmíněné 

směrnice“.99 100  

Konečné znění tzv. 5. AML směrnice přijaté dne 30. května 2018 však obsahuje definici obsaženou 

v původním návrhu, tedy definici přijatou Evropským orgánem pro bankovnictví v roce 2014.101 

Ta je doplněna o body 10 a 11 preambule, které zahrnují již zmíněné požadavky na důsledné 

odlišení virtuálních měn.102 Takové řešení je v podstatě kompromisem mezi značně širokou 

definicí Evropského orgánu pro bankovnictví cílící na všechny virtuální měny, a mezi úzkým 

vymezením virtuálních měn zvažovaným v reakci na zmíněné stanovisko Evropské centrální 

banky.103  

Podle definice užité v 5. AML směrnici se tak virtuální měnou v současnosti rozumí: „digitální 

reprezentace hodnoty, která není vydána či garantována centrální bankou ani orgánem veřejné 

moci, není nutně spojena se zákonně stanovenou měnou a nemá právní status měny či peněz,  

je však fyzickými nebo právnickými osobami přijímána jako prostředek směny a může být 

elektronicky převáděna, uchovávána a obchodována“.104 Bod 10 preambule pak definici doplňuje 

tím, že „virtuální měny by neměly být zaměňovány s elektronickými penězi ve smyslu  

čl. 2 bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ( 1 ), ani s širším pojmem 

„peněžní prostředky“ ve smyslu čl. 4 bodu 25 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/2366 ( 2 ) ani s peněžní hodnotou uchovávanou na nástrojích, pro něž platí výjimka podle 

čl. 3 písm. k) a l) směrnice (EU) 2015/2366, ani s herními měnami, které lze používat výlučně  

v rámci konkrétního herního prostředí. I když mohou být virtuální měny často využívány  

jako prostředek platby, mohly by být použity také pro jiné účely a najít širší uplatnění,  

jako prostředky směny, k investičním účelům, jako produkty pro ukládání hodnoty nebo k použití 

v on-line kasinech. Cílem této směrnice je postihnout všechna možná použití virtuálních měn“.105 

                                                 
99 Vlastní překlad, v originále „a digital representation of value that can be digitally transferred, stored or traded and 

is accepted by natural or legal persons as a medium of exchange, but does not have legal tender status and which is 

not funds as defined in point (25) of Article 4 of the Directive 2015/2366/EC nor monetary value stored on instruments 

exempted as specified in Article 3(k) and 3(l) of that Directive.“ 
100 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 

(EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist 

financing and amending Directive 2009/101/EC = Negotiating mandate, ST 15605 2016 INIT - 2016/0208 (OLP). 

2018 [cit. 2018-08-02]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=consil%3AST_15605_2016_INIT, čl. 1 odst. 2. 
101 5. AML směrnice, čl. 1 odst. 2 písm. d). 
102 5. AML směrnice, body 10-11 preambule. 
103 Op. cit. VANDEZANDE, Niels. EP adopts AML rules for virtual currencies. [cit. 2018-08-02]. 
104 5. AML směrnice, čl. 1 odst. 2 písm. d). 
105 5. AML směrnice, bod 10 preambule. 
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Podle bodu 11 preambule pak „Místní měny, nazývané rovněž doplňkovými měnami,  

které se používají ve velmi omezených sítích, jako je město nebo region, a mezi malým počtem 

uživatelů, by neměly být považovány za virtuální měny.“106 

Jak jsem zmínil dříve, i když bylo výše popsané chápání virtuálních měn jako sui generis 

prostředků směny bylo jednoznačně nejčastějším, právní teorie předpokládala i jiné možné 

definice. 

a) Jednou z alternativ bylo vnímání virtuálních měn jako nového druhu elektronických peněz, 

tento koncept však Evropská centrální banka jednoznačně zavrhla ve zprávě z roku 2012 

z důvodů již popsaných v úvodu této podkapitoly.  

b) Další z potenciálních variant bylo vnímání virtuálních měn jako zboží či komodity. Právní 

teorie viděla podobnost především v častém obchodování s virtuálními měnami  

na burzách, které pak úzce souvisí s vysokou volatilitou v důsledku nabídky a poptávky  

po konkrétní virtuální měně. Argumenty proti tomu vycházely z Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru, která zboží dělí na materiály a produkty. Do kategorie materiálů 

se řadí předměty a suroviny určené k výrobě produktů, zatímco produkty jsou výsledky 

takové výroby. Při zohlednění toho, že některé virtuální měny jsou uvolňovány do oběhu 

tzv. těžením, tedy na základě počítačových operací vyžadujících značný výkon  

a elektrickou energii, se podřazení virtuálních měn do kategorie produktů zdálo teoreticky 

možným. To však bylo právní teorií odmítnuto z důvodu nehmotné formy virtuálních měn, 

která je u materiálů a produktů ve smyslu Dohody o Evropském hospodářském prostoru,  

a také dalších mezinárodních smluv, naprosto zásadní.107  

c) Konečně, posledním z možných přístupů by bylo chápat virtuální měny jako investiční 

nástroje ve smyslu směrnice MiFID II.108 Konkrétní zvažovanou kategorií pro zařazení 

virtuálních měn jsou tzv. převoditelné cenné papíry, důvodem pro toto zařazení byla 

především možnost regulovat burzy virtuálních měn.109 V březnu 2018 k tomuto tématu 

vydal německý Spolkový úřad pro dohled nad finančními službami BaFin vyjádření,  

kde se mimo jiné zabýval primárními nabídkami virtuálních měn a tokenů.110  

                                                 
106 5. AML směrnice, bod 11 preambule. 
107 Op. cit. SHCHERBAK, Sergii. s. 58-59. 
108 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o 

změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU. Úř. věst. L 173, 12. 6. 2014. 
109 Op. cit. SHCHERBAK, Sergii. s. 67-74. 
110 BAFIN. Initial coin offerings: BaFin publishes advisory letter on the classification of tokens as financial 

instruments [online]. 2018 [cit. 2018-08-03]. Dostupné z: 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2018/fa_bj_1803_ICOs_en.html. 
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V daném vyjádření takové zařazení virtuálních měn nevylučuje, zároveň ale volá  

po individuálním zohlednění vlastností každé z virtuálních měn a burz.111  

Výše popsaný vývoj vymezení virtuálních měn lze tedy sourhnně označit za řadu individuálních 

snah jednotlivých orgánů a institucí Evropské unie, které ve svých materiálech potřebovaly 

virtuální měny vhodně definovat. Používané definice se vyvíjely s ohledem na nové společenské 

a technické aspekty, lepší porozumění právních teoretiků a také ve vzájemné reakci orgánů  

na nově publikované materiály. Dosud poslední akceptovanou definicí virtuálních měn bylo jejich 

vymezení v 5. AML směrnici, která virtuálním měnám přiznává některé unikátní vlastnosti  

jako decentralizovanost a možnost používání k transakcím, zároveň však výslovně vylučuje jejich 

zařazení mezi tradiční peníze či měny.112 

2.1.2. Nedostatky a budoucí vývoj regulace 

Co se týče možných nedostatků v chápání virtuálních měn, je zjevné, že v současnosti většina 

institucí a orgánů Evropské unie chápe virtuální měny podobně, tedy jako již zmíněné sui generis 

prostředky směny. Mezi vytýkané nedostatky přijímaných definic tak spíše patří nedostatečné 

zohlednění všech funkcí virtuálních měn, terminologické nepřesnosti či šíře vymezení virtuálních 

měn.113 Například Finanční akční výbor (FATF)114 již v červnu 2014 formuloval stanovisko 

k virtuálním měnám, ve kterém používá techničtější definici kryptoměn jako decentralizovaných 

měn založených na matematickém šifrování.115 Tato definice, byť již byla legislativním vývojem 

a přijetím 5. AML směrnice překonána, je i dodnes používána v odborné literatuře nebo dokonce 

některými orgány členských států či institucemi Evropské unie. Podle některých pak uvedené 

technické pojetí vhodně doplňuje současnou definici virtuálních měn.  

                                                 
111 KYC360. German regulator classifies cryptocurrencies. In: KYC360.com [online]. 2018 [cit. 2018-08-03]. 

Dostupné z: https://kyc360.com/news/germany-regulator-clarifies-classification-cryptocurrencies-tokens-icos-

bitcoin/. 
112 5. AML směrnice, čl. 1 odst. 2 písm. d). 
113 CZARNECKI, Jacek. Coming soon: A legal definition of virtual currencies. In: newtech.law [online]. 2016 [cit. 

2018-08-03]. Dostupné z: https://newtech.law/en/coming-soon-a-legal-definition-of-virtual-currencies/. 
114 Finanční akční výbor (FATF) je mezivládním orgánem zabývajícím se bojem proti praní špinavých peněz  

a financování terorismu. Předmětem jeho činnosti je monitorování aktivit ohrožujících mezinárodní finanční systém 

spolu s následným vydáváním doporučení k jeho ochraně. V boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu 

doporučuje státům vhodná opatření a kontroluje jejich dodržování tak, aby v souhrnu vytvořily globální strukturu 

ochrany proti zmíněným hrozbám. 

Zdroj: FINANČNÍ AKČNÍ VÝBOR. Who are we. Fatf-gafi.org. [online]. 2018 [cit. 2018-10-07]. Dostupné z: 

http://www.fatf-gafi.org/about/whoweare/. 
115 Op. cit. FINANČNÍ AKČNÍ VÝBOR. Virtual Currencies - Key Definitions and Potential AML/CFT Risks. [cit. 

2018-08-03], s. 5. 
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Jednou z těchto institucí je například Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací 

(ENISA),116 která ve svém stanovisku ze září 2017 považuje definici přijatou 5. AML směrnicí  

za příliš širokou a nepřesnou, a proto preferuje její používání ve spojení se zmíněnou definicí 

kryptoměn.117 

V budoucím vývoji evropské regulace virtuálních měn je tedy možné předpokládat další změny, 

upřesnění či naopak rozšíření jejich definice. Virtuální měny nadále představují poměrně novou  

a rychle se rozvíjející kategorii, a to jak z pohledu společenského, tak z pohledu technického. 

S ohledem na budoucí vývoj jsou proto další změny ve vymezení virtuálních měn právem 

Evropské unie nejen očekávané, ale bezesporu také žádoucí.  

 

2.2.  Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu 

2.2.1. Dosavadní vývoj regulace 

Z dosavadního vývoje definice virtuálních měn je patrné, že vedle všeobecných dokumentů hrály 

podstatnou roli především materiály z oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování 

terorismu. Tato oblast je pro vnímání virtuálních měn v právu Evropské unie klíčovou.  

V této podkapitole tak nejprve představím některé z dosavadních inciativ vyzývajících k regulaci 

virtuálních měn v oblasti boje proti praní špinavých peněz, poté některá z navrhovaných opatření 

a konečně též aktuální právní úprava spolu s výhledem na možné budoucí změny. 

Jedním z prvních dokumentů vyjadřujících možná rizika spojená s virtuálními měnami byla  

již zmíněná zpráva Evropské centrální banky Virtual Currency Schemes z roku 2012,  

podle které může nejasná právní úprava virtuálních měn představovat riziko jejich užívání k praní 

špinavých peněz či k páchání jiné trestné činnosti.118 Jako problém také spatřovala nedostatečnou 

identifikaci stran transakcí s virtuálními měnami, kvůli které nebyli poctiví uživatelé chráněni  

                                                 
116 Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) je agenturou Evropské unie zabývající se 

kybernetickou bezpečností. Předmětem její činnosti je vyhodnocování rizik, poradenství a publikační činnost za 

účelem zajištění bezpečnosti v oblasti elektronických služeb, uchovávání dat, sdílení informací a odhalování 

kybernetických hrozeb. Uvedené aktivity vykonává s ohledem na technické, právní i politické aspekty kybernetické 

bezpečnosti, pro jejíž zajištění spolupracuje s orgány Evropské unie, členskými státy a také  

s mezivládními či nevládními subjekty. 

Zdroj: EVROPSKÁ UNIE. Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA). Europa.eu [online]. 

2018 [cit. 2018-10-07]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/enisa_cs. 
117 EVROPSKÁ AGENTURA PRO BEZPEČNOST SÍTÍ A INFORMACÍ. ENISA Opinion Paper on 

Cryptocurrencies in the EU [online]. 2017 [cit. 2018-08-03]. Dostupné z: 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-opinions/enisa-opinion-paper-on-

cryptocurrencies-in-the-eu, s. 5. 
118 Op. cit. EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA. Virtual currency schemes. [cit. 2018-08-05]. s. 6. 
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a mohou nevědomě napomáhat zmíněné trestné činnosti či terorismu.119 Tento nedostatek by podle 

Evropské centrální banky odstranila přesná definice virtuálních měn a povinná registrace 

poskytovatelů služeb spojených s virtuálními měnami, pro které by byla identifikace potenciálních 

rizikových transakcí snazší.120 V doplňující zprávě z roku 2015 pak Evropská centrální banka 

konkretizovala dřívější poznatky, kdy obdobně jako Evropský orgán pro bankovnictví zdůraznila 

potřebu regulovat poskytovatele služeb spojených s virtuálními měnami, tedy zahrnout 

specializované burzy a poskytovatele peněženek mezi povinné osoby ve smyslu 4. AML 

směrnice.121  

Již zmíněný Evropský orgán pro bankovnictví postupoval obdobně. Varování pro spotřebitele 

týkající se virtuálních měn z roku 2013 se praním špinavých peněz příliš nezabývalo,  

ovšem stanovisko z roku 2014 bylo velmi podrobné.122 Důležitou součástí stanoviska byla tabulka 

s klasifikací rizik spojených s virtuálními měnami, přičemž rizika v oblasti praní špinavých peněz 

a financování terorismu byla hodnocena jako vysoká.123 Mezi konkrétní důvody pro využívání 

virtuálních měn k praní špinavých peněz pak patří anonymita, rychlost a nezvratnost 

mezinárodních transakcí, snadné maskování zdrojů příjmů, možnost využívat virtuální měny  

ke skrývání nelegálně získaných příjmů a mnohé další.124 Praní špinavých peněz by se podle 

Evropského orgánu pro bankovnictví mělo předcházet zřízením specializované nevládní instituce 

věnující se problematice virtuálních měn, která by jejich užívání dále regulovala. Z důvodu 

naléhavosti situace pak členským státům doporučil urychlené zařazení poskytovatelů služeb 

spojených s virtuálními měnami mezi povinné osoby podle tehdy účinné směrnice proti praní 

špinavých peněz.125 Totéž doporučil Evropskému parlamentu jako podnět pro budoucí 

normotvorbu.126 

Poslední z iniciativ vyzývajících k regulaci virtuálních měn, které v této podkapitole představím, 

byly dvě zprávy Finančního akčního výboru. Zpráva z roku 2014 považovala za značné riziko 

                                                 
119 Op. cit. EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA. Virtual currency schemes. [cit. 2018-08-05]. s. 32. 
120 Op. cit. EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA. Virtual currency schemes. [cit. 2018-08-05]. s. 44. 
121 Op. cit.  EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA. Virtual currency schemes – a further analysis. [cit. 2018-08-05]. s. 

28-30. 
122 EVROPSKÝ ORGÁN PRO BANKOVNICTVÍ. Varování pro spotřebitele týkající se virtuálních měn [online]. 

2013 [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/598420/EBA_2013_01030000_CS_TRA.pdf. 
123 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO BANKOVNICTVÍ. EBA Opinion on ‘virtual currencies’. [cit. 2018-08-05]. 

s. 22. 
124 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO BANKOVNICTVÍ. EBA Opinion on ‘virtual currencies’. [cit. 2018-08-05].  

s. 32-35. 
125 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO BANKOVNICTVÍ. EBA Opinion on ‘virtual currencies’. [cit. 2018-08-05].  

s. 39-44. 
126 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO BANKOVNICTVÍ. EBA Opinion on ‘virtual currencies’. [cit. 2018-08-05].  

s. 6. 



 

28 

 

 

zejména globální rozšířenost a snadnou převoditelnost virtuálních měn, v důsledku které může 

docházet k cíleným převodům virtuálních měn do států s nedostatečnou regulací v oblasti boje 

proti praní špinavých peněz.127 Zpráva z roku 2015 pak kromě již zmíněných obecných upozornění 

formulovala několik doporučení pro zákonodárce. První z doporučení se věnuje tzv. přístupu 

založeném na vyhodnocení míry rizika.128 Pro dodržení tohoto přístupu mají být zákonodárci 

schopni rozeznat možná rizika, porozumět jim a následně přijmout vhodná opatření. K tomu je dle 

tohoto doporučení nezbytné virtuálním měnám a s nimi spojeným mechanismům rozumět, vhodně 

je definovat a také při jejich regulaci spolupracovat s finančními institucemi.129 Druhé 

z doporučení se týká zahrnutí virtuálních měn do legislativy v oblasti boje proti praní špinavých 

peněz, které by mělo probíhat koordinovaně s dalšími státy.130 Další body obsahovaly doporučení 

povinné registrace subjektů poskytujících služby v oblasti virtuálních měn spolu s jejich regulací, 

dozorem a možnými sankcemi.131 Jedno z doporučení se týkalo identifikace subjektů požadujících 

přeshraniční směnu virtuálních měn v minimální výši 1 000 EUR, zbylá doporučení pak 

zdůrazňovala nutnost zohlednění budoucího vývoje virtuálních měn a potřebu mezinárodní 

spolupráce včetně extradičních řízení.132  

Z uvedených příkladů je tedy patrné, že právě zprávy Finančního akčního výboru patřily mezi 

nejpodrobnější a že spolu se zmíněným návrhem Evropského orgánu pro bankovnictví vytvořily 

základ pro následně přijatou 5. AML směrnici. 

Samotný proces přijetí 5. AML směrnice započal v únoru 2016, kdy Evropská komise vyhlásila 

Akční plán pro zesílení boje proti financování terorismu, ve kterém navrhovala řadu opatření jako 

například sestavení seznamu „vysoce rizikových třetích zemí,“ tedy států s nedostatečnou 

legislativou proti praní špinavých peněz, zlepšení legislativy v oblasti předplacených karet, 

sestavení rejstříků bankovních účtů, zlepšení „spolupráce v oblasti finančních zpravodajských 

informací,“ a efektivnější spolupráci „s cílem vysledovat a zmrazit prostředky použité 

                                                 
127 FINANČNÍ AKČNÍ VÝBOR. Virtual Currencies - Key Definitions and Potential AML/CFT Risks [online]. 2014 

[cit. 2018-08-05]. Dostupné z: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-

definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf, s. 9-11. 
128 Vlastní překlad, běžně je používán anglický termín „risk based approach“. 
129 FINANČNÍ AKČNÍ VÝBOR. Guidance for Risk-based Approach to Virtual Currencies [online]. 2015 [cit. 2018-

08-05]. Dostupné z: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-Virtual-Currencies.pdf, 

body 23-28. 
130 Op. cit. FINANČNÍ AKČNÍ VÝBOR. Guidance for Risk-based Approach to Virtual Currencies. [cit. 2018-08-05]. 

body 29-31. 
131 Op. cit. FINANČNÍ AKČNÍ VÝBOR. Guidance for Risk-based Approach to Virtual Currencies. [cit. 2018-08-05]. 

body 37-38. 
132 Op. cit. FINANČNÍ AKČNÍ VÝBOR. Guidance for Risk-based Approach to Virtual Currencies. [cit. 2018-08-05]. 

body 35-39. 
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k financování terorismu“.133 V oblasti virtuálních měn byla zdůrazněna novelizace 4. AML 

směrnice tak, aby zahrnovala tzv. „platformy pro výměnu virtuálních měn“.134 První návrh  

na novelizaci 4. AML směrnice byl Evropskou komisí přijat 5. července 2016 spolu s posouzením 

dopadu zamýšlených změn.135 Posouzení dopadu identifikovalo hlavní problémy v oblasti 

financování terorismu jako například podezřelé transakce s třetími zeměmi ve virtuálních měnách, 

transakce s užitím předplacených karet či omezení v komunikaci finančních zpravodajských 

služeb. Tyto problémy měly být potlačeny právě změnami uvedenými v návrhu novely.136  

Ty později popíšu s ohledem na přijaté znění 5. AML směrnice. Jak jsem již uvedl, k návrhu 

Evropské komise vydala své stanovisko137 také Evropská centrální banka, která s ním  

až na otázky definice virtuálních měn v zásadě souhlasila.138  

Další návrhy revize 4. AML směrnice pak představila Rada Evropské unie a Evropský parlament. 

Dne 20. prosince 2017 byla Evropskou komisí, Radou Evropské unie i Evropským parlamentem 

schválena konečná podoba jednotného návrhu novelizace 4. AML směrnice, tedy upraveného 

původního návrhu Evropské komise. Ten byl po dalších jednáních schválen také Hospodářským  

a měnovým výborem (ECON) a Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní  

věci (LIBE) dne 29. ledna 2018.139 Konečně, legislativní proces byl ukončen přijetím 

navrhovaných změn jako tzv. 5. AML směrnice dne 30. května 2018, přičemž účinnosti nabyla 

dne 9. července 2018. Vzhledem k nutnosti provést uvedená opatření ve vnitrostátním právu  

co možná nejrychleji jsou členské státy povinny 5. AML směrnici implementovat do 10. ledna 

2020, veškerá opatření včetně propojení registrů pak do 10. března 2021.140  

                                                 
133 EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu pro zesílení boje proti 

financování terorismu. [online]. 2016 [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e6e0de37-ca7c-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF, s. 

4-8. 
134 Op. cit. EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu pro zesílení boje 

proti financování terorismu. [cit. 2018-08-05]. s. 9. 
135 EVROPSKÁ KOMISE. Impact assesment accompanying the document - Proposal for a Directive of the European 

Parliament and the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system 

for the purposes of money laundering or terrorist. [online]. 2018 [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0223&from=EN. 
136 DEIVORIAS, Angelos. Revision of the Fourth Anti-Money-Laundering Directive. In: European Parliament Think 

Tank [online]. 2018 [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607260/EPRS_BRI(2017)607260_EN.pdf, s. 4-6. 
137 RADA EVROPSKÉ UNIE. Opinion of the European Central Bank on a proposal for a directive of the European 

Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system 

for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC (CON/2016/49) 

[online]. 2018 [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13303-2016-

INIT/en/pdf. 
138 Op. cit. DEIVORIAS, Angelos. Revision of the Fourth Anti-Money-Laundering Directive. [cit. 2018-08-05]. s. 8. 
139 Op. cit. DEIVORIAS, Angelos. Revision of the Fourth Anti-Money-Laundering Directive. [cit. 2018-08-05].  

s. 8-14. 
140 5. AML směrnice, bod 53 preambule. 
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2.2.2. Současná regulace 

Jak jsem již řekl, 5. AML směrnice přinesla řadu změn a vylepšení dosavadní právní úpravy. 

