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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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