Prvním z efektů nové úpravy bude větší transparentnost právnických osob díky zavedení 

centralizovaných registrů majitelů bankovních účtů a jejich skutečných majitelů a také zlepšení 

přístupu autorit k informacím o skutečných majitelích svěřenských fondů.141 Toho má být 

dosaženo, mimo jiné, i propojením registrů jednotlivých členských států. Další z chystaných změn 

se projeví omezením anonymity předplacených karet, jejichž používání bude omezeno limitem 

150 EUR v případě nákupů v kamenných obchodech a limitem 50 EUR v případě nákupů 

online.142 Nejpodstatnější změnou z hlediska virtuálních měn je zahrnutí poskytovatelů služeb 

spojených s virtuálními měnami, tedy specializovaných směnáren a poskytovatelů virtuálních 

peněženek, do jejichž definice lze zařadit i tzv. burzy virtuálních měn, mezi povinné osoby  

ve vztahu k činnostem popsaným níže.143 Dalšími změnami je zavedení širších kritérií  

pro vyhodnocení rizik spojených s třetími zeměmi a podpora spolupráce orgánů dohledu 

v jednotlivých členských státech.144 

Z ustanovení dotčených 5. AML směrnicí souvisejících s virtuálními měnami vyplývá následující: 

a) 5. AML směrnice zařadila „poskytovatele směnárenských služeb mezi virtuálními měnami 

s nuceným oběhem“ a „poskytovatele virtuálních peněženek“ mezi povinné osoby podle 

článku 2 odstavce 1. bodu 3 4.AML směrnice.145 

b) Členské státy mohou z působnosti směrnice vyjmout transakce v hodnotě nížší než 1 000 

EUR.146 

c) Členské státy mají zajistit, aby povinné osoby vhodně identifikovaly a vyhodnocovaly 

rizika spojená s praním špinavých peněz a financováním terorismu, a to především 

vzhledem ke klientovi, nabízeným službám, povaze nebo výši transakce.147 

d) Členské státy mají zajistit uplatňování „opatření hloubkové kontroly klienta“ povinnými 

osobami, a to jak na počátku obchodního vztahu, tak při transakcích ve výši přesahující 

                                                 
141 EVROPSKÁ KOMISE. Strenghthened EU rules to prevent money laundering and terrorism financing. In: 

Ec.europa.eu [online]. 2018 [cit. 2018-08-06]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=48935. 
142 Op. cit. EVROPSKÁ KOMISE. Strenghthened EU rules to prevent money laundering and terrorism financing. [cit. 

2018-08-06]. 
143 Op. cit. EVROPSKÁ KOMISE. Strenghthened EU rules to prevent money laundering and terrorism financing. [cit. 

2018-08-06]. 
144 Op. cit. EVROPSKÁ KOMISE. Strenghthened EU rules to prevent money laundering and terrorism financing. [cit. 

2018-08-06].  
145 5. AML směrnice, čl. 1 odst. 1 písm. c). 
146 4. AML směrnice, čl. 2 odst. 3-5. 
147 4. AML směrnice, čl. 8 odst. 1. 
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1 000 EUR, respektive 15 000 EUR.148 Zmíněná opatření zahrnují například ověření 

totožnosti a informací o klientovi včetně elektronické identifikace, vyhodnocení informací 

o povaze připravované transakce, průběžné monitorování daného obchodního vztahu  

a další.149 Dle 5. AML směrnice se uvedené povinnosti vztahují i případě relevantních 

změn u stávajících klientů povinných osob.150 

e) Členské státy mají vyžadovat, aby povinné osoby neprodleně informovaly o jakémkoli 

podezření o možném praní špinavých peněz či financování terorismu.151 Stejně mají být 

povinny zdržet se transakcí, o kterých mají uvedené podezření.152 V souvislosti 

s informováním finanční zpravodajské jednotky153 o zmíněném podezření musí být 

zajištěna právní ochrana před možnou újmou způsobenou zaměstnancům povinné osoby  

či jiným spřízněným osobám.154 Povinným osobám musí být dále zakázáno informovat 

dotčeného klienta o uvedeném postupu.155 

f) Členské státy mají zajistit, aby byly dokumenty a informace o transakcích a kontrolách 

klientů uchovávány povinnými osobami po dobu 5 let od zániku obchodního vztahu  

či transakce, v případě potřeby může být doba uchování prodloužena o maximálně 5 let.156 

g) Povinné osoby jsou povinny dodržovat předpisy o ochraně osobních údajů ve vztahu  

ke klientům a informacím získaným pro účely uvedené výše.157 

h) Členské státy mají zajistit přijetí přiměřených opatření, kterými by povinné osoby 

informovaly a školily zaměstnance o možných rizicích praní špinavých peněz  

či financování terorismu.158 

i) Členské státy mají zajitit, aby „aby poskytovatelé směnárenských služeb mezi virtuálními 

měnami a měnami s nuceným oběhem a poskytovatelé virtuálních peněženek byli 

registrováni“.159 

                                                 
148 4. AML směrnice, čl. 11. 
149 4. AML směrnice, čl. 13-14. 
150 5. AML směrnice, čl. 1 odst. 9 písm. b). 
151 4. AML směrnice, čl. 33. 
152 4. AML směrnice, čl. 35. 
153 V České republice plní funkci finanční zpravodajské jednotky Finanční analytický úřad. 
154 5. AML směrnice, čl. 1 odst. 23. 
155 4. AML směrnice, čl. 39. 
156 4. AML směrnice, čl. 40. 
157 4. AML směrnice, čl. 41. 
158 4. AML směrnice, čl. 46. 
159 5. AML směrnice, čl. 1 odst. 29. 
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j) Zpráva o stavu provádění opatření proti praní špinavých peněz nebo financování terorismu, 

kterou má Evropská komise vypracovat do 11. ledna 2022, má dle potřeby obsahovat  

též legislativní návrhy v oblasti virtuálních měn.160 

Jak jsem již zmínil v předchozí podkapitole, uvedená ustanovení 5. AML směrnice byla dále 

doplněna o definici virtuálních měn a také o definici „poskytovatele virtuální peněženky“.161 

Preambule 5. AML směrnice pak v bodech 8 až 11 vysvětluje možná rizika spojená s virtuálními 

měnami a upřesňuje jejich definici.162 

2.2.3.  Nedostatky a budoucí vývoj regulace 

Za hlavní nedostatek současné regulace boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu 

lze označit především její opožděnost. Přijetí a nabytí účinnosti 5. AML směrnice až v roce 2018 

sice nasvědčuje dlouhé přípravě kvalitní právní úpravy, zároveň se však lze domnívat, že přišla 

poněkud pozdě. Jak ilustruji ve 3. kapitole této práce, některé z členských států tak byly nuceny 

přijmout vlastní legislativu v oblasti virtuálních měn, rozdíly v níž jsou nyní v důsledku přijetí  

5. AML směrnice nuceny odstraňovat. Další nedostatky 5. AML směrnice však dle mého názoru 

vyplynou především po její plné implementaci a po navazujícím hodnocení efektivity zavedených 

opatření. 

Tendence možného dalšího vývoje regulace virtuálních měn v oblasti jsou zatím také poněkud 

nejasné. Důležitým faktorem opět je, že k přijetí a nabytí účinnosti 5. AML směrnice došlo  

až na přelomu letošního roku a že povinnost členských států k její implementaci je stanovena  

do 10. ledna 2020.163 Přijaté znění 5. AML směrnice tak odráží dosavadní poznatky a názory 

Evropského parlamentu, Rady Evropské unie i Evropské komise. Vypozorování nových možností 

či problémů tak lze očekávat až v následujících letech. Některé změny v boji proti praní špinavých 

peněz a financování terorismu by mohly nastat v důsledku postupného preferování používání 

virtuálních měn k investicím místo jejich dnešního používání jako předmětu směny.164  

Je však zřejmé, že konečným cílem unijní legislativy je pokud možno jednotná a všeobsažná 

regulace virtuálních měn, součástí níž bude i podrobná právní úprava v oblasti boje proti praní 

špinavých peněz a financování terorismu.165  

                                                 
160 5. AML směrnice, čl. 1 odst. 41. 
161 5. AML směrnice, čl. 1 odst. 2 písm. d). 
162 5. AML směrnice, body 8-11 preambule. 
163 5. AML směrnice, čl. 4 odst. 1. 
164 Op. cit. HOUBEN, Robby a Alexander SNYERS. Cryptocurrencies and blockchain : legal context and implications 

for financial crime, money laundering and tax evasion. [cit. 2018-08-06]. s. 74. 
165 Op. cit. KEATINGE, T., D. CARLISLE a F. KEEN. Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks 

and evealuating responses. [cit. 2018-08-06]. s. 50-53. 
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2.3.  Daňové aspekty virtuálních měn 

2.3.1.  Dosavadní vývoj regulace 

Otázky daňové regulace virtuálních měn nejsou v právu Evropské unie předmětem tak silného 

zájmu jako zmíněné otázky boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.  

To především z důvodu, že daňová suverenita patří mezi podstatná svrchovaná práva jednotlivých 

členských států. Proto má Evropská unie v daňové oblasti spíše omezené pravomoci.  

Ty se zaměřují především na podporu fungování jednotného trhu a boj proti únikům daní, přímé 

daně jsou upraveny zejména na úrovni jednotlivých členských států.166 Navíc, právní předpisy 

určené k harmonizaci legislativ členskách států v daňové oblasti musí Rada Evropské unie schválit 

jednomyslně, což je bezesporu další překážkou pro rychlý rozvoj tohoto odvětví.167  

V této podkapitole tak stejně jako u předcházejících nejprve zmíním obecná východiska a cíle 

daňové regulace virtuálních měn. Poté bude popsáno několik vybraných oblastí daňového práva 

dotčených virtuálními měnami, závěr této podkapitoly pak bude věnován představení nedostatků 

a možného budoucího vývoje tohoto odvětví. 

Jedno z prvních zdůraznění daňové roviny virtuálních měn se odehrálo v roce 2012, kdy Evropská 

centrální banka označila daňovou trestnou činnost za jeden z potenciálních důsledků celkově 

nedostatečné regulace virtuálních měn.168 V její zprávě z roku 2015 pak byla problematika daní 

jedním z podpůrných argumentů pro nalezení přesné definice virtuálních měn.169 Za jeden  

z možných následků nejasného daňového režimu virtuálních měn označila Evropská centrální 

banka například neočekávané náklady, které by uživatelům virtuálních měn mohly vzniknout 

v důsledku rapidních změn v daňovém právu.170 Hrozba vzniku neočekávaných daňových 

povinností byla zdůrazněna také Evropským orgánem pro bankovnictví, a to jak ve varování  

pro spotřebitele z roku 2013171, tak ve stanovisku z roku 2014.172  Pro nakládání s virtuálními 

měnami bylo uživatelům doporučeno pečlivé sledování příslušné legislativy vnitrostátního práva, 

                                                 
166 EVROPSKÝ PARLAMENT. Obecná daňová politika. [online]. In: Europarl.europa.eu. 2018 [cit. 2018-08-07]. 

Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_2.6.9.pdf, s. 1-2. 
167 Smlouva o fungování Evropské unie, čl. 113. Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016. 
168 Op. cit. EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA. Virtual currency schemes.[cit. 2018-08-07]. s. 25 a 42. 
169 Op. cit. EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA. Virtual currency schemes – a further analysis. [cit. 2018-08-07].  

s. 25. 
170 Op. cit. EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA. Virtual currency schemes – a further analysis. [cit. 2018-08-07].  

s. 21. 
171 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO BANKOVNICTVÍ. Varování pro spotřebitele týkající se virtuálních měn.  

[cit. 2018-08-07]. s. 3. 
172 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO BANKOVNICTVÍ. EBA Opinion on ‘virtual currencies’. [cit. 2018-08-07]. 

bod 73.  
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ze které by případné daňové povinnosti mohly vycházet.173 Stanovisko z roku 2014 dále 

upozornilo na nedostatky v monitorování transakcí s virtuálními měnami, které mohou 

podněcovat ke krácení daní z plateb přijatých ve virtuálních měnách.174 Obdobná upozornění  

pak byla obsažena v dalších dokumentech přijatých ve vztahu k 5. AML směrnici, včetně směrnice 

samotné.175 

Co se týče dokumentů z oblasti daní, Evropská komise v roce 2016 představila tzv. Akční plán 

v oblasti DPH, který kritizuje současný stav daňové regulace v Evropské unii a navrhuje vytvoření 

„jednotného evropského prostoru DPH“.176 Ten byl odůvodněn především roztříštěností úpravy 

DPH a nedostatečnou reakcí daňového systému na rozvoj trendů digitální ekonomiky.177  

Hlavním benefitem by pak kromě omezení daňové trestné činnosti mělo být jednodušší podnikání  

na společném trhu.178 Dílčími kroky bylo představení návrhů dvou nových směrnic v roce 2018. 

Jedna z navrhovaných směrnic se zabývá zdaněním právnických osob při poskytování služeb 

prostřednictvím tzv. digitální přítomnosti, tedy bez skutečného fyzického vztahu mezi 

poskytovatelem a odběratelem služby. Mezi cíle směrnice pak patří vyjasnění otázek místní 

příslušnosti nebo určení výše daňového základu.179 Návrh druhé směrnice pak směřuje k zavedení 

nové daně z digitálních služeb, která by měla dopadnout na jejich poskytovatele.180  

Zdaněny by byly příjmy například z prodeje informací o uživatelích či z prodeje reklamního 

prostoru na internetu.181 Zmíněné iniciativy se však virtuálními měnami výslovně nezabývají. 

Následující odstavce tak budou, s výjimkou změn souvisejících s přijetím 5. AML směrnice, 

vycházet spíše z právní teorie a judikatury Soudního dvora Evropské unie.  

                                                 
173 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO BANKOVNICTVÍ. Varování pro spotřebitele týkající se virtuálních měn.  

[cit. 2018-08-07]. s. 3. 
174 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO BANKOVNICTVÍ. EBA Opinion on ‘virtual currencies’. [cit. 2018-08-07]. 

bod 129 a 133. 
175 5. AML směrnice, body 18 a 35 preambule. 
176 EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu v oblasti DPH Směrem 

k jednotné oblasti DPH v EU - Čas přijmout rozhodnutí, COM/2016/0148 final. [online]. 2016 [cit. 2018-08-08]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0148, s. 3-4. 
177 Op. cit. EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu v oblasti DPH 

Směrem k jednotné oblasti DPH v EU - Čas přijmout rozhodnutí, COM/2016/0148 final. [cit. 2018-08-08]. s. 3-4. 
178 EVROPSKÁ KOMISE. Single VAT Area. In: Ec.europa.eu [online]. 2018 [cit. 2018-08-08]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat/single-vat-area_en#cornerstones. 
179 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné 

digitální přítomnosti, COM/2018/0147 final - 2018/072 (CNS). 2018 [cit. 2018-08-08]. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM:2018:0147:FIN. 
180 Návrh SMĚRNICE RADY o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování 

určitých digitálních služeb, COM/2018/0148 final - 2018/073 (CNS). 2018 [cit. 2018-08-08]. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1534860426067&uri=CELEX:52018PC0148. 
181 BAŇKA V., L. FIALKOVÁ a H. ČUŘÍKOVÁ. Nová pravidla pro zdanění digitální ekonomiky. In: Daňovky.cz 

[online]. 2018 [cit. 2018-08-08]. Dostupné z: https://danovky.cz/cs/nova-pravidla-pro-zdaneni-digitalni-ekonomiky. 
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Patrně největší pozornost byla věnována problematice daně z přidané hodnoty, ke které lze  

ve vztahu k virtuálním měnám přistoupit z několika úhlů. Prvním z nich je směna virtuálních měn 

za měny tradiční, respektive povinnost zprostředkovatelů zdanit takovou směnu. Právní nejistota 

v daném případě vycházela z nejasné definice virtuálních měn, kvůli které nebylo možné určit,  

zda se na virtuální měny vztahuje výjimka ve smyslu článku 135 směrnice o DPH.182 Celou situaci 

nakonec vyřešil Soudní dvůr Evropské unie Rozsudkem C-264/14. Ze skutkových okolností  

je podstatné, že podnikatel David Hedqvist zamýšlel provozovat službu směnu tradičních měn  

a Bitcoinu, tedy měny virtuální.183 Veškerá činnost měla spočívat v nákupu a prodeji Bitcoinu, 

přičemž rozdíl v nákupních a prodejních cenách by představoval zisk podnikatele. Ten ještě před 

zahájením této činnosti požádal švédskou komisi pro daňové právo (Skatterättsnämnden)  

o předběžné stanovisko k povinnosti odvádět DPH, podle kterého povinnost odvádět daň ze směny 

Bitcoinu a tradičních měn nemá.184 Proti tomuto stanovisku podala švédská daňová správa 

(Skatteverket) žalobu ke švédskému Nejvyššímu správnímu soudu185, který následně ve věci podal 

tyto předběžné otázky: 

„1) Musí být čl. 2 odst. 1 směrnice o DPH vykládán v tom smyslu, že operace ve formě popsané 

jako směna virtuální měny za tradiční měnu a naopak, které jsou prováděny za úplatu 

započítávanou poskytovatelem při stanovování směnných kurzů, představují poskytování služeb 

 za úplatu? 

2) Pokud je odpověď na první otázku kladná, musí být čl. 135 odst. 1 [této směrnice] vykládán  

v tom smyslu, že výše uvedené směnné operace jsou osvobozeny od daně ?“186 

Pro rozhodnutí soudu bylo klíčové Stanovisko C-264/14 generální advokátky Juliane Kokott.  

Ta ve vyjádření k první předběžné otázce odkázala na dřívější rozhodnutí ve věci First National 

Bank of Chicago187, podle kterého je směna deviz službou za úplatu ve smyslu  

čl. 2 odst. 1 směrnice o DPH. Relevanci pro rozhodovanou věc spatřovala v tom, že hlavní funkcí 

Bitcoinu je jeho užití v příští transakci, a proto je zařaditelný do právní kategorie platidla.188  

Ve vztahu k druhé předběžné otázce pak posoudila, zda vůbec, a případně podle kterého 

ustanovení, může být předmětný obchodní záměr osvobozen od daně na základě čl. 135 směrnice 

                                                 
182 WOLF, Redmar. Bitcoin and EU VAT. International VAT Monitor. 2014, 25(5), 254-257. ISSN 0925-0832, s. 

256. 
183 Rozsudek C-264/14, body 10-14. 
184 Rozsudek C-264/14, body 15-17. 
185 Rozsudek C-264/14, body 18-21. 
186 Rozsudek C-264/14, bod 21. 
187 Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 14. června 1998 - Commissioners of Customs & Excise v First 

National Bank of Chicago, C-172/96. 
188 Stanovisko C-264/14, body 12-18 a 54. 
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o DPH.189 Po posouzení pak generální advokátka, i s přihlédnutím k odlišným jazykovým zněním 

směrnice o DPH, došla k závěru, že se osvobození od daně vztahuje na služby spočívající ve směně 

měn tradičních a virtuálních měn, a to podle čl. 135 odst. 1 písm. e) směrnice o DPH.190 Uvedené 

stanovisko Soudní dvůr Evropské unie nerozporoval a dne 22. října 2015 rozhodl, že: 

„1) Článek 2 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném 

systému daně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že taková plnění, jako jsou  

ta, o která se jedná ve věci v původním řízení, která spočívají ve směně tradičních měn za jednotky 

virtuální měny „bitcoin“ a naopak a uskutečňují se oproti zaplacení určité částky odpovídající 

marži, kterou představuje rozdíl mezi cenou, za kterou dotyčný poskytovatel měnu nakoupil,  

a cenou, za kterou ji prodává svým zákazníkům, představují poskytnutí služby za úplatu ve smyslu 

tohoto ustanovení.  

2) Článek 135 odst. 1 písm. e) směrnice 2006/112/ES musí být vykládán v tom smyslu, že takové 

poskytování služeb, jako je to, o které se jedná ve věci v původním řízení, které spočívá ve směně 

tradičních měn za jednotky virtuální měny „bitcoin“ a naopak a uskutečňuje se oproti zaplacení 

určité částky odpovídající marži, kterou představuje rozdíl mezi cenou, za kterou dotyčný 

poskytovatel měnu nakoupil, a cenou, za kterou ji prodává svým zákazníkům, představuje plnění 

osvobozené od daně z přidané hodnoty ve smyslu tohoto ustanovení. 

Článek 135 odst. 1 písm. d) a f) směrnice 2006/112/ES musí být vykládán v tom smyslu, že takovéto 

poskytování služeb nespadá do rozsahu působnosti těchto ustanovení.“191  

Z toho vyplývá, že služby směny virtuálních a tradičních měn, odměnou za něž je rozdíl mezi 

cenou nákupu a prodeje jednotlivých měn, nepodléhají dani z přidané hodnoty. 

Druhým přístupem k dani z přidané hodnoty jsou otázky použití virtuálních měn jako platidla  

při nákupu zboží. Vzhledem k tomu, že pro stanovení daně z přidané hodnoty je podstatná cena 

zboží jako taková, ať už je vyjádřena v libovolné měně, neměly by platby ve virtuálních měnách 

představovat výjimku ze stávající právní úpravy. Tento závěr právní teorie opírá o argument,  

že jiný přístup by fakticky znamenal dvojí zdanění jedné transakce, tedy jak zboží obdrženého 

kupujícím, tak virtuální měny coby zboží obdrženého prodávajícím, což by vedlo k nepřiměřeným 

nákladům a potenciálnímu krácení daní. Unijní právo se k této otázce dosud výslovně 

nevyjádřilo.192  

                                                 
189 Stanovisko C-264/14, bod 19. 
190 Stanovisko C-264/14, body 19 a 54. 
191 Rozsudek C-264/14, bod 58. 
192 Op. cit. WOLF, Redmar. s. 255-256. 
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Použití virtuální měny jako platidla s sebou nese ještě jeden daňový rozměr, a to odvedení daně 

z přidané hodnoty prodejcem zboží. Článek 91 směrnice o DPH stanoví, že se pro výpočet 

daňového základu z položek v měně odlišné od měny členského státu použije směnný kurz ke dni 

vzniku daňové povinnosti.193 S ohledem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie pak právní 

teorie usuzuje, že i když oficiální směnný kurz virtuálních měn neexistuje, směnné kurzy volně 

dostupné na internetu jsou pro daný přepočet dostatečné.194 

Poslední z možných situací týkající se virtuálních měn a daně z přidané hodnoty je již popsané 

těžení některých z virtuálních měn. Zisky těžařů z emise dané virtuální měny jsou chápány jako 

náhodný počítačově generovaný zisk, na který se daň z přidané hodnoty z důvodu absence 

regulace nevztahuje. V některých případech mohou těžaři získat také část z poplatků, které 

uživatelé platí pro zajištění rychlejšího průběhu svých transakcí.195 Ty obvykle nebývají povinné, 

v praxi se dají považovat za obdobu spropitného.196 Pokud by však byly považovány za platbu  

za službu ověření a zpracování transakce, byly by plněním osvobozeným od daně podle čl. 135 

odst. 1 písm. d) směrnice o DPH.197 

Směrnice proti praní špinavých peněz jsem již, včetně důvodů a procesu novelizace, řádně popsal. 

Přesto je vzhledem k daňovým aspektům virtuálních měn potřeba zmínit ještě několik 

dalších relevantních ustanovení. Preambule 4. i 5. AML směrnice varují před daňovou trestnou 

činností v souvislosti s přímými i nepřímými daněmi a vyzývají k maximální míře spolupráce 

členských států při výměně informací v této oblasti.198 199 Jednou z konkrétních změn zavedenou 

5. AML směrnicí je rozšíření okruhu povinných osob, mezi které nově patří i „jakékoli jiné osoby, 

které se zaváží poskytovat hmotnou pomoc, podporu či poradenství v daňových záležitostech jako 

hlavní předmět obchodní či profesní činnosti, a to buď přímo, či prostřednictvím jiných osob,  

s nimiž je uvedená jiná osoba spojená“.200 Změnou článku 30 odst. 6 4. AML směrnice pak byly 

daňové úřady zařazeny mezi orgány s přístupem do centrálního registru povinných osob.201  

                                                 
193 Směrnice o DPH, čl. 91. 
194 Op. cit. WOLF, Redmar. s. 256. 
195 Op. cit. WOLF, Redmar. 257. 
196 KROLL, Joshua, DAVEY Ian. a Edward FELTEN. The Economics of Bitcoin Mining, or Bitcoin in the Presence 

of Adversaries [online]. 2013 [cit. 2018-08-08]. Dostupné z: 

https://www.econinfosec.org/archive/weis2013/papers/KrollDaveyFeltenWEIS2013.pdf. 
197 Op. cit. WOLF, Redmar. s. 257. 
198 4. AML směrnice, body 11, 14 a 56 preambule. 
199 5. AML směrnice, body 18, 35 a 44 preambule. 
200 5. AML směrnice, čl. 1 odst. 1 písm. a). 
201 5. AML směrnice, čl. 1 odst. 15 písm. e). 
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V tomto případě se však spíše jednalo o uznání obdobného práva zakotveného již směrnicí DAC 

5202 v roce 2016.203 Daňové úřady také nově patří mezi subjekty podle článku 49 4. AML směrnice, 

kterým mají členské státy povinnost zajistit účinné mechanismy a účinnou vnitrostátní spolupráci 

pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu.204 Poslední změnou  

ve vztahu k daňovým záležitostem je vložení nového článku 50a, podle kterého daňové záležitosti 

nemohou být použity jako důvod pro zamítnutí výměny informací nebo pomoci mezi členskými 

státy.205 Uvedené změny se projeví nejdříve ke dni implementace 5. AML směrnice.  

Další důsledky pro daňovou oblast lze také předpokládat v návaznosti na rozšíření okruhu 

povinných osob o poskytovatele směnárenských služeb a virtuálních peněženek, jak jsem již 

popsal v samostatné podkapitole. 

V dalších oblastech daňové regulace se unijní legislativa virtuálními měnami dosud příliš 

nezabývala. Přímé daně byly vždy vnímány spíše v kontextu koordinace a podpory spolupráce 

členských států, které daňové předpisy přijímaly dle svých aktuálních potřeb.206 Dva z dokumentů 

vydaných Hospodářským a měnovým výborem v roce 2018 pak zdůrazňují, že by virtuální měny, 

respektive příjmy související s nakládáním s nimi, měly být předmětem podobné daňové regulace 

jako příjmy ostatní.207 V úvahu připadají jak příjmy z důvodu nárůstu hodnoty dané virtuální měny 

a jejího následného prodeje, tedy z užívání virtuálních měn pro investiční účely, tak příjmy 

obdržené ve virtuálních měnách užitých jako platidlo nebo příjmy získáné těžením dané virtuální 

měny.208 Aktuálním tak nadále zůstává přístup doporučený Evropským orgánem pro bankovnictví 

v roce 2013, tedy obezřetnost ohledně daňových povinností založeným právem konkrétního 

členského státu.209 

 

                                                 
202 Směrnice Rady (EU) 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup 

daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz. Úř. věst. L 342, 16. 12. 2016. 
203 Op. cit. HOUBEN, Robby a Alexander SNYERS. Cryptocurrencies and blockchain : legal context and implications 

for financial crime, money laundering and tax evasion. [cit. 2018-08-09]. s. 70-72. 
204 5. AML směrnice, čl. 1 odst. 31. 
205 5. AML směrnice, čl. 1 odst. 32. 
206 EVROPSKÁ KOMISE. EU Tax Policy Strategy. In: Ec.europa.eu [online]. 2018 [cit. 2018-08-09]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-taxation/eu-tax-policy-strategy_en#main. 
207 DABROWSKI, Marek a Lukasz JANIKOWSKI. Virtual currencies and central banks monetary policy: challenges 

ahead - Monetary Dialogue July 2018. In: Europarl.europa.eu [online]. 2018 [cit. 2018-08-09]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/149900/CASE_FINAL%20publication.pdf, s. 26. 
208 KIEL INSTITUTE FOR THE WORLD ECONOMY. Virtual Currencies - Monetary Dialogue July 2018. In: 

Europarl.europa.eu [online]. 2018 [cit. 2018-08-09]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/149902/KIEL_FINAL%20publication.pdf, s. 16-17. 
209 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO BANKOVNICTVÍ. Varování pro spotřebitele týkající se virtuálních měn. 

[cit. 2018-08-09]. s. 3. 
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Výše představenou evropskou regulaci virtuálních měn v oblastí daní lze tedy zatím označit  

za nepříliš rozvinutou. Největší diskuse se odehrála ve vztahu k dani z přidané hodnoty,  

které podle rozsudku C-264/14 nepodléhá zisk ze směny virtuálních měn za měny tradiční. 

V dalších daňových oblastech se virtuálními měnami zabývá spíše právní teorie, podle které  

by například zboží či služby zaplacené ve virtuálních měnách měly podléhat dani z přidané 

hodnoty stejně jako zboží či služby zaplacené běžným způsobem. Otázky daní z příjmů  

ve virtuálních měnách zatím příliš řešeny nebyly. V budoucnu však lze očekávat diskusi o dvou 

nových směrnicích v oblasti digitálních ekonomiky, které by potenciálně mohly zasáhnout  

i kategorii virtuálních měn. 

2.3.2.  Nedostatky a budoucí vývoj regulace 

Z uvedených informací o daňové rovině virtuálních měn v unijním právu je zřejmé, že jejich 

podrobná daňová regulace prozatím chybí. To je z části odůvodněno novostí virtuálních měn, 

z části pak zmíněnými politikami Evropské unie, která je v přímé regulaci daní spíše zdrženlivá. 

Za největší dosavadní úspěch je tak možné označit již zmíněný Rozsudek C-264/14, který vyjasnil 

jednu z otázek daně z přidané hodnoty.210 Nevyjasněné však zůstávají otázky další, zejména  

pak v oblasti daně z přidané hodnoty nebo u daní z příjmů. Ty jsou v současnosti regulovány  

na úrovni jednotlivých členských států, a to nekonzistentně co do předmětů daně, výše daně  

i dalších podmínek.211  

V blízké budoucnosti tak lze očekávat další sjednocování právních úprav a posilování spolupráce 

členských států, prvním z podnětů by mohl být již zmíněný Akční plán v oblasti DPH, případně 

též návrhy nových směrnic v oblasti digitální ekonomiky nebo prosté zohlednění vývoje 

legislativy na úrovni členských států.212 Další zanedbávání daňové stránky virtuálních měn  

by podle některých právních teoretiků mohlo vyústit v situaci, ve které by cílené zneužívání 

virtuálních měn nahradilo tzv. daňové ráje.213 S tímto názorem musím souhlasit, zejména  

pak s ohledem na nejednotnost právní úpravy a nerovné daňové zatížení virtuálních měn 

v jednotlivých členských státech.  

 

                                                 
210 Rozsudek C-264/14. 
211 JEANS, Ethan D. Funny Money or the Fall of Fiat: Bitcoin and Forward-Facing Virtual Currency Regulation. 

Colorado Technology Law Journal. 2015, 13(1), 99-128. ISSN 2374-9032, s. 110-111. 
212 LINDQUIST Aaron. Funny Money: Why Bitcoin Does Not Warrant Increased Governmental Regulation. Journal 

of Global Justice and Public Policy. 2014, 1(1), 79-114. ISSN 2374-491X, s. 112-114. 
213 MARIAN Omri Y. Are Cryptocurrencies 'Super' Tax Havens? Michigan Law Review First Impressions. 2013, 

112(1), 38-48, s. 38. 
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2.4.  Unijní regulace virtuálních měn v jiných právních oblastech 

Boj proti praní špinavých peněz, financování terorismu nebo daňové právo však nejsou jedinými 

oblastmi, kterými se orgány Evropské unie ve vztahu k virtuálním měnám zabývaly.  

V této podkapitole proto doplním ještě dva z právních aspektů virtuálních měn,  

byť jen v kratším rozsahu než v případě podkapitol předešlých. To je z části způsobeno neexistencí 

nové legislativy ve vybraných otázkách virtuálních měn, z části pak stále najasným postupem  

pro aplikaci legislativy dosavadní. Stejně jako v předchozích případech tak většina informací 

pramení z varování, výzev a akčních plánů, které příslušné orgány vydávají ke zmírnění současné 

právní nejistoty a pro plánování budoucí právní úpravy. První ze zmíněných oblastí budou 

primární nabídky virtuálních měn a tokenů, druhou pak problematika využívání technologie 

distribuované účetní knihy, tedy blockchainu a příbuzných technologií.  

2.4.1. Primární nabídky virtuálních měn a tokenů 

Primární nabídky virtuálních měn a tokenů, též zvané ICOs, jsou zvláštním způsobem získávání 

kapitálu společnostmi, který probíhá prostřednictvím prodeje virtuálních měn investorům.214  

Tokeny pro účely této práce nebudu rozlišovat, jedná se však o virtuální měny bez vlastní sítě, 

které využívají účetní knihu jiných virtuálních měn.215 Primární nabídky jsou organizovány 

v případech, kdy obchodní společnost zamýšlí vytvořit a provozovat novou virtuální měnu, a proto 

prostřednictvím médií, sociálních sítí či odborných webů informuje potenciální investory o svém 

záměru a možnosti účastnit se primární nabídky virtuálních měn.216 Ke stanovenému datu  

pak investoři mohou odkoupit libovolné množství dané virtuální měny, čímž dojde k její emisi.  

Ta zároveň znamená příliv kapitálu pro danou společnost, která virtuální měnu následně může 

spravovat a podporovat.217  

Kromě určitého množství nové virtuální měny mohou investoři získat například i podíl  

ve společnosti či možnost užívat její služby, hlavním důvodem pro účast na primárních nabídkách 

                                                 
214 EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro finanční technologie: Za 

konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor, COM/2018/0109 final [online]. 2018 [cit. 2018-08-

10]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0109, s. 6. 
215 KYTKA. Rozdělení kryptoměn – čím se liší coin a token. In: Kryptomagazín [online]. 2018 [cit. 2018-08-10]. 

Dostupné z: https://kryptomagazin.cz/rozdeleni-kryptomen-rozdil-mezi-coinem-a-tokenem/. 
216 EVROPSKÝ ORGÁN PRO CENNÉ PAPÍRY A TRHY. ESMA upozorňuje investory na vysoká rizika primární 

nabídky virtuálních měn a tokenů (Initial Coin Offerings – ICOs) [online]. 2017 [cit. 2018-08-10]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/novinky/download/esma50-157-829_ico_statement_investors.pdf, s. 2-3. 
217 Op. cit. EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro finanční technologie: Za 

konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor, COM/2018/0109 final. [cit. 2018-08-10]. s. 6. 
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virtuálních měn je ale především víra investorů v budoucí nárůst hodnoty dané měny  

a její následný prodej se ziskem.218 V podstatě se tak jedná o spekulaci spojenou s vysokým 

rizikem. To spočívá v několika faktorech, nebo nové virtuální měny jsou typicky méně odolné 

proti tržním manipulacím a podvodům, které mohou nastat jak na straně tvůrců, tak na straně 

investorů či provozovatelů burz virtuálních měn.219 Jedním z rizik je například přecenění 

potenciálu dané virtuální měny, jejíž hodnota po emisi oproti všem očekáváním prudce klesne.  

K tomu může dojít například kvůli nedostatečné podpoře ze strany burz virtuálních měn,  

na kterých by bylo možné novou virtuální měnu směnit za jinou, nebo kvůli neočekávaně malému 

zájmu o primární nabídku jako takovou. Mezi světlé výjimky patří již zmíněná IOTA  

nebo virtuální měny NXT a Ethereum, ze kterých se postupně staly jedny z nejrozšířenějších 

virtuálních měn vůbec a prvním investorům přinesly až několikasetnásobná zhodnocení jejich 

investic.220 S neustále narůstajícím počtem primárních nabídek virtuálních měn a tokenů je však 

nutné očekávat i narůstající počet těch problematických.221 Pro ilustraci, podle některých zdrojů 

dosud ukončilo provoz až 46% společností využívajících primární nabídku virtuálních měn v roce 

2017.222 

V roce 2017 proto Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)223 vydal upozornění pro obě  

ze stran, potenciální investory i společnosti zabývající se primárními nabídkami virtuálních měn. 

Hlavní rizika pro investory spatřoval v nejednotné regulaci této oblasti, kvůli které se investoři 

mohou stát oběťmi podvodů či být zneužiti pro praní špinavých peněz. Vysoké riziko bylo  

dále spatřováno v hrozbě ztráty investovaného kapitálu, a to jak v důsledku malé tržní poptávky,  

tak v důsledku ukončení podpory a vývoje dané virtuální měny příslušnou společností. Dalšími 

riziky pak jsou možné problémy s ukončením investice, tedy nedostatek příležitostí virtuální měnu 

                                                 
218 KIEL INSTITUTE FOR THE WORLD ECONOMY. Virtual Currencies - Monetary Dialogue July 2018. In: 

Europarl.europa.eu [online]. 2018 [cit. 2018-08-10]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/149902/KIEL_FINAL%20publication.pdf, s. 12. 
219 Op. cit. EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro finanční technologie: Za 

konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor, COM/2018/0109 final. [cit. 2018-08-10]. s. 6-7. 
220 LIELACHER, Alex. Top 10 Biggest ICOs (by Return on Investment). In: Bitcoin Market Journal [online]. 2018 

[cit. 2018-08-10]. Dostupné z: https://www.bitcoinmarketjournal.com/biggest-icos-roi/. 
221 Op. cit. KIEL INSTITUTE FOR THE WORLD ECONOMY. Virtual Currencies - Monetary Dialogue July 2018. 

[cit. 2018-08-11]. s. 12-13. 
222 SEDGWICK, Alex. 46% of Last Year’s ICOs Have Failed Already. In: Bitcoin.com [online]. 2018 [cit. 2018-08-

11]. Dostupné z: https://news.bitcoin.com/46-last-years-icos-failed-already/. 
223 Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) je nezávislým subjektem Evropské unie chránícím investory, 

který se dále snaží o udržení finanční stability a řádné fungování finančních trhů. Mezi jeho aktivity patří 

vyhodnocování rizik, dohled nad určitými finančními institucemi a tvorba předpisů pro standardizaci pravidel  

nebo dohledových mechanismů nad finančními trhy. 

Zdroj: EVROPSKÁ UNIE. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA). Europa.eu [online]. 2018 [cit. 2018-11-

07]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/esma_cs. 
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prodat, nedostatečné a zavádějící informace poskytnuté investorům před primární nabídkou a také 

technické nedostatky předmětné virtuální měny.224 Co se týče společností zabývajících  

se primárními nabídkami virtuálních měn, ty byly Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy 

upozorněny nutnost dodržovat příslušnou regulaci.225 Problémem je však její přesné vymezení, 

protože formulaci „Společnosti zabývající se ICOs musí pečlivě posoudit, zda jejich činnost není 

regulovanou činností. Pokud jejich činnost je regulovanou činností, musí dodržovat příslušné 

právní předpisy, přičemž nedodržení platných pravidel znamená jejich porušení“ rozhodně nelze 

označit za dostatečně určitou.226 Součástí textu je pak demonstrativní výčet několika právních 

předpisů, které mají společnosti při svém posouzení brát v potaz. Konkrétně byly zmíněny: 

a) Směrnice o prospektu227, na základě které jsou společnosti usilující o zisk kapitálu 

v Evropské unii povinny investory informovat o všech skutečnostech nutných  

ke kvalifikovanému posouzení výhodnosti zvažované investice. Prospekt je nutné zveřejnit 

v případě, že by emitované virtuální měny či tokeny mohly naplnit znaky definice 

investičních cenných papírů.228 Do budoucna je třeba počítat s novým nařízením  

o prospektu, které nabude účinnosti dne 21. června 2019.229 

b) Směrnice o trzích finančních nástrojů (MIFID II)230, jejíž dodržování je opět podmíněno 

kvalifikací emitované virtuální měny či tokenu jako investičního nástroje. Na základě této 

směrnice jsou společnosti poskytující například služby investičního poradenství  

a obchodování s investičními nástroji povinny dodržovat různé obezřetnostní a informační 

povinnosti.231  

                                                 
224 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO CENNÉ PAPÍRY A TRHY. ESMA upozorňuje investory na vysoká rizika 

primární nabídky virtuálních měn a tokenů (Initial Coin Offerings – ICOs). [cit. 2018-08-11]. s. 1-2. 
225 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO CENNÉ PAPÍRY A TRHY. ESMA upozorňuje společnosti zabývající se 

primární nabídkou virtuálních měn a tokenů (Initial Coin Offerings – ICOs) na nutnost splnění příslušných 

regulatorních požadavků. [cit. 2018-08-11]. s. 1-3. 
226 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO CENNÉ PAPÍRY A TRHY. ESMA upozorňuje společnosti zabývající se 

primární nabídkou virtuálních měn a tokenů (Initial Coin Offerings – ICOs) na nutnost splnění příslušných 

regulatorních požadavků. [cit. 2018-08-11]. s. 1. 
227 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn 

při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES. Úř. věst. L 345, 31. 

12. 2003. 
228 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO CENNÉ PAPÍRY A TRHY. ESMA upozorňuje společnosti zabývající se 

primární nabídkou virtuálních měn a tokenů (Initial Coin Offerings – ICOs) na nutnost splnění příslušných 

regulatorních požadavků. [cit. 2018-08-11]. s. 1-2. 
229 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být 

uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 

2003/71/ES. Úř. věst. L 168, 30. 6. 2017. 
230 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o 

změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU. Úř. věst. L 173, 12. 6. 2014. 
231 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO CENNÉ PAPÍRY A TRHY. ESMA upozorňuje společnosti zabývající se 

primární nabídkou virtuálních měn a tokenů (Initial Coin Offerings – ICOs) na nutnost splnění příslušných 

regulatorních požadavků. [cit. 2018-08-11]. s. 2. 
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c) Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AMFID)232, která reguluje 

povolování, činnost a stanoví požadavky na transparentnost správců takových fondů. 

Některé primární nabídky totiž, kvůli snaze získat a investovat kapitál investorů podle 

předem stanovené investiční politiky, mohou být chápány jako alternativní investiční 

fondy. Proto musejí společnosti organizující tento druh primárních nabídek  

virtuálních měn a tokenů dodržovat organizační, provozní a kapitálová pravidla určená 

touto směrnicí.233 

d) 4. AML směrnice ve smyslu dodržování již dříve uvedených postupů pro předcházení  

a odhalování praní špinavých peněz a financování terorismu.234  

Teoretické práce na téma primárních nabídek virtuálních měn a tokenů pak zmiňují další možné 

aplikovatelné předpisy, zroveň však dodávají, že je nutný skutečně individuální přístup ke každé 

plánované primární nabídce. Společnosti tak mají v praxi na výběr mezi dvěma přístupy, přičemž 

první z nich vede k ignorování unijního práva ve víře, že nová virtuální měna či token  

do regulované kategorie nespadá. Takové řešení rozhodně nelze doporučit, neboť s sebou nese 

extrémní riziko protiprávního jednání a odpovědnosti za případné škody způsobené investorům. 

Druhým a doporučeným přístupem je zpracování analýzy, která vyhodnotí potenciální regulaci  

a podmínky, které je třeba pro zamýšlenou primární nabídku dodržet. Z důvodu neustálené  

a neustále se vyvíjející praxe je však možné, že k porušení zákona dojde i přes enormní náklady 

vynaložené na regulatorní analýzu.235  

S ohledem na uvedené představení primárních nabídek virtuálních měn a tokenů je tak zřejmé,  

že je současná regulace poněkud nepřehledná. Autority v některých třetích zemích, například 

v Číně a Jižní Koreji, prozatím primární nabídky virtuálních měn a tokenů zakázaly.  

V rámci Evropské unie převažuje přístup pozitivní, tedy snaha podporovat primární nabídky 

virtuálních měn a tokenů spolu se subjekty je organizujcími.236 Evropská centrální banka proto 

                                                 
232 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních 

fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010. Úř. věst. L 

174, 1. 7. 2011. 
233 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO CENNÉ PAPÍRY A TRHY. ESMA upozorňuje společnosti zabývající se 

primární nabídkou virtuálních měn a tokenů (Initial Coin Offerings – ICOs) na nutnost splnění příslušných 

regulatorních požadavků. [cit. 2018-08-11]. s. 2. 
234 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO CENNÉ PAPÍRY A TRHY. ESMA upozorňuje společnosti zabývající se 

primární nabídkou virtuálních měn a tokenů (Initial Coin Offerings – ICOs) na nutnost splnění příslušných 

regulatorních požadavků. [cit. 2018-08-11]. s. 2-3. 
235 HACKER, Phillip a Chris THOMALE. Crypto-Securities Regulation: ICOs, Token Sales and Cryptocurrencies 

under EU Financial Law. In: European Company and Financial Law Review [online]. 2017 [cit. 2018-08-11]. 

Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3075820, s. 40-41. 
236 Op. cit. EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro finanční technologie: Za 

konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor, COM/2018/0109 final. [cit. 2018-08-11]. s. 6-7. 
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v roce 2018 vyzvala relevantní orgány k podrobnému sledování, vyhodnocování a zlepšování 

regulace primárních nabídek virtuálních měn.237 Tím by mělo být zajištěno spravedlivé, 

transparentní a rychlé financování nových podniků, ze kterého by benefitovali i investoři, 

zaměstnanci, spotřebitelé a také Evropská unie jako celek.238 Opačný přístup by pak znamenal 

ztrátu konkurenceschopnosti na světovém poli virtuálních měn.239 Evropská komise proto vyzvala 

dohledové orgány, aby zmapovaly současné přístupy a postupy ve vztahu k primárním nabídkám 

virtuálnich měn, vyhodnotily je a případně též vydaly vhodné pokyny nebo doporučení k přijetí 

nových právních předpisů. Jedním z prvních by mohlo být připravované nařízení o evropských 

poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky240, jehož návrh předložila Evropská 

komise spolu s již citovaným Akčním plánem pro finanční technologie v roce 2018.241 Otázkou 

však zůstává, zda je přijetí nových právních předpisů tím správným krokem v současné nejasné 

situaci. Někteří z autorů se domnívají, že by velké množství právních předpisů, z nichž některé  

se údajně kryjí či vzájemně ruší, mělo být nahrazeno sjednocenou legislativou vycházející 

z mezinárodní spolupráce.242 

2.4.2.  Technologie distribuované účetní knihy 

Poslední oblastí související s virtuálními měnami, která bude v této práci zmíněna, je problematika 

technologie distribuované účetní knihy. Jak jsem již popsal, nejrozšířenějším typem  

tzv. technologie distribuované účetní knihy, tedy databáze uchovávající informace o proběhlých 

transakcích, je blockchain. Většina zdrojů, kromě technicky zaměřených textů, tyto pojmy 

zaměňuje. Informace uložené prostřednictvím technologie distribuované účetní knihy jsou 

uchovávány a pozměňovány decentralizovaně, přičemž pro změnu některého ze zapsaných údajů 

je nutné pozměnit i údaje předcházející, což je díky mimořádné náročnosti na výpočetní výkon 

téměř nemožné. Proto se jedná velmi bezpečný, důvěryhodný a transparentní systém vhodný 

                                                 
237 MERSCH Y. Virtual or virtueless? The evolution of money in the digital age. In: Ecb.europa.eu. London: Official 

Monetary and Financial Institutions Forum, 2018. [cit. 2018-08-11]. Dostupné z: 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180208.en.html. 
238 Op. cit. EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro finanční technologie: Za 

konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor, COM/2018/0109 final. [cit. 2018-08-11]. s. 6-7. 
239 CONHEADY, Gina. The EU Approach to ICO Regulation: A Friendlier Regulatory Framework for ICOs? In: 

Bloomberg BNA [online]. 2017 [cit. 2018-08-11]. Dostupné z: https://www.bna.com/eu-approach-ico-

n57982090582/. 
240 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropských poskytovatelích služeb skupinového 

financování pro podniky ze dne 8. března 2018, COM/2018/0113 final - 2018/048 (COD). 2018 [cit. 2018-08-11]. 

Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0113 . 
241 Op. cit. EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro finanční technologie: Za 

konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor, COM/2018/0109 final. [cit. 2018-08-11]. s. 7. 
242 Op. cit. HACKER, Philipp a Chris THOMALE. Crypto-Securities Regulation: ICOs, Token Sales and 

Cryptocurrencies under EU Financial Law. [cit. 2018-08-11].  
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k uchovávaní údajů či aktiv.243 V kontextu této práce je blockchain významný především  

pro fungování virtuálních měn, avšak tento či jiný typ technologie distribuované účetní knihy  

je možné využívat také pro účely obchodu, státní správy, zdravotnictví, investičních a burzovních 

operací, veřejných rejstříků a k dalším funkcím vyžadujícím rychlý přenos a uchovávání dat.244 

Jak uvedu, aktivity v oblasti technologie distribuované účetní knihy jsou na unijní úrovni zatím  

ve fázi monitorování a získávání podkladů. Následující odstavce proto krátce přiblíží celkové 

vnímání této technologie v rámci Evropské unie, představí některé z iniciativ a nastíní možnou 

budoucí regulaci technologie distribuované účetní knihy. 

Jednou z prvních takových iniciativ bylo již dříve zmíněné usnesení Evropského parlamentu  

z roku 2016, ve kterém byly popsány výhody a rizika technologie distribuované účetní knihy.  

Jako výhody v používání nové technologie byly uvedeny například rychlejší a levnější transakce, 

zjednodušení elektornického obchodu v rámci Evropské unie, zvýšení transparentnosti 

v soukromoprávní i veřejnoprávní rovině. Hlavní nevýhody spatřoval Evropský parlament 

především v právní nejistotě, která zavádění nové technologie provází, z níž pak plynou další 

problémy jako nejistá ochrana spotřebitelů, riziko majetkových ztrát v důsledku nepochopení  

a špatného používání technologie distribuované účetní knihy nebo virtuálních měn.245 Proto byla 

součástí usnesení výzva k přijetí přiměřené a smysluplné regulace. Ta by neměla omezovat další 

inovace, ať už přísnými pravidly, zvýšením nákladů na vývoj či provoz technologie distribuované 

účetní knihy. Byť je dle názoru Evropského parlamentu možné, že se současná tržní a investiční 

regulace může vztahovat na některé z aspektů blockchainu a obdobých technologií, přijetí nové  

a cílené legislativy v této oblasti je vnímáno jako vhodnější řešení.246  

Uvedená zpráva byla zakončena výzvou k vytvoření specializované pracovní skupiny,  

která by se pod vedením Evropské komise zabývala technologií distribuované účetní knihy. 

Technologičtí i regulatorní odborníci z této pracovní skupiny by v rámci její činnosti měli 

zajišťovat monitorování nových trendů, podporovat ostatní pracovní skupiny, zvyšovat 

informovanost a také doporučovat vhodná opatření v oblasti technologií distribuované účetní 

knihy.247 Skupina DLT-TF byla založena Evropskou centrální bankou, respektive její poradní 

                                                 
243 EVROPSKÁ KOMISE. How can Europe benefit from blockchain technologies? In: Ec.europa.eu [online]. 2018 

[cit. 2018-08-12]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=49649, s. 1. 
244 Op. cit. HOUBEN, Robby a Alexander SNYERS. Cryptocurrencies and blockchain : legal context and implications 

for financial crime, money laundering and tax evasion. [cit. 2018-08-12]. s. 85. 
245 Op. cit. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. května 2016 o virtuálních měnách (2016/2007(INI)) [online]. 

[cit. 2018-08-12].  
246 Op. cit. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. května 2016 o virtuálních měnách (2016/2007(INI)) [online]. 

[cit. 2018-08-12]. 
247 Op. cit. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. května 2016 o virtuálních měnách (2016/2007(INI)) [online]. 

[cit. 2018-08-12]. Dostupné z:  
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skupinou T2S Harmonisation Sterling Group (HSG) v roce 2016, po vypršení mandátu ke konci 

roku 2017 pak byla nahrazena skupinou Fintech-TF.248 Ta bude s ohledem  

na doporučení původní skupiny pokračovat v analýze dopadu používání technologie distribuované 

účetní knihy s ohledem na bezpečnost, obchodování s cennými papíry a harmonizaci či příjímání 

nové unijní legislativy.249 

Významnou je také práce Evropské komise. Ta v roce 2016 založila vnitřní skupinu Task Force 

on Financial Technology (FTTF).250 Mezi její úkoly patří zajištění informovanosti o inovacích 

v oblasti technologie distribuované účetní knihy, vyhodnocování současných předpisů z hlediska 

požadavků nových technologií a vyhledávání možných příležitostí a rizik v této oblasti.251 

V akčním plánu skupiny pak Evropská omise prohlašuje, že do 4. čtvrtletí roku 2018 zajistí 

vypracování koordinovaných standardů pro technologii blockchain.252 Do 2. čtvrtletí roku 2019 

má být posouzeno, zda v unijním právu finančních služeb neexistují zbytečné překážky bránící 

inovacím.253 Akční plán dále zmiňuje i jiné iniciativy Evropské omise, například Fórum a středisko 

pro sledování technologie blockchain.254 To bylo spuštěno v roce 2018, jeho hlavním úkolem  

je sdružování a koopoerace evropských expertů v oblastech technologie distribuované účetní 

knihy, digitálních technologií i práva. Výsledky jejich spolupráce by pak měly být zprávy  

o současném stavu blockchainu, doporučená řešení stávajících problémů i návrhy inovativních 

řešení do budoucna.255 Mezi další aktivity Evropské komise v této oblasti patří výzvy k zapojení 

                                                 
248 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA. Terms of Reference HSG Task Force on Technological Innovation in 

Securities Post-Trading [online]. 2017 [cit. 2018-08-12]. Dostupné z: 

https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/shared/docs/d7de1-ami-seco-2017-12-07-item-1.6_3-ami-seco-hsg-

fintech-tf-terms-of-reference.pdf. 
249 LOMAS Stephen. DLT-TF report and potential follow up actions [online]. 2017 [cit. 2018-08-12]. Dostupné z: 

https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/shared/docs/1da5c-ami-seco-_2017-07-04-05_item_2.6_dlt-

tf_report_and_potential_follow_up_actions.pdf. 
250 EVROPSKÁ KOMISE. European Commission sets up an internal Task Force on Financial Technology. In: 

Ec.europa.eu [online]. 2018 [cit. 2016-08-12]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/blog/european-commission-sets-internal-task-force-financial-technology. 
251 EVROPSKÁ KOMISE. Task Force on Financial Technology. In: Ec.europa.eu [online]. 2017 [cit. 2018-08-12]. 

Dostupné z: http://ec.europa.eu/newsroom/fisma/item-

detail.cfm?item_id=56443&utm_source=fisma_newsroom&utm_medium=Website&utm_campaign=fisma&utm_co

ntent=Task%20Force%20on%20Financial%20Technology&lang=en. 
252 Op. cit. EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro finanční technologie: Za 

konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor, COM/2018/0109 final. [cit. 2018-08-12]. s. 8. 
253 Op. cit. EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro finanční technologie: Za 

konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor, COM/2018/0109 final. [cit. 2018-08-12]. s. 11. 
254 Op. cit. EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro finanční technologie: Za 

konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor, COM/2018/0109 final. [cit. 2018-08-12]. s. 13. 
255 EVROPSKÁ KOMISE. Frequently asked questions: Financial Technology (FinTech) Action Plan. In: 

Ec.europa.eu [online]. 2018 [cit. 2018-08-12]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-

1406_en.pdf, s. 3. 
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veřejnosti, z nich je dobré zmínit například soutěž Blockchains for Social Good, jejímž cílem  

je nalézt možnosti používání technologie distribuované účetní knihy pro veřejně prospěšné účely. 

Vyhodnocení návrhů podněcujících další akce ze strany Evropské komise by mělo proběhnout  

ke konci roku 2019.256 Konečně, jednou z inciativ posilující spolupráci členských států bylo  

i zřízení tzv. Evropského partnerství pro blockchain257, centra spolupráce mezi členskými státy  

a Evropskou komisí v oblasti technologie distribuované účetní knihy.258 

Z dalších institucí se technologií distribuované účetní knihy zabýval například Evropský orgán  

pro cenné papíry a trhy, i když pouze ve vztahu k trhu cenných papírů. V roce 2016 proto 

vypracoval podklad pro diskusi účastníků trhů s cennými papíry.259 Na jejím základě pak v roce 

2017 vydal zprávu, podle které může být technologie distribuované účetní knihy prospěšná, 

především  

z již zmiňovaných důvodů rychlosti a nízkých nákladů transakcí.260 Zároveň pak poznamenal,  

že i když současná úroveň používání této technologie příliš podrobnou regulaci nevyžaduje,  

pro účely budoucích regulatorních doporučení bude monitorování používání technologie 

distribuované účetní knihy nadále pokračovat.261 

Jak vyplývá z uvedených příkladů, dosavadní činnost vybraných subjektů v oblasti regulace 

distribuované účetní knihy je zatím v počáteční fázi. To je kromě novosti této technologie 

způsobeno především šíří možných oborů, které mají potenciál být využíváním blockchainu či jiné 

obdobné technologie ovlivněny a změněny. Do budoucna tak lze předpokládat, že se dosavadní 

získávání podkladů a formulování výzev projeví i v unijní legislativě. V současnosti je však 

nejlepším přístupem k technologii distribuované účetní knihy jedna ze základních zásad,  

tedy obezřetnost. 

                                                 
256 EVROPSKÁ KOMISE. Blockchains for Social Good. Ec.europa.eu [online]. 2018 [cit. 2018-08-12]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_blockchains#. 
257 Vlastní překlad, v originále „European Blockchain Partnership“. 
258 EVROPSKÁ KOMISE. European countries join Blockchain Partnership. In: Ec.europa.eu [online]. 2018 [cit. 

2018-08-12]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-countries-join-blockchain-

partnership. 
259 EVROPSKÝ ORGÁN PRO CENNÉ PAPÍRY A TRHY. Discussion Paper - The Distributed Ledger Technology 

Applied to Securities Markets [online]. 2016 [cit. 2018-08-12]. Dostupné z: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-773_dp_dlt.pdf. 
260 EVROPSKÝ ORGÁN PRO CENNÉ PAPÍRY A TRHY. Report - The Distributed Ledger Technology Applied to 

Securities Markets [online]. 2017 [cit. 2018-08-12]. Dostupné z: 

https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/dlt_report_-_esma50-1121423017-285.pdf, s. 2. 
261 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO CENNÉ PAPÍRY A TRHY. Report - The Distributed Ledger Technology 

Applied to Securities Markets. [cit. 2018-08-12]. s. 34. 
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3. Rozdílnost regulace virtuálních měn v jednotlivých 

členských státech 

Dalším z faktorů, který bude zohledněn při zkoumání regulace virtuálních měn v právu Evropské 

unie, je vnitrostátní úprava ve vybraných členských státech. Jak jsem uvedl dříve, unijní legislativa 

na výzvy virtuálních měn reaguje se zpožděním, proto je důležité zkoumat, jak na tyto výzvy 

reagují jednotlivé členské státy. Tato analýza bude spočívat v představení postupů vybraných 

členských států ve vybraných oblastech práva virtuálních měn, které následně porovnám  

s již zmíněnou právní úpravou a iniciativami na úrovni unijní. Pro účely tohoto porovnání 

představím právo české, slovenské a anglické.262 

 

3.1.  Virtuální měny v českém právu 

Prvním z představených členských států je Česká republika. Co se týče základního chápání  

a definice virtuálních měn, prvním dokumentem adresujícím jejich rozšíření byly Metodický 

pokyn č. 2 Finančního analytického úřadu Ministerstva financí České republiky z roku 2013.  

Ten považoval „nezávislé internetové digitální („open source“) měny, jako je například Bitcoin“ 

za velmi rizikové s ohledem na možné praní špinavých peněz a financování terorismu.263  

Proto v souladu s tehdejším zněním AML zákona vyzval, aby za rizikové pro účely posouzení 

všechny považovaly obchody ve virtuálních měnách v hodnotě převyšující 1 000 EUR,  

a aby oznamovaly transakce převyšující hodnotu 15 000 EUR.264 K uvedenému metodickému 

pokynu je nutné doplnit, že byl v roce 2017 zrušen z důvodu přijetí novely AML zákona, která 

problematiku virtuálních měn a povinností povinných osob adresovala.265 Poněkud konkrétnější 

byla Česká národní banka v roce 2014, kdy s odkazem na Evropskou centrální banku uvedla,  

že „data evidovaná v protokolu bitcoin („bitcoin“) nemají charakter pohledávky držitele bitcoinů 

                                                 
262 Právo Spojeného království Velké Británie a Severního Irska má 3 jurisdikce, anglickým právem se rozumí právo 

Anglie a Walesu. Společné instituce budou označovány jako britské. 
263 FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Metodický pokyn č. 2 

Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ze dne 16. září 2013 určený povinným osobám o přístupu 

povinných osob k digitálním měnám [online]. 2013 [cit. 2018-08-13]. Dostupné z: 

http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent-

1133285150/1506340773_cs_1481699516_cs_2-pokyn-mf_c-002_2013-09_metodicky-pokyn-o-pristupu-

povinnych-osob-k-digitalnim-menam.pdf. 
264 Op. cit. FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Metodický 

pokyn č. 2 Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ze dne 16. září 2013 určený povinným osobám o 

přístupu povinných osob k digitálním měnám. [cit. 2018-08-13]. 
265 FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚŘAD. Zrušení metodického pokynu. In: Financnianalytickyurad.cz [online]. 2017 

[cit. 2018-08-13]. Dostupné z: http://www.financnianalytickyurad.cz/aktuality/zruseni-metodickeho-pokynu-39.html. 
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za jinou osobou, nejsou to tedy bezhotovostní peněžní prostředky ani elektronické peníze (§ 4 ZPS), 

resp. peněžní prostředky ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) ZPS. 1“.266  

Další z důležitých informací bylo, že transakce v Bitcoinech nepředstavují platební služby  

ve smyslu ZPS, směny Bitcoinu za jiné měny pak nlze považovat za směnárenský obchod podle 

ZSČ. Bitcoin podle České národní banky také nelze považovat ani za investiční nástroj podle 

ZPKT.267 Konečně, s výjimkou obchodování s deriváty či správy investičních fondů souvisejících 

s virtuálními měnami Česká národní banka prohlásila, že „Obchodování s bitcoiny proto 

nevyžaduje povolení ČNB (takové povolení ČNB ani nemůže udělit) a nepodléhá dohledu ČNB.  

Z tohoto hlediska se neuplatní ani informační povinnosti vůči ČNB“.268 Poslední z klíčových změn 

v oblasti definice virtuálních měn v českém právu se odehrála v souvislosti s přijetím novely AML 

zákona s účinností k 1. lednu 2017, podle které se virtuální měnou „pro účely tohoto zákona 

rozumí elektronicky uchovávaná jednotka bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, a která 

není peněžním prostředkem podle zákona o platebním styku, ale je přijímána jako platba za zboží 

nebo služby i jinou osobou odlišnou od jejího emitenta“.269 Další změny v definici virtuálních měn 

je možné očekávat v souvislosti s doplněním zákona pro řádnou implementaci 5. AML směrnice. 

V oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu lze říci, že česká legislativa 

předstihla legislativu unijní.270 Konkrétně se tak stalo přijetím novely AML zákona s účinností 

k 1. lednu 2017, která doplněním § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona zařadila mezi povinné osoby 

také „osoby poskytující služby spojené s virtuální měnou“.271 § 4 odst. 8 AML zákona  

se pak upřesňuje, že „osobou poskytující služby spojené s virtuální měnou se pro účely tohoto 

zákona rozumí osoba, která jako předmět své podnikatelské činnosti kupuje, prodává, uchovává,  

pro jiného spravuje nebo zprostředkovává nákup nebo prodej virtuální měny, případně poskytuje 

další služby spojené s virtuální měnou“.272 V důvodové zprávě k novele AML zákona jsou přijaté 

změny odůvodněny jednak zvyšujícím se počtem podnikatelů v oblasti virtuálních měn,  

                                                 
266 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Obchodování s bitcoiny [online]. 2014 [cit. 2018-08-13]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/obchodovani_s_bitcoiny.

pdf, s. 1. 
267 Op. cit. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Obchodování s bitcoiny. [cit. 2018-08-13]. s. 1. 
268 Op. cit. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Obchodování s bitcoiny. [cit. 2018-08-13]. s. 1. 
269 AML zákon, § 2 odst. 1 písm. l). 
270 URBACZKA, Pavel. AML/CFT a kryptoměny v českém právu. In: Medium.com [online]. 2018 [cit. 2018-08-13]. 

Dostupné z: https://medium.com/@blockchainlegal/aml-cft-a-kryptom%C4%9Bny-v-%C4%8Desk%C3%A9m-

pr%C3%A1vu-e8d77f0754a7. 
271 AML zákon, § 2 odst. 1 písm. l). 
272 AML zákon, § 4 odst. 8. 
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a tedy aktuálností problému, jednak chybějící legislativou unijní legislativou, kvůli které jsou 

národní autority nuceny oblast virtuálních měn regulovat samy.273  

Pro doplnění kontextu je vhodné zopakovat, že 5. AML směrnice reagující na výzvy virtuálních 

měn nabyla účinnosti teprve v červnu 2018, k její implementaci má dojít do roku 2020, resp. 

2021.274 

Konkrétní povinnosti osob poskytujících služby v oblasti virtuálních měn jsou podle AML 

zákona zejména následující: 

a) Při transakcích v hodnotě převyšující 1 000 EUR mají povinné osoby povinnost provést 

identifikaci klienta, v případě transakcí převyšujících 15 000 EUR je nutné provést  

i kontrolu klienta. Identifikací se rozumí například ověření totožnosti fyzické osoby, 

případně i identifikačních údajů právnické osoby. Kontrolou se rozumí například získávání 

informací o zamýšlené transakci, o vlastnické struktuře klienta nebo o zdrojích použitých 

peněžních prostředků.275 

b) Povinné osoby mají povinnost uchovávat informace o klientovi včetně dokumentů 

získaných při identifikaci, a to po dobu 10 let od uskutečnění transakce nebo ukončení 

vztahu s klientem.276 

c) V případě, že povinné osoby zjistí podezřelý obchod, jsou povinny do 5 dnů učinit 

oznámení Finančnímu analytickému úřadu. V případě hrozícího nebezpečí jsou povinné 

osoby oprávněny odložit provedení podezřelé transakce.277 O takovém postupu musí 

zachovávat mlčenlivost.278 

d) Povinné osoby mají také další povinnosti, například vypracovat vnitřní strategie kontroly 

rizik nebo zajišťovat pravidelná školení zaměstnanců.279 

Co se týče daňové regulace, virtuální měny jsou Generálním finančním ředitelství České republiky 

chápány jako nehmotná věc. Z toho důvodu se v otázkách daně z přidané hodnoty a daní z příjmu 

                                                 
273 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Důvodová zpráva k zákonu č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 

Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony. Sněmovní tisk 752/0 část č. 1/16, s. 46  [online].  [cit. 2018-08-13]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=752&CT1=0. 
274 5. AML směrnice, bod 53 preambule. 
275 AML zákon, § 7-9. 
276 AML zákon, § 16. 
277 AML zákon, § 18-20. 
278 AML zákon, § 38-40. 
279 AML zákon, § 21-24. 
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uplatní stávající legislativa, která byla místo zásadních změn doplněna spíše interpretačně.280 

Nejvýraznější změnou byla novela zákona o DPH s účinností k 1. červenci 2017.  

Tou bylo doplněno ustanovení § 109 odst. 2 písm. d), podle kterého „Příjemce zdanitelného plnění 

ručí také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění […] d) poskytnuta 

zcela nebo zčásti virtuální měnou podle právního předpisu upravujícího některá opatření proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.“281 Citované ustanovení v praxi 

znamená, že zákazník platící za zboží či službu ručí za to, že z daného zdanitelného plnění 

obchodník řádně odvede daň z přidané hodnoty.282 Dle důvodové zprávy k předmětné novele 

zákona o DPH se jedná o historicky osvědčený nástroj, který použit i kvůli rizikové povaze 

virtuálních měn.283 Daň z přidané hodnoty týkající se prodeje zboží nebo poskytování služeb  

za virtuální měny se dále od obecné úpravy DPH neliší. Povinnost odvést DPH ze směny 

tradničních měn a virtuálních měn v České republice v důsledku Rozsudku C-264/14 neexistuje.284  

V oblasti daní z příjmu zatím k zásadním změnám také nedošlo. Dle vyjádření Generálního 

finančního ředitelství České republiky je zdanitelným příjmem v souvislosti s virtuálními měnami 

jak zpeněžení vytěžených virtuálních měn, tak zisky v důsledku nárůstu hodnoty a následného 

zpeněžení virtuální měny. Na zisky z virtuálních měn dále nelze aplikovat daňové osvobození 

z důvodu držení cenného papíru po dobu delší tří let, neboť dle Generálního finančního ředitelství 

České republiky virtuální měny cennými papíry nejsou. Rovněž nelze uplatnit ovobození od daně 

z příjmu z příležitostné činnosti ve smyslu zákona o daních z příjmu.285 

Podobný stav panuje i v české regulaci primárních nabídek virtuálních měn a tokenů. Dle názoru 

JUDr. Petra Kotába, Ph.D. je česká právní úprava zcela dostatečná, zejména s ohledem na ZSIF.286 

K tomu v roce 2018 vydala Česká národní banka stanovisko, ve kterém analyzuje možnou aplikaci 

                                                 
280 HOVORKA, Jiří. Jak se daní virtuální měny? Část zisku odvedete vždy, bitcoin je pro berňák věc. In: Měšec.cz 

[online]. 2017 [cit. 2018-08-13]. Dostupné z: https://www.mesec.cz/clanky/jak-se-dani-virtualni-meny-cast-zisku-

odvedete-vzdy-bitcoin-je-pro-bernak-vec/. 
281 Zákon o DPH, § 109 odst. 2 písm. d). 
282 LAZAREVIČ, Arsen. Při platbách bitcoinem ručí za odvedení DPH zákazník. In: E15 - FinExpert [online]. 2017 

[cit. 2018-08-13]. Dostupné z: https://www.e15.cz/finexpert/nakupujeme/pri-platbach-bitcoinem-ruci-za-odvedeni-

dph-zakaznik-1335030. 
283 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Důvodová zpráva k zákonu č. 170/2017 Sb. kterým se mění některé zákony v 

oblasti daní. Sněmovní tisk 873/0 část č. 1/8, s. 65, 81 a 96  [online].  [cit. 2018-08-13]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=873&CT1=0. 
284 InvestPlus.cz. Kryptoměny a daně z příjmů – jak zdanit zisk z Bitcoinu a dalších kryptoměn. In: InvestPlus.cz 

[online]. 2017 [cit. 2018-08-13]. Dostupné z: https://investplus.cz/investice/kryptomeny-a-dane-z-prijmu-jak-zdanit-

zisk-z-bitcoinu-a-dalsich-kryptomen/. 
285 Op. cit. HOVORKA, Jiří. Jak se daní virtuální měny? Část zisku odvedete vždy, bitcoin je pro berňák věc. 2017 

[cit. 2018-08-13]. 
286 AZ. Ministerstvo financí regulaci virtuálních měn zatím nechystá, nezávazná doporučení možná ano. In: 
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vybraných ustanovení zmíněného zákona na případ primárních nabídek virtuálních měn. Aplikací 

§ 98 ZSIF dospěla k závěru, že ke shromažďování majetku prostřednictvím primárních nabídek 

virtuálních měn a tokenů je nutné příslušné povolení České národní banky.  

Podle § 15 ZSIF je osoba spravující shromážděný majetek povinna k registraci v seznamu České 

národní banky. Konečně, shromažďování majetku pouze za účelem těžení virtuálních měn spadá 

pod výjimku podle § 2 písm. a) ZSIF.287 Společnosti zamýšlející provedení primárních nabídek 

virtuálních měn a tokenů lze dále považovat za povinné osoby podle § 2 odst. 1 písm. l) AML 

zákona. Proto musí dbát na splnění výše zmíněných povinností co do identifikace, kontrol a dalších 

činností.288 K uvedenému je však nutné říci, že zmíněné stanovisko České národní banky nemá 

právně závaznou povahu, nelze tedy na ně bez dalšího spoléhat. Případná novelizace ZSIF 

výslovně adresující primární nabídky virtuálních měn a tokenů by tedy, dle mého názoru,  

byla na místě. Současnou úroveň regulace totiž nepovažuji za dostatečně přehlednou. 

K blockchainu nebo jiné technologii distribuované účetní knihy se české orgány téměř nevyjadřují. 

Jejich přístup dobře ilustruje rozhovor s Michalem Vodrážkou, ředitelem odboru dohledu  

nad peněžním oběhem a platebními systémy České národní banky. Ten sice zmiňuje možné 

výhody užívání blockchainu, avšak dodává, že některé způsoby jeho využívání dokáže Česká 

národní banka realizovat s použitím osvědčených nástrojů i nyní.289 Pozitivnější bylo vyjádření 

mluvčího Ministerstva Financí České republiky, podle kterého je blockchain sledován odbornou 

skupinou zaměřenou na finanční technologie.290 Jedinou konkrétní akcí pak bylo podepsání 

deklarace o zmíněném Evropském partnerství pro blockchain zřízeném z podnětu Evropské 

komise.291 Další inciativy vycházejí především z činnosti soukromých společností.292 

 

                                                 
287 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Regulace investičních fondů a tzv. initial coin offerings (ICOs) [online]. 2018 [cit. 

2018-08-13]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/regulace_investicnich_fon

du.pdf. 
288 MAŠLEJ, Jiří a Jáchym PETŘÍK. ICO a KYC v české právní úpravě. In: EPRAVO.cz [online]. 2018 [cit. 2018-

08-13]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/ico-a-kyc-v-ceske-pravni-uprave-107598.html. 
289 VODRÁŽKA, Michal. Tvorba peněz a nové digitální technologie. In: Bankovnictvionline.cz [online]. 2017 [cit. 

2018-08-13]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2017/cl_1

7_1703_vodrazka_bankovnictvi.pdf. 
290 LEMEŠAN, Tomáš. Jak se daní virtuální měny? Blockchain místo tisíců úředníků? Ani v Česku to nemusí být 

utopie. In: Euro [online]. 2017 [cit. 2018-08-13]. Dostupné z: https://www.euro.cz/byznys/blockchain-misto-tisicu-

uredniku-ani-v-cesku-to-nemusi-byt-utopie-1357542. 
291 Op. cit. EVROPSKÁ KOMISE. European countries join Blockchain Partnership. [cit. 2018-08-13].  
292 VAJ. Blockchain získal v Česku výrazného spojence. Technologii bitcoinu chce podporovat nové sdružení. In: E15 

[online]. 2017 [cit. 2018-08-13]. Dostupné z: https://www.e15.cz/kryptomeny/blockchain-ziskal-v-cesku-vyrazneho-

spojence-technologii-bitcoinu-chce-podporovat-nove-sdruzeni-1348039. 
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3.2.  Virtuální měny ve slovenském právu 

Druhým z představených států je Slovenská republika. V roce 2013 vydala Slovenská národní 

banka293 první z dokumentů adresujících virtuální měny, a to upozornění pro veřejnost.  

V něm je zdůrazněno, že unijní ani slovenská legislativa virtuální měny neupravují, a že ani nejsou 

předmětem dohledu či regulace ze strany Slovenské národní banky ani Evropské centrální banky. 

Z těchto důvodů varovala potenciální uživatele virtuálních měn, že se jedná o rizikové schéma  

bez právní ochrany a garantované protihodnoty v zákonných platidlech. Investoři do virtuálních 

měn tak podle tohoto varování postupují na vlastní riziko a bez nároku na náhradu potenciální 

škody.294 Tento závěr o neexistenci regulace byl Slovenskou národní bankou zopakován i v roce 

2018, v současném slovenském právu tedy neexistuje zákonná definice virtuálních měn. 

Slovenská národní banka z důvodu absence dohledových pravomocí ani nevydává povolení 

k provozování služeb spojených s virtuálními měnami.295 Informační články vydávané 

Slovenskou národní bankou dále upřesňují, že virtuální měny nejsou elektronickými penězi, 

tradičními měnami ani finančními nástroji podle slovenské legislativy.296 Poslední z nich preferuje 

termín kryptoměna, který je ve slovenském prostředí používanější, a to s odkazem na Mezinárodní 

měnový fond a již dříve uvedené technické rozlišení kryptoměn jako podkategorie virtuálních 

měn.297 

Nedatované upozornění pro povinné osoby vydané slovenským ministerstvem vnitra298 popisuje 

virtuální měnu Bitcoin jako „systém virtuálnej meny založený na báze siete peer-to-peer. 

Charakteristickými prvkami tejto meny sú absencia centrálne orgánu na jej vydávanie, centrálne 

zúčtovacie centrum, transakcie nie sú realizované prostredníctvom finančných inštitúcií, 

transakcie sú vykonávané medzi užívateľmi, kurz výmeny za inú menu je priamo závislý od ponuky 

a dopytu.“299 Zatím poslední definice virtuálních měn pak byla obsažena v Metodickém usměrnění 

                                                 
293 Národná banka Slovenska (NBS). 
294 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA. Upozornenie NBS – Bitcoin [online]. 2013 [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: 

https://www.nbs.sk/sk/informacie-pre-media/tlacove-spravy/detail-spravy/_upozornenie-nbs-bitcoin. 
295 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA. Informácia Národnej banky Slovenska k regulácii podnikania v oblasti 

kryptomien [online]. 2018 [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom-

prakticke-informacie/upozornenia-a-oznamenia/informacia-narodnej-banky-slovenska-k-regulacii-podnikania-v-
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296 NÁDASKÝ A. a P. PÉZNEŠ. Niekoľko úvah k virtuálnej mene bitcoin. In: Biatec [online]. 2013, č. 8 [cit. 2018-

08-14]. Dostupné z: https://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2013/08-

2013/06_biatec13-8_nadasky.pdf. 
297 KOSÁKOVÁ, Miroslava. Rastúci význam kryptomien. In: Biatec [online]. 2017, č. 6 [cit. 2018-08-14]. Dostupné 

z: http://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2017/06-

2017/Biatec_17_6_web_08Kosakova_krypto.pdf, s. 1. 
298 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 
299 MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Upozornenie pre povinné osoby [online]. [cit. 2018-

08-14]. Dostupné z: https://www.minv.sk/?upozornenie-pre-povinne-osoby#_ftnref1. 
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vydaném slovenským ministerstvem financí300 v roce 2018, podle kterého „sa virtuálnou menou 

rozumie digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou  

ani orgánom verejnej moci, ani nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, nemá právny 

status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami  

ako platobný prostriedok a ktorý možno, prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky 

obchodovať.“301 Tato definice je téměř identická s definicí užitou ve slovenském znění  

5. AML směrnice.302 

V oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu je slovenské právo poněkud 

neaktuální. Jak jsem již zmínil, Slovenská národní banka i v roce 2018 uvedla, že virtuální měny 

nejsou předmětem slovenské regulace. Slovenský AML zákon mezi povinnými osobami, na rozdíl 

od českého, neuvádí poskytovatele služeb spojených s virtuálními měnami výslovně.303  

Ti se tak stanou povinnými osobami ve smyslu slovenského AML zákona pouze v případě postupu 

podle § 5 odst. 3., tedy při vykonání obchodu přesahujícího hodnotu 10 000 EUR v hotovosti.304 

Z důvodu neexistující legislativy tak slovenské ministerstvo vnitra vydalo již zmíněné upozornění, 

podle kterého mají povinné osoby podle slovenského AML zákona věnovat zvýšenou pozornost 

všem transakcím spojeným s virtuálními měnami.305 Kvůli této právní nejistotě pak někteří  

ze slovenských podnikatelů v oblasti virtuálních měn ve svých smluvních podmínkách uvádějí,  

že se za povinné osoby z opatrnosti požadují, a že odmítnutí identifikace klientem vede 

k neuzavření obchodního vztahu.306 Jak je zřejmé z popsané situace, slovenská opatření v boji proti 

praní špinavých peněz a financování terorismu v oblasti virtuálních měn jsou zatím nedostatečná. 

Slovenský ministr financí Peter Kažimír k tomu uvedl, že slovenská legislativa v současnosti čeká 

na světový vývoj regulace virtuálních měn.307 Nyní je jisté, že ke změnám dojde minimálně 

z důvodu implementace 5. AML směrnice. 

                                                 
300 Ministerstvo financií Slovenskej republiky. 
301 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Metodické usmernenie Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. MF/10386/2018-721 k postupu zdaňovania virtuálnych mien [online]. 2018 [cit. 2018-08-14]. 

Dostupné z: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11641, bod 1. 
302 5. AML směrnice, čl.1 odst. 2 písm. d). 
303 Zákon č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním 

terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
304 Viz § 5 odst. 3 zákona č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 

financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
305 MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Upozornenie pre povinné osoby [online]. [cit. 2018-

08-14]. Dostupné z: https://www.minv.sk/?upozornenie-pre-povinne-osoby#_ftnref1. 
306 BITPANTHER. Obchodné podmienky. Bitpanther.com [online]. 2018 [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: 

https://www.bitpanther.com/wp-content/uploads/VOP_sk.pdf. 
307 SPECTATOR.SME.SK. Finance minister plans to start taxing bitcoin. In: Spectator.sme.sk [online]. 2018 [cit. 

2018-08-14]. Dostupné z: https://spectator.sme.sk/c/20733083/financial-minister-plans-to-start-taxing-bitcoin.html 
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V daňové oblasti je jediným dokumentem zmiňujícím virtuální měny již citované Metodické 

usměrnění slovenského ministerstva financí. To kromě definice virtuálních měn určilo, že příjmy 

související s nakládáním s virtuálními měnami jsou předmětem daně z příjmu podle slovenského 

zákona o dani z příjmů.308 Zdanitelné jsou jakékoli příjmy z výměny virtuální měny za majetek, 

příjmy ve virtuálních měnách za poskytnutí služeb, příjmy z úplatných převodů virtuálních měn  

a z jejich směny za jinou virtuální měnou.309 Příslušné orgány v oblasti daně přidané hodnoty  

pak virtuální měny neadresují vůbec. Dle vyjádření Martina Marcinčina ze Slovenské komory 

daňových poradců se platby za zboží a služby ve virtuálních měnách z hlediska daňové povinnosti 

neliší od plateb v eurech či jiné tradiční měně. Z takového zboží a služeb je tedy nutné odvést 

DPH.310 Daň z přidané hodnoty pak pochopitelně není nutné odvádět v případě směny virtuálních 

měn ve světle Rozsudku C-264/14. Dle slovenského ministra financí Petra Kažimíra lze v blízké 

budoucnosti očekávat další upřesnění daňových povinností ve vztahu k virtuálním měnám.311 

Oblast primárních nabídek virtuálních měn a tokenů na Slovensku zatím není přehledně 

regulována.312 Jedinou dosud zaznamenanou iniciativou bylo zveřejnění již zmíněných varování 

Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy v souvislosti s primárními nabídkami, které v listopadu 

2017 zveřejnila Slovenská národní banka.313 Podle dostupných informací však primární nabídky 

virtuálních měn a tokenů na slovenském trhu probíhají.314 Nevyjasněnou otázkou tedy je, podle 

kterých zákonů konkrétní společnosti dobrovolně postupují, i když do jejichž regulace formálně 

nespadají. Žádná ze slovenských autorit takové zákony nespecifikuje. 

K technologii distribuované účetní knihy přistupují slovenské orgány podstatně aktivněji. V únoru 

2018 bylo slovenským ministerstvem financí zřízeno Centrum pro finanční inovace315 jako 

platforma sdílení informací mezi státní správou, subjekty trhu a odbornou veřejností. Mezi hlavní 

cíle patří sledování technických inovací ovlivňujících finanční trh, vyhodnocování jejich rizik  

                                                 
308 Zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov. 
309 Op. cit. MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Metodické usmernenie Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. MF/10386/2018-721 k postupu zdaňovania virtuálnych mien. [cit. 2018-08-14]. body 2 a 4. 
310 VOFINANCIACH.SK. PORADŇA: Ako zdaniť príjem z kryptomien a ako o nich účtovať? In: voFinanciach.sk 

[online]. 2018 [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: https://vofinanciach.sk/poradna-ako-zdanit-prijem-z-kryptomien-ako-o-

nich-uctovat/. 
311 Op. cit. SPECTATOR.SME.SK. Finance minister plans to start taxing bitcoin. [cit. 2018-08-14]. 
312 IBC GROUP. Slovakia. Ibcgroup.io [online]. 2018 [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: https://ibcgroup.io/slovakia/. 
313 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA. Upozornenia ESMA – Initial Coin Offerings (ICOs) [online]. 2017 [cit. 

2018-08-14]. Dostupné z: https://www.nbs.sk/sk/informacie-pre-media/tlacove-spravy/spravy-vseobecne/detail-

tlacovej-spravy/_upozornenia-esma-initial-coin-offerings-icos. 
314 LOPUSEK, Jan. Vzkvétající česká a slovenská krypto scéna. In: CzechCrunch [online]. 2018 [cit. 2018-08-14]. 

Dostupné z: https://www.czechcrunch.cz/2018/05/vzkvetajici-ceska-slovenska-krypto-scena/. 
315 Centrum pre finančné inovácie (CFI). 
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a navrhování jejich dalšího rozvoje na Slovensku.316 Součástí této skupiny je například občanské 

sdružení Blockchain Slovakia, o.z., které se na Slovensku zabývá vzdělávním a šířením povědomí 

i virtuálních měnách a blockchainu.317 To je spolu s dalšími společnostmi také členem Konzultační 

rady Finanční správy Slovenské republiky318, poradního orgánu prezidenta Finanční správy.  

Mezi další členy patří sdružení z oblasti průmyslu, obchodu či daňového poradenství.319  

Dle vyjádření prezidenta Finanční správy Slovenské republiky320 Františka Imrecze patří mezi 

dlouhodobé cíle využívání blockchainu pro zjednodušení a zefektivnění výběru daní, posléze  

pak pro celkovou modernizaci a digitalizaci slovenské státní správy.321 Slovenská republika je také 

signatářem již zmíněné deklarace o Evropském partnerství pro blockchain.322 

 

3.3.  Virtuální měny v anglickém právu 

Posledním z představených členských států bude Spojené království Velké Británie a Severního 

Irska, konkrétně virtuální měny v anglickém právu.323 Tamní autority se o virtuální měny a jejich 

potenciální regulaci začaly zajímat v roce 2013.324 Podle vypozorované praxe pak britská Daňová 

a celní správa325 v této době považovala virtuální měny za obdobu poukázek – voucherů.326 

V prosinci roku 2013 pak tajemník pro obchodní záležitosti britského ministerstva financí327  

Lord Deighton uvedl, že Bitcoin není ve Velké Británii regulován, a proto pro poskytování 

souvisejících služeb nejsou vyžadována či udělována žádná povolení.328 Konkrétnější popis 

virtuálních měn byl použit britskou vládou v roce 2014, kdy tamní ministerstvo financí vyzvala 

                                                 
316 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Centrum pre finančné inovácie [online]. 2018 [cit. 
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319 FINANČNÁ SPRÁVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Orgány finančnej správy. Financnasprava.sk [online]. 2018 
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323 Právo Spojeného království Velké Británie a Severního Irska má 3 jurisdikce, anglickým právem se rozumí právo 

Anglie a Walesu. Společné instituce budou označovány jako britské. 
324 WILD, Jane. UK taxmen, police and spies look at Bitcoin threat. In: Financial Times [online]. 2013 [cit. 2018-08-

15]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/42ca6762-bbfc-11e2-82df-00144feab7de#axzz2pdQoiDZO. 
325 Vlastní překlad, v originále „Her Majesty Revenue & Customs.“ 
326 GILSON, David. Bitcoin in the UK: HMRC suggests bitcoins are 'taxable vouchers'. In: Coindesk.com [online]. 

2013 [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://www.coindesk.com/bitcoin-uk-hmrc-suggests-bitcoins-taxable-vouchers/. 
327 Vlastní překlad, v originále „The Commercial Secretary to the Treasury.“ 
328 LORD DEIGHTON. Banking: Bitcoins. In: Lords Hansard [online]. 2013 [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: 

https://publications.parliament.uk/pa/ld201314/ldhansrd/text/131218w0001.htm. 
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k poskytnutí informací o virtuálních měnách, zejména co do jejich výhod, nevýhod, rizik, 

potenciálu dalšího rozvoje či možných odvětví regulace. Nešlo ovšem o definici jako takovou, 

britská vláda ve výzvě pouze shrnula základní vlastnosti fungování virtuálních měn jako 

decentralizaci, ověřování transakcí dalšími uživateli a distribuovanou účetní knihu jako způsob 

zaznamenávání změn. Zároveň byly takto popsané virtuální měny výslovně odlišeny od digitálních 

měn uživaných pouze členy a v rámci určité virtuální skupiny.329 Britské ministerstvo financí330 

ve své odpovědi z roku 2015 tuto charakteristiku nemění, avšak dodává, že se v rámci své činnosti 

zasadí o přijetí vhodné definice virtuálních měn, ze které pak bude moci vycházet další 

normotvorba.331  

Jednoznačnou definici virtuálních měn dosud neuvedla ani Bank of England, anglická centrální 

banka, která v jednom z vydaných dokumentů analyzovala možnost podřazení virtuálních měn  

do ekonomické kategorie peněz. Po zkoumání, zda virtuální měny disponují všemi ekonomickými 

funkcemi peněz došla k závěru, že i když je to teoreticky možné, v současnosti nejsou virtuální 

měny penězi proto, že jsou uživány pouze marginálním počtem uživatelů.332 Nově přijatý právní 

předpis v oblasti boje proti praní špinavých peněz, kterým došlo k transpozici 4. AML směrnice,  

pak virtuální měny nezmiňuje vůbec.333 Hodnocení rizik334 vydané britským ministerstvem financí 

v roce 2015 pouze přejímá definici Finančního akčního výboru z roku 2014335, dále virtuální měny 

odlišuje od měn tradičních či elektronických.336 Hodnocení rizik z roku 2017 virtuální měny dále 

nedefinuje.337 Konečně, první definice virtuálních měn, která by mohla odpovídat definicím 

                                                 
329 HM TREASURY. Digital currencies: call for infomation [online]. 2018 [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: 

https://www.gov.uk/government/consultations/digital-currencies-call-for-information/digital-currencies-call-for-

information#fnref:1, bod 1.1. 
330 Vlastní překlad, v originále „Her Majesty Treasury.“ 
331 HM TREASURY. Digital currencies: response to the call for infomation [online]. 2015 [cit. 2018-08-15]. Dostupné 

z: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/414040/digital_cu

rrencies_response_to_call_for_information_final_changes.pdf, bod 1.10. 
332 ALI, Robleh et al. The economics of digital currencies. Quarterly Bulletin [online]. 2014, č. 3 [cit. 2018-08-15]. 

Dostupné z: https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/digital-currencies/the-economics-of-digital-

currencies, s. 279. 
333 The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017, 

No. 692. in: Legislation.gov.uk [online]. 2017 [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/692/made. 
334 Vlastní překlad, v originále „National risk assessment of money laundering and terrorist financing“. 
335 Op. cit. FINANČNÍ AKČNÍ VÝBOR. Virtual Currencies - Key Definitions and Potential AML/CFT Risks. [cit. 

2018-08-15]. s. 4. 
336 HM TREASURY. UK national risk assessment of money laundering and terrorist financing [online]. 2015 [cit. 

2018-08-15]. Dostupné z: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/468210/UK_NRA

_October_2015_final_web.pdf, body 9.24-9.28. 
337 HM TREASURY. UK national risk assessment of money laundering and terrorist financing 2017 [online]. 2017 

[cit. 2018-08-15]. Dostupné z: 
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užitým v jiných státech, byla uvedena v dokumentu adresujícím technologii distribuované účetní 

knihy vydaném v roce 2017 britským orgánem Financial Conduct Authority (FCA), který dohlíží 

na finanční služby a trhy.338 Ten virtuální měny vnímá, byť jen pro účely daného dokumentu,  

jako „jakékoli veřejně dostupné prostředky směny, které obsahují distribuovanou účetní knihu  

a decentralizovaný systém pro výměnu hodnot“.339 340 Jedná se však o poměrně širokou ad hoc 

definici bez obecné závaznosti. Proto lze říci, že anglické právo zatím legální definici virtuální 

měny neobsahuje.  

Za jeden z prvních dokumentů v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu 

lze označit již zmíněné vyjádření britského ministerstva financí z roku 2015. V něm byl vyjádřen 

úmysl aplikovat dosavadní legislativu proti praní špinavých peněz i na směnárny virtuálních 

měn.341 Ten byl potvrzen v Akčním plánu z roku 2016, který naopak vyloučil regulaci 

poskytovatelů virtuálních peněženek, která by dle názoru britského ministerstva financí 

představovala nadměrnou zátěž podnikatelů v tomto inovativním odvětví.342 Dalšími 

z významných materiálů jsou již zmíněná národní hodnocení rizik z let 2015 a 2017.  

Podle prvního z dokumentů je riziko zneužití virtuálních měn pro praní špinavých peněz  

či financování terorismu spíše malé, jako závažnější bylo vnímáno jejich zneužití pro online 

kriminalitu.343 Dále byl zdůrazněn nedostatek informací o praktickém užívání či zneužívání 

virtuálních měn v důsledku jejich neregulovanosti.344 Hodnocení z roku 2017 tyto závěry 

potvrdilo, s ohledem na větší rozšířenost virtuálních měn však očekává i zvýšení možných rizik.345 

Konečně, hodnocení vyjádřilo pozitivní přístup britské vlády k zahrnutí virtuálních měn do tehdy 

                                                 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/655198/National_

risk_assessment_of_money_laundering_and_terrorist_financing_2017_pdf_web.pdf. 
338 FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY. About the FCA. Fca.org.uk [online]. 2018 [cit. 2018-08-15]. Dostupné 

z: https://www.fca.org.uk/about/the-fca. 
339 Vlastní překlad, v originále „any publicly available electronic medium of exchange that features a permissionless 

distributed ledger and a decentralised system for exchanging value“. 
340 FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY. Discussion Paper on distributed ledger technology [online]. 2017 [cit. 

2018-08-15]. Dostupné z: https://www.fca.org.uk/publication/discussion/dp17-03.pdf, bod 2.4. 
341 Op. cit. HM TREASURY. Digital currencies: response to the call for infomation. [cit. 2018-08-15]. bod 4.2. 
342 HM TREASURY. Action Plan for anti-money laundering and counter-terrorist finance [online]. 2016 [cit. 2018-

08-15]. Dostupné z: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/517992/6-2118-

Action_Plan_for_Anti-Money_Laundering__web_.pdf, s. 19. 
343 Op. cit. HM TREASURY. UK national risk assessment of money laundering and terrorist financing. [cit. 2018-08-

15]. body 9.24-9.35. 
344 Op. cit. HM TREASURY. UK national risk assessment of money laundering and terrorist financing. [cit. 2018-08-

15]. bod 11.44. 
345 Op. cit. HM TREASURY. UK national risk assessment of money laundering and terrorist financing. [cit. 2018-08-

15]. body. 5.7-5.11. 
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připravované 5. AML směrnice.346 Ten potvrdilo i britské ministerstvo financí.347  

V současné době nejsou poskytovatelé služeb spojených s virtuálními měnami, tedy peněženek, 

burz a směnáren, regulováni britskou legislativnou proti praní špinavých peněz. Jedinou výjimkou 

je obecné ustanovení, které za povinné osoby považuje poskytovatele služeb u transakcí 

v hotovosti přesahujících 10 000 EUR.348 V praxi ovšem uvedení podnikatelé, stejně jako jsem 

zmínil v podkapitole věnované slovenské úpravě, dobrovolně dodržují standardní procesy 

obezřetnosti jako podmínku poskytování služeb klientům.349 

V daňové oblasti je právní názor autorit zcela jasný a přehledný. Daňová a celní správa v roce 

2014 zveřejnila přehled daňových povinností ve vztahu k virtuálním měnám, jehož závěry  

v následujících odstavcích popíšu. Co se týče daně z přidané hodnoty, příjem získaný vytěžením 

virtuálních měn, příjem získaný jako odměna za ověřování transakcí od jiných uživatelů ani příjem 

za posktování jiných služeb nejsou touto daní zatíženy. Daň z přidané hodnoty se neuplatní  

ani na příjmy v důsledku směny virtuálních měn za měny tradiční, zde je regulace opět v souladu 

s Rozsudkem C-264/14. Předmětem daně z přidané hodnoty jsou však příjmy ze zboží či služeb, 

za které bylo ve virtuální měně zaplaceno.350  

Daně z příjmu jsou v anglickém systému předmětem individuálního posouzení. Daň z příjmu 

fyzických osob i daň z příjmu právnických osob jsou u příjmů souvisejících s virtuálními měnami 

upraveny stejně jako u příjmů jiných.351 Předmětem daně z kapitálových výnosů jsou pouze vyšší 

investice do virtuálních měn přesahující běžnou osobní potřebu.352 Konkrétně by se mělo jednat  

o zisky převyšující částku 11 300 GBP.353 

                                                 
346 Op. cit. HM TREASURY. UK national risk assessment of money laundering and terrorist financing. [cit. 2018-08-

15]. body 5.12-5.15. 
347 ETHNEWS. UK Negotiates Cryptocurrency Amendments To EU Anti-Money Laundering Directive. In: Crypto 

News Monitor [online]. 2017 [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://cryptonewsmonitor.com/2017/12/04/uk-

negotiates-cryptocurrency-amendments-to-eu-anti-money-laundering-directive/. 
348 Op. cit. The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 

2017, No. 692. [cit. 2018-08-15]. část 2, bod kapitola 1, bod 14. 
349 BITSTAMP. Bitstamp Limited Anti Money Laundering ("AML") and Counter Terrorist Financing ("CTF") Policy. 

Bitstamp.net [online]. 2018 [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://www.bitstamp.net/aml-policy/. 
350 HM REVENUE & CUSTOMS. Revenue and Customs Brief 9 (2014): Bitcoin and other cryptocurrencies [online]. 

2014 [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/publications/revenue-and-customs-brief-9-

2014-bitcoin-and-other-cryptocurrencies/revenue-and-customs-brief-9-2014-bitcoin-and-other-cryptocurrencies. 
351 Op. cit. HM REVENUE & CUSTOMS. Revenue and Customs Brief 9 (2014): Bitcoin and other cryptocurrencies. 

[cit. 2018-08-15]. 
352 WOOD, Andy. IHMRC, Bitcoin and other Cryptocurrencies. In: Enterprisetax.co.uk [online]. 2018 [cit. 2018-08-

15]. Dostupné z: https://www.enterprisetax.co.uk/hmrc-bitcoin/. 
353 MCMULLAN, Thomas. If you’ve made cash from Bitcoin in the UK, you could face a hefty tax bill: What you 

need to know. In: Alphr.com [online]. 2018 [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: 

http://www.alphr.com/cryptocurrency/1008865/bitcoin-tax-cryptocurrency-hmrc-capital-gains-ethereum. 
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K primárním nabídkám virtuálních měn a tokenů se několikrát vyjádřil zmíněný orgán FCA, který 

dohlíží finanční služby a trhy. První z varování bylo vydáno v září 2017, čímž o dva měsíce 

předstihlo varování vydaná Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy.354 355 Obsahově se však 

příliš nelišilo, kromě již dříve popsaných charakteristik a rizik byl varováním doporučen obezřetný 

přístup ke každé primární nabídce, respektive nutnost vyhodnocení, zda nespadá pod legislativu 

primární nabídky virtuálních měn a tokenů výslovně neadresující.356 V prosinci 2017 pak orgán 

FCA v tiskovém prohlášení potvrdil, že vývoj v oblasti primárních nabídek virtuálních měn  

a tokenů nadále monitoruje.357 Pro ilustraci značné aktivity orgánu FCA je třeba zmínit, že vydal 

i několik dokumentů adresujících cenné papíry a jiné investiční prostředky vycházející 

z virtuálních měn.358 359 Primárními nabídami virtuálních měn a tokenů se bude zabývat i nově 

zřízená skupina britského ministerstva financí Cryptoassets Taskforce.360 První výsledky její 

analýzy by měly být zveřejněny v třetím čtvrtletí roku 2018.361 

Jako poslední nyní představím přístup britských autorit k technologii distribuované účetní knihy. 

Jednou z prvních zmínek bylo představení této technologie jako hlavní inovace virtuálních měn 

v materiálu vydaném anglickou centrální bankou v roce 2014.362 Již zmíněný orgán FCA  

pak v dubnu 2017 publikoval rozsáhlou zprávu o technologii distribuované účetní knihy, ve které 

podněcoval k diskusi o vybraných otázkách z oblasti regulatoriky, technického fungování  

i možného využití této technologie.363 V prosinci 2017 pak zveřejnil stanovisko reagující  

na shromážděné informace. Jako jedna z předností bylo uvedeno možné zjednodušení  

a zefektivnění regulatorních postupů, tedy povinných hlášení, kontrol a sdílení infomací.  

                                                 
354 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO CENNÉ PAPÍRY A TRHY. ESMA upozorňuje investory na vysoká rizika 

primární nabídky virtuálních měn a tokenů (Initial Coin Offerings – ICOs). [cit. 2018-08-15].  
355 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO CENNÉ PAPÍRY A TRHY. ESMA upozorňuje společnosti zabývající se 

primární nabídkou virtuálních měn a tokenů (Initial Coin Offerings – ICOs) na nutnost splnění příslušných 

regulatorních požadavků. [cit. 2018-08-15]. 
356 FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY. Initial Coin Offerings [online]. 2017 [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: 

https://www.fca.org.uk/news/statements/initial-coin-offerings. 
357 FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY. FCA publishes Feedback Statement on Distributed Ledger Technology 

[online]. 2017 [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-publishes-feedback-

statement-distributed-ledger-technology. 
358 FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY. Consumer warning about the risks of investing in cryptocurrency CFDs 

[online]. 2017 [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://www.fca.org.uk/news/news-stories/consumer-warning-about-

risks-investing-cryptocurrency-cfds. 
359 FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY. Cryptocurrency derivatives [online]. 2018 [cit. 2018-08-15]. Dostupné 

z: https://www.fca.org.uk/news/statements/cryptocurrency-derivatives. 
360 HM TREASURY. Cryptoassets Taskforce [online]. 2018 [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: 

https://www.gov.uk/government/publications/cryptoassets-taskforce. 
361 HM TREASURY. Cryptoassets Taskforce meets for the first time [online]. 2018 [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: 

https://www.gov.uk/government/publications/cryptoassets-taskforce. 
362 Op. cit. ALI, Robleh et al. The economics of digital currencies. [cit. 2018-08-15]. s. 277-278. 
363 Op. cit. FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY. Discussion Paper on distributed ledger technology. [cit. 2018-

08-15]. s. 29-30. 
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Podobný potenciál byl u technologie distribuvané účetní knihy shledán i v oblasti finanční 

kriminality. Jako třetí z benefitujících oblastí byla zmíněna ochrana osobních údajů.364  

Do budoucna se pak předpokládá další sledování zmíněné technologie a prohloubení vnitrostátní 

i zahraniční spolupráce.365  

Jedním z projevů zahraniční spolupráce je pak členství v Evropském partnerství pro blockchain.366 

Technologií distribuované účetní knihy se pochopitelně zabývá i již zmíněná skupina Cryptoassets 

Taskforce.367 Mimo oblast finančního práva vydala britská vláda několik dalších analyzujících 

dokumentů. 368 Jeden z nich v kapitole věnované doporučením pro další regulaci preferuje pevné 

ukotvení technických aspektů této technologie.369 Spolupráce vládních, akademických  

i soukromých osob pak probíhá například v rámci výzkumného projektu BARAC.370  

 

3.4.  Porovnání regulace vybraných členských států s unijní regulací 

Jak jsem avizoval na začátku této kapitoly, představené postupy vybraných členských států nyní 

porovnám s odpovídajícími iniciativami Evropské unie.  

a) Co se týče celkového přístupu k virtuálním měnám včetně hledání jejich příhodné definice, 

unijní orgány byly jednoznačně nejaktivnější. Představily více definic, z nichž poslední  

je autoritativně vtělena do 5. AML směrnice. V České republice veškeré snahy vyústily 

v novelu AML zákona, jehož definice je však ve srovnání s 5. AML směrnicí poněkud 

vágní. Slovenské ani britské orgány zatím závaznou definici virtuálních měn nepřijaly,  

ve svých dokumentech pak virtuální měny spíše popisují nebo užívají definice jiných 

subjektů.  

b) V oblasti boje proti praní špinavých peněz je ve vztahu k virtuálním měnám unijní úprava 

nejpřesnější. Na druhou stranu, Česká republika přijala obdobná ustanovení podstatně 

                                                 
364 Op. cit. FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY. Distributed Ledger Technology - Feedback Statement on 

Discussion Paper 17/03. [cit. 2018-08-15]. s. 20-25. 
365 Op. cit. FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY. Distributed Ledger Technology - Feedback Statement on 

Discussion Paper 17/03. [cit. 2018-08-15]. s. 20-21. 
366 Op. cit. EVROPSKÁ KOMISE. European countries join Blockchain Partnership. [cit. 2018-08-15].  
367 Op. cit. HM TREASURY. Cryptoassets Taskforce meets for the first time. [cit. 2018-08-15].  
368 GOVERNMENT OFFICE FOR SCIENCE. Fin Tech Future: the UK as a world leader in financial technologies. 

In: Gov.uk [online]. 2015 [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/publications/fintech-

blackett-review. 
369 GOVERNMENT OFFICE FOR SCIENCE. Distributed Ledger Technology: beyond block chain. In: Gov.uk 

[online]. 2016 [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/publications/distributed-ledger-

technology-blackett-review, s. 12-13. 
370 THE UCL CENTRE FOR BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES. Blockchain Technology for Algorithmic 

Regulation and Compliance (BARAC). Blockchain.cs.ucl.ac.uk [online]. 2018 [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: 
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rychleji. Slovenské orgány se této oblasti téměř nevyjadřují z důvodu čekání na ustálenou 

mezinárodní praxi, anglické právo zatím také zaostává. Někteří podnikatelé v těchto 

zemích pak z důvodu nejistoty preventivně dodržují předpisy, které se na ně zatím 

nevztahují. 

c) Daňové aspekty jsou ovlivněny rozdělením pravomocí mezi Evropskou unií a členskými 

státy, proto se jejich projevy v oblasti virtuálních měn liší. Kromě přelomového Rozsudku 

C-264/14 v oblasti DPH byly doposud zveřejněny dva návrhy nových směrnic 

souvisejících s virtuálnimi měnami. Dále se unijní orgány věnují především kooperaci  

a postupnému sjednocování daňových předpisů. České právo v důsledku virtuálních měn 

zaznamenalo určité změny, avšak virtuální měny a příjmy z nich v zásadě podléhají 

stávající regulaci. Slovenské orgány v oblasti daní pak příliš aktivní nejsou, opět se uplatní 

legislativa současná. Britské autority v této oblasti poskytují přehledné návody a metodiky 

pro aplikaci účinné obecné úpravy.  

d) V přístupu k primárním nabídkám virtuálních měn a tokenů patří prvenství unijním 

orgánům, které poskytují dostatek informací a podněcují další aktivitu v oblasti. České 

orgány takto aktivní nejsou, avšak jejich vyjádření poskytují alespoň nějakou podporu 

investorům či podnikatelům. Na Slovensku jsou primární nabídky virtuálních měn a tokenů 

téměř ignorovány, britské orgány jsou naopak velmi aktivní, poskytují dostatek informací 

a dále oblast monitorují. 

e) V oblasti technologie distribuované účtetní knihy vykazují orgány Evropské unie značnou 

aktivitu, zejména co do zjišťování možných výhod, rizik a regulatorních aspektů. České 

orgány jsou naopak velmi pasivní. Slovenské autority jsou aktivní samostatně  

i ve spolupráci s akademickým či soukromým sektorem, britské orgány jsou také velmi 

aktivní. 

Po zohlednění výše uvedených přístupů vybraných členských států k virtuálním měnám  

tak lze říci, že unijní orgány rozhodně nezaostávají. V některých oblastech sice postupují pomaleji 

než členské státy, většinou však konkrétní aspekty virtuálních měn adresují podrobněji a s větší 

přesností. Stejný závěr lze vyvodit jak při zkoumání pouze legislativy, tak při zkoumání pouze 

nelegislativních aktivit. Z těchto důvodů tak Evropské unii patří první místo v pomyslném 

žebříčku. Na druhém místě je i přes nedostatky v oblasti praní špinavých peněz a obecných definic 

Velká Británie, respektive právo anglické. Třetí místo zaujme díky rychlému zařazení virtuálních 

měn do legislativy a kvůli nedostatečné aktivitě v nelegislativních oblastech Česká republika.  

Na posledním místě by se umístilo Slovensko, které v žádné z výše uvedených oblastí nevyniká.  
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K uvedenému srovnání je vhodné zmínit i druhý pohled na věc. I když jsou orgány Evropské unie 

na poli virtuálních měn velmi aktivní, úroveň vnímání a regulace virtuálních měn je v jednotlivých 

členských státech velmi nejednotná. Je sice zřejmé, že se představené inciativy ve výsledku projeví 

i v regulaci virtuálních měn na úrovni členských států, v současné době tomu tak ale není. 

Největším problémem současné evropské regulace virtuálních měn je tak její absence  

a s ní související nejednotnost. 
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4. Nedostatky regulace virtuálních měn z důvodu 

společenského a technického vývoje 

Z dosud uvedených charakteristik virtuálních měn a s nimi spojených technologií je patrné, že jsou 

předmětem neustálého vývoje a změn. To je způsobeno především dvěma aspekty. Prvním z nich 

je společenský vývoj, tedy všeobecné vnímání virtuálních měn a s tím související změny v jejich 

používání. Druhým aspektem je pak vývoj technický, tedy nové způsoby fungování virtuálních 

měn a nové oblasti jejich možného použití. Na uvedené změny je však nutné reagovat i regulatorně. 

V následujících podkapitolách tak představím některé z dosavadních změn včetně navazujících 

reakcí příslušných orgánů, dále se pokusím identifikovat některé ze současných nedostatků  

či potenciálních slabých míst v evropské regulaci virtuálních měn. 

 

4.1.  Změny v důsledku společenského vývoje 

Ve vztahu k virtuálním měnám za společenský vývoj považuji rozšiřující se povědomí  

o virtuálních měnách, nové způsoby používání virtuálních měn a také nové oblasti, ve kterých jsou 

virtuální měny používány. Takový společenský vývoj probíhá minimálně od roku 2008,  

kdy již zmíněný programátor Satoshi Nakamoto publikoval text osvětlující základy Bitcoinu  

a blockchainu.371 V té době bylo povědomí o virtuálních měnách téměř nulové, čemuž odpovídala 

také hodnota Bitcoinu. Proto byl zpočátku užíván spíše nadšenci, v roce 2010 se díky postupné 

medializaci začaly objevovat první burzy virtuálních měn a Bitcoin začal být používán,  

byť jen mezi dostatečně informovanými osobami, k prvním obchodům, půjčkám a dalším 

transakcím.372 Roku 2011 se pak konaly první mezinárodní konference zaměřené na virtuální 

měny, rozšířily se i krádeže Bitcoinů, podstatným zásahem do pověsti virtuálních měn bylo jejich 

zneužívání k obchodu s ilegálním zbožím.373 Postupně se také rozšířilo využívání virtuálních měn 

k placení v běžném životě, roku 2013 už Bitcoin přijímalo přes 15 tisíc podnikatelů.374 

V následujících letech se virtuální měny rozšířily do všech oblastí běžného života.375 Koncem roku 

2017 došlo k dosud největšímu nárůstu hodnoty Bitcoinu, což podnítilo užívání virtuálních měn 

                                                 
371 Op. cit. STROUKAL, Dominik a Jan SKALICKÝ. s. 20-21. 
372 Op. cit. STROUKAL, Dominik a Jan SKALICKÝ. s. 38-39. 
373 Op. cit. STROUKAL, Dominik a Jan SKALICKÝ. s. 44-45. 
374 Op. cit. STROUKAL, Dominik a Jan SKALICKÝ. s. 45-49. 
375 Op. cit. STROUKAL, Dominik a Jan SKALICKÝ. s. 60-61. 
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jako předmětů investic i mezi laiky.376 V průběhu necelých 10 let se tak v chápání virtuálních měn 

odehrála podstatná změna, z předmětu zájmu úzkého okruhu nadšenců se stal celosvětový 

fenomén se všemi korespodujícími problémy a riziky. 

Popsaný společenský vývoj se zákonitě musel projevit i v normotvorbě. Jak jsem zmínil především 

ve druhé kapitole, největší změny z důvodu společenských změn zřejmě prodělala definice 

virtuálních měn. V roce 2012 byla jako jejich hlavní vlastnost uváděna neregulovanost a používání 

v rámci určité virtuální skupiny.377 S dalším vývojem se definice přiblížila definici měn tradičních, 

i když se specifikací zásadních odlišností jako absence veřejné autority a existence výhradně 

v elektronické podobě.378 V přijatém znění 5. AML směrnice je pak definice doplněna o další 

možnosti užívání, například k uchování hodnoty či k investicím.379 Vývoj definice virtuálních měn 

tedy poměrně přesně odráží společenský vývoj virtuálních měn jako takový. Další z regulatorních 

projevů společenského vývoje je například již zmíněný návrh nové směrnice zavádějící daň 

z digitálních služeb.380 Jako třetí příklad vlivu společenského vývoje na unijní orgány lze zmínit 

varování investorům vydané Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy v roce 2017.381 

 

4.2.  Změny v důsledku technického vývoje 

Ve vztahu k virtuálním měnám považuji za technický vývoj zejména nové technické způsoby 

fungování virtuálních měn a nové trendy v oblasti technologie distribuované účetní knihy. Ta byla 

poprvé představena pro účely fungování virtuální měny Bitcoin v roce 2008, konkrétně ve variantě 

technologie distribuované účetní knihy zvané blockchain.382 Postupné rozšíření nových druhů této 

technologie, jako například již zmíněný systém Tangle, pak znamenalo i změny v jejím používání. 

Pro účely této práce zmíním dva ze základních důsledků technického vývoje blockchainu  

podobných systémů. Prvním z těchto důsledků je nový způsob emise virtuálních měn  

a s ním spojené regulatorní výzvy. Jak jsem vysvětlil dříve, virtuální měna Bitcoin je postupně 

emitována v rámci procesu tzv. těžení, tedy ověřování dřívějších transakcí.383  

                                                 
376 COINMARKETCAP. Bitcoin. Coinmarketcap.com [online]. 2018 [cit. 2018-08-16]. Dostupné z: 

https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/#charts. 
377 Op. cit. EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA. Virtual currency schemes. [cit. 2018-08-16]. s. 14. 
378 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO BANKOVNICTVÍ. EBA Opinion on ‘virtual currencies’. [cit. 2018-08-16]. 

bod 19. 
379 5. AML směrnice, bod 10 preambule. 
380 Op. cit. Návrh SMĚRNICE RADY o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování 

určitých digitálních služeb, COM/2018/0148 final - 2018/073 (CNS). [cit. 2018-08-16].  
381 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO CENNÉ PAPÍRY A TRHY. ESMA upozorňuje investory na vysoká rizika 

primární nabídky virtuálních měn a tokenů (Initial Coin Offerings – ICOs). [cit. 2018-08-16].  
382 Op. cit. Bitcoin pro laiky II. [cit. 2018-08-17].  
383 Op. cit. ANTONOPOULOS, Andreas M s. 177-179. 
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Některé z nových virtuálních měn, jako například zmíněná IOTA, jsou však emitovány v jednom 

okamžiku prostřednictvím primárních nabídek.384 Na takový vývoj musely reagovat i příslušné 

unijní orgány, proto v roce 2017 začaly vydávat i zvláštní upozornění a materiály k primárním 

nabídkám virtuálních měn.385 386 Oblast zájmu a potenciální regulatorní možnosti ve vztahu 

virtuálních měn tak musely být z důvodu technického vývoje rozšířeny.  

Druhým z důsledků technického vývoje jsou nové způsoby využití technologie distribuované 

účetní knihy. Ta byla dlouho vnímána především ve spojení s virtuálními měnami nebo finančními 

službami, možnosti jejího užití však zahrnují také jiné obory.387 Jak jsem již řekl, hlavními 

výhodnami blockchainu nebo obdobných technologií jsou rychlost přenosu informací, nízké 

transakční náklady a veřejná přezkoumatelnost. V budoucnu by proto mohlo dojít k užívání 

technologie distribuované účetní knihy například ve státní správě, pro sdílení informací 

v obchodní sféře, v oblasti digitálních médií, ve zdravotnictví nebo pro automatické uzavírání  

a plnění smluv bez nutnosti lidského zásahu.388 Tyto možnosti se otevírají právě díky technickému 

vývoji, z pohledu legislativy je ale nutné dané změny monitorovat a případně regulovat.  

Evropská unie proto v současné době technologii distribuované účetní knihy především analyzuje 

pro účely pozdější regulace jejích jednotlivých aspektů a možností využití.389 

  

                                                 
384 Op. cit. OGURČÁKOVÁ, Denisa. IOTA (MIOTA). [cit. 2018-08-17].  
385 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO CENNÉ PAPÍRY A TRHY. ESMA upozorňuje investory na vysoká rizika 

primární nabídky virtuálních měn a tokenů (Initial Coin Offerings – ICOs). [cit. 2018-08-17].  
386 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO CENNÉ PAPÍRY A TRHY. ESMA upozorňuje společnosti zabývající se 

primární nabídkou virtuálních měn a tokenů (Initial Coin Offerings – ICOs) na nutnost splnění příslušných 

regulatorních požadavků. [cit. 2018-08-17]. 
387 Op. cit. HOUBEN, Robby a Alexander SNYERS. Cryptocurrencies and blockchain : legal context and implications 

for financial crime, money laundering and tax evasion. [cit. 2018-08-17]. s. 24. 
388 BOUCHER, Philip. How blockchain technology could change our lives. In: European Parliament Think Tank 

[online]. 2017 [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)581948, s. 4. 
389 Op. cit. EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro finanční technologie: Za 

konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor, COM/2018/0109 final. [cit. 2018-08-17]. s. 2-7. 
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4.3.  Nedostatky z důvodu společenského a technického vývoje 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že společenský a technický vývoj v oblasti virtuálních měn 

zásadním způsobem ovlivňuje činnost příslušných orgánů Evropské unie. Ty na postupné změny 

musí reagovat jak legislativně, tak doporučeními, varováními nebo rozšířením okruhu sledovaných 

aktivit. V následující podkapitole proto poukážu na několik nedostatků v činnosti Evropské unie, 

které pramení z nedostatečné reakce na společenský a technický vývoj virtuálních měn. 

Prvním z nedostatků je nezohlednění společenského a technického vývoje při přijímání nové 

legislativy. Ten lze demonstrovat na příkladu úpravy boje proti praní špinavých peněz  

a financování terorismu. Jak jsem zmínil, v roce 2013 byla tehdy 4 roky stará virtuální měna 

Bitcoin přijímána obchodníky jako alternativní platební prostředek, byla tématem mezinárodních 

konferencí a také byla spojena s četnou trestnou činností.390 V témže roce byly virtuální měny 

předmětem zájmu některých institucí jako například Evropské centrální banky nebo Evropského 

orgánu pro bankovnictví.391 392 Přesto nebyly zahrnuty do znění 4. AML směrnice, jejíž legislativní 

proces započal právě v roce 2013 a která byla přijata v roce 2015.393 K žádoucí změně došlo  

až přijetím 5. AML směrnice, která má být členskými státy implementována až v roce 2020.394  

Jak jsem ilustroval dříve, některé z členských států ještě před přijetím 5. AML směrnice nahradily 

nedostatečnou unijní aktivitu samostatnou novelizací předpisů v oblasti boje proti praní špinavých 

peněz.395 Pomalá reakce na společenský a technický vývoj v oblasti virtuálních měn  

je tak důvodem dosud nejednotné právní úpravy virtuálních měn v jednotlivých členských státech. 

Obdobný problém se projevil i v nelegislativní oblasti. Jak jsem již uvedl, technologie 

distribuované účetní knihy se do odborného povědomí dostala v roce 2008 ve souvislosti 

s virtuální měnou Bitcoin. Postupné odhalování dalších možných použití této technologie však 

nebylo ze strany unijních orgánů dostatečně reflektováno, kdy jedním z prvních bylo vyjádření 

Evropského parlamentu v roce 2016.396 Zmíněná akční skupina Evropské komise zabývající  

                                                 
390 Op. cit. STROUKAL, Dominik a Jan SKALICKÝ. s. 44-50. 
391 Op. cit. EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA. Virtual currency schemes. [cit. 2018-08-17].  
392 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO BANKOVNICTVÍ. Varování pro spotřebitele týkající se virtuálních měn. [cit. 

2018-08-17].  
393 EUR-LEX. Legislativní proces přijetí 4. AML směrnice. Eur-lex.europa.eu [online]. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/En/HIS/?uri=CELEX:32015L0849 [cit. 2018-08-17]. 
394 5. AML směrnice, čl. 4 odst. 1. 
395 Op. cit. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Důvodová zpráva k zákonu č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 

253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony. Sněmovní tisk 752/0 část č. 1/16, s. 46.[cit. 2018-08-17].  
396 Op. cit. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. května 2016 o virtuálních měnách (2016/2007(INI)). [cit. 

2018-08-18].  
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se technologií distribuované účetní knihy pak svou činnost zahájila také až v roce 2016.397  

Ve stejném roce se touto technologií začal zabývat i Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.398 

Proto lze říci, že příslušné orgány na vývoj v oblasti technologie distribuované účetní knihy 

zareagovaly se značným zpožděním. V důsledku toho budou první zjištění pro přijetí nové  

či změnu stávající regulace v oblasti technologie distribuované účetní knihy dostupná nejdříve 

v roce 2019, samotné změny lze očekávat ještě později.399 

Po představení dvou problémů souvisejících se společenským a technickým vývojem virtuálních 

měn je však vhodné zahrnout i dvě oblasti, ve kterých bylo na dané změny reagováno včas  

a správně. První z nich je již popsaný vývoj definice virtuálních měn, která byla unijními orgány 

mnohokrát změněna tak, aby vždy odrážela aktuální způsob používání virtuálních měn. Druhým 

příkladem je oblast primárních nabídek virtuálních měn a tokenů, ve které došlo k rapidnímu 

rozvoji v roce 2017. Do té doby se jednalo o spíše marginální způsob emise.400 Již popsaná 

varování investorům a podnikatelům vydal Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ještě 

v listopadu 2017, na vzrůstající riziko tak zareagoval téměř okamžitě.401 402  

  

                                                 
397 Op. cit. EVROPSKÁ KOMISE. European Commission sets up an internal Task Force on Financial Technology. 

[cit. 2016-08-18].  
398 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO CENNÉ PAPÍRY A TRHY. Discussion Paper - The Distributed Ledger 

Technology Applied to Securities Markets. [cit. 2018-08-18].  
399 Op. cit. EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro finanční technologie: Za 

konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor, COM/2018/0109 final. [cit. 2018-08-18]. s. 7 a 11. 
400 ELEMENTUS. Four Years of Token Sales, Visualized in One Graphic. Elementus.io [online]. 2017 [cit. 2018-08-

18]. Dostupné z: https://elementus.io/blog/token-sales-visualization/. 
401 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO CENNÉ PAPÍRY A TRHY. ESMA upozorňuje investory na vysoká rizika 

primární nabídky virtuálních měn a tokenů (Initial Coin Offerings – ICOs). [cit. 2018-08-18]. 
402 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO CENNÉ PAPÍRY A TRHY. ESMA upozorňuje společnosti zabývající se 

primární nabídkou virtuálních měn a tokenů (Initial Coin Offerings – ICOs) na nutnost splnění příslušných 

regulatorních požadavků. [cit. 2018-08-18].  
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5. Plánovaná evropská regulace virtuálních měn  

V poslední kapitole této práce krátce zrekapituluji připravované změny evropské regulace 

virtuálních měn, které jsem již představeny v předcházejících kapitolách. Takové shrnutí poté 

použiji pro formulaci několika doporučení, jejichž aplikace by dle mého názoru přispěla  

ke zkvalitnění evropské regulace virtuálních měn. 

 

5.1.  Připravované změny a doplnění regulace 

První oblastí, kterou jsem ve vztahu k virtuálním měnám prozkoumal, bylo samotné vnímání 

virtuálních měn a hledání jejich vhodné definice. V současné době je aktuální definicí virtuálních 

měn ta přijatá v 5. AML směrnici, tedy chápání virtuálních měn jako alternativy běžných 

platebních prostředků, z jejichž kategorií se vymykají svými specifickými vlastnostmi.403 

V prostudované literatuře jsem další plánované změny definice či přístupu k virtuálním měnám 

nezaznamenal, při zohlednění dosavadního vývoje však lze očekávat další postupné změny 

definice virtuálních měn odrážejících nové trendy v jejich používání. 

Jako druhou jsem představil oblast opatření pro boj proti praní špinavých peněz a financování 

terorismu. Jak jsem řekl dříve, zásadním nedostatkem v této oblasti byla absence právních 

předpisů, které by virtuální měny či poskytovatele služeb s nimi souvisejících výslovně 

regulovaly. Nejdůležitější změnou tak bylo přijetí 5. AML směrnice kterou mají členské státy 

povinnost implementovat do roku 2020.404 Další vývoj evropské legislativy v oblasti boje proti 

praní špinavých peněz a financování terorismu tak lze očekávat až s ohledem na závěry zprávy  

o provádění opatření zakotvených touto směrnicí, kterou Evropská komise vypracuje do ledna 

2022.405 V nelegislativní oblasti pak lze očekávat další a podrobnější monitorování četnosti  

a způsobů zneužívání virtuálních měn k trestné činnosti. Tento přístup je dle mého názoru správný, 

protože poskytne dostatek času jak k vyhodnocení dopadů 5. AML směrnice, tak k identifikování 

nových rizik spojených s virtuálními měnami. 

V daňové oblasti lze očekávat především diskusi o návrzích dvou nových směrnic v oblasti 

digitálních služeb. První z nich by měla vyjasnit některé otázky zdanění právnických osob 

                                                 
403 5. AML směrnice, čl. 1 odst. 2 písm. d). 
404 5. AML směrnice, čl. 4 odst. 1. 
405 5. AML směrnice, čl. 1 odst. 41. 
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poskytujících digitální služby bez skutečné fyzické přítomnosti v daném státě.406  Hlavní změnou 

v důsledku druhé ze směrnic by pak mohlo být případné zavedení nové daně z digitálních 

služeb.407 Mezi dlouhodobé cíle Evropské unie pak patří postupné sjednocování daňové regulace 

jednotlivých členských států.408 Jak jsem již uvedl ve třetí podkapitole kapitoly druhé, evropskou 

regulaci virtuálních měn nepovažuji ve vztahu k daňovým otázkám za dostatečnou. Připravované 

směrnice o zdanění digitálních služeb, za předpokladu, že budou adresovat také virtuální měny  

a poskytovatele služeb s nimi spojených, vnímám jako vhodné a potřebné. Výzvy k postupnému 

sjednocování daně z přidané hodnoty a daní z příjmu napříč členskými státy pak považuji  

za důležité, otázkou však zůstává, jak dlouho bude takové sjednocování daňové regulace trvat. 

Ve čtvrté podkapitole kapitoly druhé jsem představil evropskou regulaci primárních nabídek 

virtuálních měn a tokenů, které je spolu s regulací technologie distribuované účetní knihy prozatím 

ve stádiu příprav. Příslušné orgány se převážně soustředí na zjišťování a vyhodnocování podnětů, 

na základě kterých budou v budoucnu postupovat.409 V případě primárních nabídek virtuálních 

měn a tokenů lze jako příklad budoucí legislativy zmínit návrh nařízení o evropských 

poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky.410 První inovací v oblasti 

technologie distribuované účetní knihy by mohly být standardy sjednocující technické aspekty  

této technologie.411 Další změny lze očekávat až při zohledění výsledků činností řady akčních 

skupin a programů, které jsou řadou unijních orgánů vyhlašovány a podporovány.  

V blízké budoucnosti lze tedy očekávat postupnou identifikaci klíčových problémů spojených  

s těmito fenomény, na kterou bude navazovat také adekvátní legislativní činnost.  

Ta by se dle mého názoru měla dotknout jak podstaty primárních nabídek virtuálních měn a tokenů 

nebo technologie distribuované účetní knihy, tak ve vhodných případech novelizovat stávající 

právní předpisy, které se dosud virtuálními měnami a jevy s nimi spojenými nezabývaly.  

                                                 
406 Op. cit. Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě 

významné digitální přítomnosti, COM/2018/0147 final - 2018/072 (CNS). [cit. 2018-08-19]. 
407 Op. cit. Návrh SMĚRNICE RADY o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování 

určitých digitálních služeb, COM/2018/0148 final - 2018/073 (CNS). [cit. 2018-08-19].  
408 Op. cit. EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu v oblasti DPH 

Směrem k jednotné oblasti DPH v EU - Čas přijmout rozhodnutí, COM/2016/0148 final. [online]. 2016 [cit. 2018-08-

19]. s. 3-4. 
409 Op. cit. CONHEADY, Gina. The EU Approach to ICO Regulation: A Friendlier Regulatory Framework for ICOs? 

[cit. 2018-08-19].  
410 Op. cit. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropských poskytovatelích služeb 

skupinového financování pro podniky ze dne 8. března 2018, COM/2018/0113 final - 2018/048 (COD). [cit. 2018-

08-19]. 
411 Op. cit. EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro finanční technologie: Za 

konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor, COM/2018/0109 final. [cit. 2018-08-19]. s. 8. 
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Z aktuálně dostupných informací o budoucím vývoji evropské regulace virtuálních měn tak lze 

dospět k závěru, že její současná podoba je pouze dočasným stavem adresujícím pouze  

ty nejnutnější otázky. V budoucnosti tak lze očekávat rapidní rozvoj tohoto právního odvětví,  

jeho konkrétní projevy však zatím nelze přesně odhadnout. 

 

5.2.  Další žádoucí změny a doplnění regulace 

Ve své práci jsem dosud představil současnou evropskou regulaci virtuálních měn včetně 

některých aspektů jejího dosavadního vývoje. Dále jsem identifikoval některé slabé stránky 

evropské regulace virtuálních měn a také nastínil její plánovaný vývoj. S přihlédnutím k dosud 

řečenému však rovněž považuji za důležité, abych v této závěrečné podkapitole zmínil ještě 

několik vlastních úvah na téma budoucího vývoje evropské regulace virtuálních měn.  

Ke každé z hlavních otázek, jejichž pravděpodobný budoucí vývoj jsem popsal v předcházející 

podkapitole, nyní uvedu vlastní názor na plánovaná opatření doplněný o několik de lege ferenda 

doporučení. Ta by dle mého názoru mohla pomoci při odstraňování některých současných 

nedostatků evropské regulace virtuálních měn. 

Jak jsem již několikrát uvedl, definice virtuálních měn prošla od roku 2012 postupným 

upřesňováním. S ohledem na tento vývoj odrážející společenské i technické aspekty virtuálních 

měn jsem názoru, že je aktuální vnímání virtuálních měn zakotvené 5. AML směrnicí 

v současnosti dostačující.412 Zároveň se ale domnívám, že je v tomto novém právním odvětví 

vhodné přemýšlet také o případných radikálnějších změnách ve vnímání virtuálních měn,  

a to například o postupném rozlišení více podkategorií virtuálních měn. Ty by více odrážely jejich 

konkrétní užívání (například virtuální měny užívané k běžným platbám, virtuální měny užívané  

k investicím, virtuální měny užívané pouze v bankovním sektoru apod.) a vyznačovaly  

se specifickou právní úpravou. V prostudované literatuře jsem sice žádné konkrétní návrhy  

k tomuto rozlišení nezaznamenal, s ohledem na široké možnosti užívání virtuálních měn a rapidní 

vývoj tohoto odvětví se však domnívám, že je o zmíněné možnosti vhodné začít diskutovat. 

V oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu jsem jako největší nedostatek 

identifikoval příliš pomalou reakci na rozšíření virtuálních měn. Tento nedostatek již však byl 

napraven přijetím 5. AML směrnice, na jejímž základě budou pokračovat další práce v legislativní 

i nelegislativní oblasti. Pro budoucí vývoj regulace v této oblasti tak nemám další doporučení, 

                                                 
412 5. AML směrnice, čl. 1 odst. 2 písm. d). 
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protože přijetí 5. AML směrnice a její plánované změny v závislosti na případných 

identifikovaných nedostatcích považuji za vhodné a promyšlené řešení, a to i přes opožděné přijetí 

této směrnice. 

Ve vztahu k daňové regulaci vítám návrh nových směrnic o digitálních službách, které jsou 

s virtuálními měnami nepochybně spjaty. Jak jsem již dříve uvedl, nové směrnice však řeší pouze 

některé z dosavadních nedostatků. Byť má Evropská unie v oblasti daní pouze omezené 

pravomoci, současná nejednotnost daňové legislativy na úrovni členských států je dle mého názoru 

neakceptovatelná. K odstranění současné neinformovanosti a právní nejistoty by tak mohlo 

pomoci, jak jsem ukázal na příkladu varování týkajících se primárních nabídek virtuálních měn  

a tokenů, i zvýšení pozornosti věnované daňové rovině virtuálních měn prostřednictvím vydávání 

metodik, nezávazných doporučení a vyjádření. Ta jsou na úrovni členských států užitečná 

pro podněcování diskuse a formování jejich normotvorby. Proto bych z hlediska budoucího vývoje 

doporučil intenzivnější nelegislativní aktivitu v oblasti daní, která by dle mého názoru mohla 

výrazně zjednodušit postupné sjednocování daňové legislativy napříč celou Evropskou unií. 

Otázkou primárních nabídek virtuálních měn a tokenů se v současné době unijní i vnitrostátní 

orgány zabývají především formou varování a určení potenciálně dotčených předpisů.413 Taková 

praxe je dle mého názoru nedostatečná a nepřehledná, protože není dostatečně konkrétní a zatěžuje 

společnosti zvažující provedení primární nabídky virtuálních měn značnými časovými  

a finančními náklady. Jedním z mála konkrétních navrhovaných opatření pro odstranění 

nepřehledné situace na poli primárních nabídek virtuálních měn a tokenů je tak v současné době 

návrh nového nařízení o poskytovatelích skupinového financování pro podniky.414 Konečná 

podoba takového nařízení, pokud bude vůbec přijato, je však stále nejistá. Přesto se přijetí nařízení 

vyjasňujícího současnou situaci jeví jako vhodná varianta. Mým doporučením by tak bylo, i přes 

současný nevyhovující stav, neuspěchat přijetí sjednocujícího nařízení a zahrnout v něm vedle 

podmínek na straně společností i opatření chránící investory před potenciálními ztrátami  

či podvodnými schématy. 

 

                                                 
413 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO CENNÉ PAPÍRY A TRHY. ESMA upozorňuje společnosti zabývající se 

primární nabídkou virtuálních měn a tokenů (Initial Coin Offerings – ICOs) na nutnost splnění příslušných 

regulatorních požadavků. [cit. 2018-10-19]. s. 2-3 
414 Op. cit. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropských poskytovatelích služeb 

skupinového financování pro podniky ze dne 8. března 2018, COM/2018/0113 final - 2018/048 (COD). [cit. 2018-

10-19]. 
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Blockchain a technologie distribuované účetní knihy obecně jsou v současné době předmětem 

množství snah směřujících k identifikování všech právních aspektů a možností vhodného využití. 

Na základě těcho zjištění bude následně novelizována legislativa stávající a přijímána legislativa 

nová. Tento přístup hodnotím pozitivně, stejně jako snahu o standardizaci technologie 

distribuované účetní knihy.415 Dalším vhodným opatřením by dle mého názoru bylo zvýšení 

nelegislativních aktivit vydáváním doporučení či interpretačních pravidel k současným právním 

normám, které v době svého přijetí nebraly technologii distribuované účetní knihy v potaz.  

V souhrnu tak plánovaný vývoj evropské regulace virtuálních měn vnímám pozitivně.  

Jako klíčové pro budoucnost bych zdůraznil postupné vyhodnocení a zapracování dosavadních  

a zahájení nových nelegislativních aktivit v oblasti virtuálních měn, na základě kterých  

by postupně mělo dojít ke zlepšení současné právní úpravy. V tomto duchu jsem formuloval  

i doporučení zmíněná v této podkapitole.  Donedávna obvyklým nedostatkem byla pomalá reakce 

příslušných autorit na nové trendy v oblasti virtuálních měn, ta se projevila například pozdním 

zahrnutím virtuálních měn do legislativy proti praní špinavých peněz a financování terorismu. 

V nedávné době se však aktivita unijních orgánů ve vztahu k virtuálním měnám a příbuzným 

technologiím značně zvýšila, nezbývá tedy než doufat, že bude řešení v budoucnu odhalených 

problémů probíhat s alespoň stejnou intenzitou. 

  

                                                 
415 Op. cit. EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro finanční technologie: Za 

konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor, COM/2018/0109 final [online]. 2018 [cit. 2018-10-

19]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0109, s. 8. 
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Závěr 

Závěrem bych chtěl shrnout hlavní poznatky o evropské regulaci virtuálních měn, které jsem 

během psaní této práce získal. V následujících odstavcích proto krátce představím každou 

z předcházejících kapitol. Nedílnou součástí závěru této práce bude také vyhodnocení, nakolik  

se mně podařilo naplnit cíle stanovené v úvodu této práce, tedy představení evropské regulace 

virtuálních měn, identifikaci jejích nedostatků a nastínění předpokládaného vývoje této oblasti. 

V návaznosti na takové vyhodnocení také stručně zodpovím výzkumné otázky, které jsem 

k dosažení cílů této práce vymezil. V posledním odstavci této práce pak z jednotlivých dílčích 

závěrů vyvodím konečné hodnocení evropské regulace virtuálních měn. Za tu, jak jsem již uvedl 

v úvodu této práce, považuji i nelegislativní aktivity příslušných orgánů Evropské unie. Používání 

pojmu „evropská regulace“ v takové šíři vnímám jako vhodné ze dvou důvodů, prvním z nich je, 

že unijních legislativních aktů výslovně adresujících virtuální měny není v současné době příliš 

mnoho. Druhým důvodem je, že právně nezávazné dokumenty vydávané orgány Evropské unie 

jsou ze strany členských států i dalších orgánů obvykle respektovány a uvedené definice 

akceptovány. Vztáhnout pojem „evropská regulace“ pouze na právně závazné předpisy  

by tak v současné situaci nebylo dle mého názoru vhodné a dostatečné. 

V první kapitole této práce jsem představil základní pojmy finančního práva, na jejichž základě  

jsem pak vysvětlil klíčové aspekty virtuálních měn. Hlavním poznatkem této kapitoly je šíře 

okruhů, které je možné v souvislosti s virtuálními měnami analyzovat. Z nich jsem v této práci 

diskutoval především otázky technického fungování, společenského vnímání, aktivity orgánů 

v oblasti virtuálních měn, a především pak právní otázky virtuálních měn. Na základě uvedených 

poznatků jsem do své práce zařadil i otázky technologie distribuované účetní knihy,  

tedy technologie s virtuálními měnami spjaté, která ovšem nabízí mnohem více potenciálních 

způsobů využití.416 

V druhé kapitole jsem se věnoval vybraným aspektům unijního práva a aktivitám vybraných 

orgánů v souvislosti s virtuálními měnami. V ní jsem nejprve představil vývoj definice  

a celkového vnímání virtuálních měn v Evropské unii. Jak jsem ukázal, tento vývoj vhodně 

reflektoval společenské a technické změny, zatím poslední závazná definice virtuálních měn  

je obsažena v 5. AML směrnici.417 Její hlavní body a okolnosti předcházející jejímu přijetí jsem 

popsal v podkapitole druhé. Třetí podkapitola této kapitoly byla věnována daňovému právu,  

                                                 
416 Op. cit. BOUCHER, Philip. How blockchain technology could change our lives. In: European Parliament Think 

Tank [cit. 2018-08-20]. s. 4. 
417 5. AML směrnice, čl. 1 odst. 2 písm. d). 
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které je v současnosti na úrovni členských států značně nejednotné. Příslušné orgány  

však postupně pracují na sjednocování úprav, významným je například Rozsudek C-264/14 

z oblasti daně z přidané hodnoty.418 V další podkapitole věnované unijní regulaci jsem se zabýval 

primárními nabídkami virtuálních měn a tokenů, tedy novým způsobem získávání kapitálu a emise 

virtuálních měn. Tato právní oblast není v současnosti zcela přehledná, příslušné orgány  

proto nejistou situaci korigují prostřednictvím upozornění a varování.419 420 V poslední 

podkapitole jsem představil některé z iniciativ směřujících ke zjištění možných využití technologie 

distribuované účetní knihy. Budoucí regulace v této oblasti bude připravována až na základě 

získaných poznatků. 

Předmětem třetí kapitoly bylo srovnání právní regulace virtuálních měn ve vybraných členských 

státech s regulací unijní. Jako první jsem z pochopitelných důvodů vybral Českou republiku,  

jejíž právní systém se s virtuálními měnami vyrovnal překvapivě rychle, otázky primárních 

nabídek virtuálních měn a tokenů spolu s technologií distribuované účetní knihy jsou však 

místními orgány poněkud zanedbávány. Druhým z představených členských států byla Slovenská 

republika, která na fenomén virtuálních měn, kromě značných aktivit v oblasti technologie 

distribuované účetní knihy, zatím příliš nereaguje. Jako třetí jsem představil Spojené království 

Velké Britániea Severního Irska, které, byť dosud virtuální měny nezařadilo do příslušných 

předpisů proti praní špinavých peněz, v dalších oblastech postupuje aktivně a přehledně.  

Ze srovnání všech dosud představených subjektů jsem následně vyvodil, že jsou orgány Evropské 

unie jednoznačně nejaktivnějšími. Ty otázky, které jsou unijními orgány řešeny se zpožděním, 

jsou pak v porování s členskými státy obvykle řešeny lépe. Jako jeden z nedostatků jsem  

v této kapitole identifikoval nejednotnost přístupů a legislativy vybraných členských států, která 

je z části způsobena dosavadní neexistencí příslušných unijních předpisů. 

Čtvrtá kapitola se zabývala společenským a technickým vývojem virtuálních měn, respektive 

reakcí příslušných orgánů na takový vývoj. Jako společenský vývoj jsem vymezil změny  

ve vnímání a používání virtuálních měn, ke kterým docházelo především díky postupnému 

rozšiřování povědomí o nich. Technickým vývojem pak rozumím změny v důsledku používání 

nových technologií jako například technologie distribuované účetní knihy nebo primární nabídky 

                                                 
418 Rozsudek C-264/14. 
419 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO CENNÉ PAPÍRY A TRHY. ESMA upozorňuje investory na vysoká rizika 

primární nabídky virtuálních měn a tokenů (Initial Coin Offerings – ICOs) [cit. 2018-08-20].  
420 Op. cit. EVROPSKÝ ORGÁN PRO CENNÉ PAPÍRY A TRHY. ESMA upozorňuje společnosti zabývající se 

primární nabídkou virtuálních měn a tokenů (Initial Coin Offerings – ICOs) na nutnost splnění příslušných 

regulatorních požadavků. [cit. 2018-08-20].  
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virtuálních měn, které se rozšířily právě díky vývoji technologie předchozí.421 Při porovnání 

popsaných změn se změnami v regulaci virtuálních měn jsem dospěl k závěru, že unijní orgány  

na nové trendy obvykle reagují se značným zpožděním. 

V páté kapitole své práce jsem znovu připomenul budoucí vývoj v analyzovaných právních 

oblastech. Ten je v některých případech zřejmý, většinu změn však v současné době nelze 

odhadnout z důvodu stále probíhajícího monitorování potenciálu virtuálních měn a souvisejících 

technologií. Jako příklad zřejmého vývoje lze uvést postupnou implementaci 5. AML směrnice.422 

Jako příklad iniciativy schopné přinést další změny či regulaci lze uvést výzvu Blockchains  

for Social Good zaměřenou na veřejně prospěšné užití technologie distribuované účetní knihy.423 

Závěrečnou podkapitolu páté kapitoly jsem pak využil k představení několika vlastních de lege 

ferenda doporučení.  

V závěrečné části této práce je však kromě shrnutí závěrů jednotlivých kapitol důležité také 

vyhodnocení, nakolik jsem spokojen s naplněním cílů této práce formulovaných v jejím úvodu.  

a) Za hlavní cíl této práce jsem vytyčil představení současné evropské regulace virtuálních 

měn. To jsem učinil nejen ve vybraných odvětvích popsaných v kapitole třetí, ale také 

v kontextu relevantních aktivit vybraných členských států při zohlednění technických 

specifik a společenských aspektů virtuálních měn.  

b) Za druhý cíl této práce jsem vytyčil identifikaci aktuálních nedostatků evropské regulce 

vituálních měn, ke které jsem použil zejména informace uvedené k naplnění hlavního cíle 

této práce. Jejich analýzou a komparací jsem následně identifikoval nejen současné 

nedostaky evropské regulace virtuálních měn, ale také možné problémy v jejím budoucím 

vývoji. 

c) Za třetí cíl této práce jsem vytyčil představení budoucího vývoje evropské regulace 

virtuálních měn. Ten směřuje k odstranění některých současných legislativních nedostatků 

a také k rozšíření způsobů využívání virtuálních měn a souvisejících technologií. Budoucí 

vývoj evropské regulace virtuálních měn jsem představil v legislativní i nelegislativní 

rovině, plánovaná opatření jsem poté doplnil o vlastní hodnocení a de lege ferenda 

doporučení. 

                                                 
421 Op. cit. POPOV, Serguei. The Tangle. [cit. 2018-08-20]. s. 1. 
422 5. AML směrnice, bod 53 preambule. 
423 Op. cit. EVROPSKÁ KOMISE. Blockchains for Social Good. Ec.europa.eu. [cit. 2018-08-20].  
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Všechny tři vytyčené cíle jsem tak dle mého názoru ve své práci naplnil, neboť jsem evropskou 

regulaci virtuálních měn představil a kritizoval nejen s ohledem na současnost, ale také v kontextu 

dosavadního vývoje a připravovaných či potřebných budoucích opatření.  

K naplnění těchto cílů však byly nesmírně důležité také výzkumné otázky vymezené v úvodu této 

práce. Domnívám se, že jsem je řádně zodpověděl v celém textu své práce, přesto považuji  

za vhodné je stručně zodpovědět také v jejím závěru.  

a) Na výzkumnou otázku „Jak a v jakém rozsahu jsou virtuální měny zohledněny v právu  

a dalších aktivitách orgánů Evropské unie?“ je možné odpovědět, že nejvíce pozornosti  

je virtuálním měnám věnováno v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování 

terorismu, ve které došlo i k legislativním změnám, a to přijetím 5. AML směrnice. 

V menším, ale přesto významném rozsahu jsou pak analyzovány zejména otázky zdanění, 

problematika primárních nabídek virtuálních měn a tokenů, možnosti užití technologie 

distribuované účetní knihy a otázky základní definice a podstaty virtuálních měn. 

b) Na výzkumnou otázku „Jaké jsou nedostatky současného pojetí?“ lze odpovědět, že mezi 

současné nedostatky evropské regulace virtuálních měn patří především absence nové 

legislativy a nejasnosti ohledně aplikace legislativy stávající.  

c) Na výzkumnou otázku „Jaké aktivity ze strany orgánů Evropské unie lze ve vztahu 

k virtuálním měnám očekávat v budoucnu?“ lze odpovědět, že v současnosti probíhá celá 

řada aktivit ve snaze odhalit nejdůležitější aspekty a rizika virtuálních měn a s nimi 

spojených technologií, po jichž zjištění budou probíhat další legislativní i nelegislativní 

práce. Mezi konkrétní plánované kroky patří přijetí nových směrnic v daňové oblasti, 

postupná implementace 5. AML směrnice a zvažovaná komplexní regulace primárních 

nabídek virtuálních měn a tokenů. 

V posledním odstavci této práce bych rád shrnul všechny výše uvedené závěry. Předmětem 

současné evropské regulace virtuálních měn je široký okruh oborů, které se postupně vyvíjejí 

v důsledku společenských a technických změn. Donedávna byla reakce unijních orgánů na vývoj 

virtuálních měn v některých právních odvětvích značně pomalá, což se projevilo místy nejistým 

postavením virtuálních měn v legislativě současné. Aktuálně je však virtuálním měnám věnována 

pozornost dostatečná, proto lze očekávat nejen rychlejší reakce na nové okolnosti, ale také 

postupné rozšíření okruhu regulovaných aspektů virtuálních měn. Další výzvou pro budoucí vývoj 

je postupná náprava nejednotné regulace v jednotlivých členských státech, která je do jisté míry 

způsobena právě absencí legislativy unijní. S ohledem na výše uvedené aktivity však pevně věřím, 

že budou výše popsané nedostatky brzy odstraněny. 
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Evropská regulace virtuálních měn, její nedostatky a budoucí 

vývoj 

Abstrakt 

Tato práce se soustředí na evropskou regulaci virtuálních měn, tedy na současnou unijní právní 

úpravu tohoto fenoménu včetně dalších aktivit orgánů Evropské unie v této oblasti. Mezi cíle této 

práce patří jednak představení dosavadního přístupu k virtuálním měnám, jednak nalezení 

některých nedostatků a nastínění budoucího vývoje evropské regulace virtuálních měn. Součástí 

práce je i představení relevantních aktivit ve vztahu k technologii distribuované účetní knihy jako 

technologie spojené s virtuálními měnami. K dosažení uvedeného jsou v práci analyzovány 

především legislativní i nelegislativní prameny vydávané příslušnými orgány Evropské unie, 

neméně podstatnými zdroji jsou právně teoretické texty z oblasti virtuálních měn a příbuzných 

oborů. Text práce je členěn do pěti kapitol, které jsou dále členěny na tematické podkapitoly. 

Každá z kapitol obsahuje dílčí identifikaci nedostatků a představuje budoucí vývoj v dané oblasti. 

Úvodní kapitola se věnuje představení virtuálních měn jako takových i v kontextu finančního 

práva. Dále jsou v ní popsány technické základy virtuálních měn, tedy otázky jejich fungování  

a používání, včetně představení virtuálních měn Bitcoin a IOTA. Poslední podkapitola úvodní 

kapitoly zmiňuje některé z právních aspektů virtuálních měn, které jsou diskutovány v kapitolách 

následujících. 

Druhá kapitola této práce se zabývá aktivitami Evropské unie v oblasti virtuálních měn. V první 

podkapitole jsou představeny dosavadní snahy o zařazení virtuálních měn do daných právních 

kategorií včetně vývoje definice virtuálních měn v unijním právu. Druhá podkapitola se zabývá 

virtuálními měnami v kontextu opatření proti praní špinavých peněz, zejména pak 5. AML 

směrnicí. Třetí podkapitola této kapitoly popisuje daňovou regulaci virtuálních měn, především 

pak problematiku daně z přidané hodnoty. Čtvrtá podkapitola se zabývá dvěma oblastmi 

s virtuálními měnami souvisejícími, a to primárnímí nabídkami virtuálních měn a tokenů  

a technologií distribuované účetní knihy.  

Třetí kapitola představuje současnou regulaci virtuálních měn v České republice, Slovenské 

republice a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Přístupy vybraných 

členských států k virtuálním měnám jsou následně porovnány s přístupem orgánů Evropské unie 

k virtuálním měnám.  
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Předmětem čtvrté kapitoly je vyhledání nedostaktů evropské regulace virtuálních měn s ohledem 

na společenský a technický vývoj v této oblasti. Tím se rozumí především rozšíření povědomí  

o virtuálních měnách a rozvoj nových technologií s nimi souvisejících.  

Pátá kapitola shrnuje výše představené tendence budoucího legislativního i nelegislativního vývoje 

oblasti virtuálních měn. Druhá podkapitola pak obsahuje několik doporučení de lege ferenda. 

Závěr práce pak rekapituluje dílčí závěry jednotlivých kapitol, ze kterých vyplývá, že je současná 

evropská regulace virtuálních měn na relativně dobré úrovni. Mezi hlavní výtky patří pomalá 

reakce na vývoj v oblasti virtuálních měn a s ní související absence některých právních předpisů 

projevující se v nejednotné regulaci na úrovni členských států. V současnosti jsou však unijní 

orgány velmi aktivní, proto lze očekávat postupnou nápravu této situace. 
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European regulation of virtual currencies, its shortcomings 

and future development 

Abstract 

This thesis is focused on the European regulation of virtual currencies, meaning the current Union 

legal regulation of this phenomenon including further European Union institutions' activities  

in the area. The aim of the thesis is to introduce the existing approach towards virtual currencies 

as well as to find some of the shortcomings and to outline the future development of European 

regulation of virtual currencies. As a part of this thesis, relevant activities associated with 

distributed ledger technology as a technology related to virtual currencies will be introduced.  

To achieve the mentioned, the thesis analyzes mainly legislative and non-legislative sources issued 

by competent institutions of the European Union, equally important are the jurisprudential texts 

from the area of virtual currencies and related fields. The thesis is divided into five chapters which 

are further divided into topical subchapters. Each of the chapters includes partial identification  

of shortcomings and presents the future development in the area. 

The introductory chapter addresses the introduction of virtual currencies as such and in the context 

of financial law. Further, technological bases of virtual currencies are described, namely the issues 

of functioning and of using the virtual currencies. Virtual currencies Bitcoin and IOTA are also 

introduced in this chapter. The final subchapter of the introductory chapter mentions some  

of the legal aspects of virtual currencies which are discussed in following chapters. 

The second chapter of this thesis covers the activities of the European Union in the area of virtual 

currencies. The first subchapter introduces the efforts to classify virtual currencies into given legal 

categories including the development of the virtual currencies' definition in the Union law.  

The second subchapter deals with virtual currencies in the context of anti-money laundering 

measures, namely the 5th AML directive. The third subchapter of this chapter describes the tax 

regulation of virtual currencies, especially the value-added tax. The fourth subchapter is focused 

on two of the areas related to virtual currencies, namely initial coin offerings and distributed ledger 

technology. 

The third chapter introduces the current regulation of virtual currencies in the Czech Republic, 

 the Slovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Approaches 

of the selected member states are then compared to the European union institutions' approach 

towards virtual currencies. 
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The subject of the fourth chapter is to find shortcomings in the European regulation of virtual 

currencies with respect to societal and technological development in the area. This means  

the raising awareness of virtual currencies and the development of related new technologies. 

The fifth chapter summarizes aforementioned tendencies of future legislative and non-legislative 

development in the area of virtual currencies. The second subchapter of this chapter contains 

several de lege ferenda recommendations. 

The conclusion of this thesis recapitulates partial conclusions of the individual chapters, 

suggesting that the current European regulation of virtual currencies is at a relatively good level. 

Among the main complaints, there is a slow reaction to the development in the area of virtual 

currencies and connected absence of legislation resulting in inconsistent regualtion at the national 

level. However, institutions of the European union are very active at recent times, therefore, 

gradual remedy of the situation can be expected. 
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