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Úvod
Internet věcí, fintech a umělá inteligence představují jenom pár příkladů moderních
technologií, které nás každým dnem víc a víc obklopují a ulehčují nám život. Rozvoj těchto
technologických výdobytků otevírá nové možnosti pro vývoj dalších technologií, čímž se rychlost,
s jakou se tyto nové fenomény objevují, exponenciálně zvyšuje.
Na tento mimořádně rychlý vývoj musí právo reagovat adekvátním způsobem. Vzhledem
k vysoké rigiditě zákonodárného procesu se zdá, že právní řády nedokážou reagovat dostatečně
spontánně a adekvátně tak, aby rychlosti této nové průmyslové revoluce mohly stačit. V tomto
kontextu se objevují názory, že nové technologie nepodléhají žádné regulaci, a to zejména proto,
že zde není specifická legislativa. Tyto názory pak bývají nezřídka doprovázeny voláním po striktní
regulaci těchto nových fenoménů. Mají však tyto názory opodstatnění? Skutečně zde vzniká jakési
právní vakuum?
Mezi výdobytky technologie, které naši společnost formují nevídaným způsobem, patří
rovněž distribuované databáze, blockchain a ICO. Do popředí mojí pozornosti se tyto fenomény
dostaly díky zahraničnímu studijnímu pobytu na univerzitě v Tilburgu, kde jsem měl v rámci
předmětů tam vyučovaných možnost seznámit se nejen s výzvami, které s sebou tyto technologie
přináší pro právo jako takové, ale rovněž s jejich bližším fungováním a ekonomickým pozadím.
Právní otázky spojené s ICO jsem měl možnost řešit i v rámci právní praxe jako stážista
v advokátní kanceláři. Tyto zkušenosti mi ukázaly, že se jedná o velice aktuální problematiku
s vysoce praktickým dopadem, což mě nakonec dovedlo k výběru tohoto tématu.
Vzhledem k tomu, že vybrané téma se dá uchopit různými způsoby a potenciálně
aplikovatelná legislativa svou šířkou značně přesahuje možnost analýzy jedné diplomové práce,
rozhodl jsem se svoji pozornost věnovat institutům, které jsou svou ekonomickou povahou ICO
a tokenům nejbližší. V práci se tak budu blíže věnovat aplikovatelnosti právní úpravy veřejných
nabídek na ICO a rovněž charakteristice tokenů jako cenných papírů, zaknihovaných cenných
papírů a elektronických peněz. Výklad bude doplněn analýzou tokenů z pohledu práva občanského,
a to konkrétně se zaměřením na to, zda může token být považován za věc v právním smyslu
s krátkým exkurzem do smluvní problematicky ICO. Vymezení závazkového vztahu, který v rámci
ICO vzniká mezi emitentem a investorem, má totiž zásadní význam pro to, jaká konkrétní práva
a povinnosti budou obě strany mít.
1

Primárním cílem této práce je tedy zjistit, zda lze na tokeny a ICO aplikovat platnou právní
úpravu, a to ve výše uvedeném rozsahu.
Vzhledem k tomu, že každá právní analýza vyžaduje jasné definování pojmů, vymezím
na začátku práce základní ekonomické a technologické charakteristiky ICO a tokenů, ze kterých
budu v práci dále vycházet. Právě porozumění technickému a ekonomickému pozadí ICO a tokenů
je dle mého názoru klíčové pro jejich právní analýzu.
Práce bude uzavřena koncepční úvahou o tom, jakým způsobem by mělo být k ICO
v budoucnu z regulatorního pohledu přistoupeno.

2

1. Initial Coing Offering a tokeny – vymezení pojmů a základní charakteristika
1.1 Pojem Initial Coin Offering
Initial Coin Offering nebo zkráceně ICO lze do češtiny přeložit jako prvotní nabídku
tokenů. Z dostupných českých zdrojů1 se však zdá, že autoři používají pojem v jeho původní
podobě. V této práci tak budu postupovat obdobně a termín budu používat v jeho zkrácené anglické
verzi.
Vzhledem k absenci legální definice je potřeba při vymezení pojmu ICO vyjít z odborné
literatury. Collomb, de Filippi a Sok popisují ICO jako prodej tokenů, resp. událost shromažďování
tokenů. Kolektiv taky přidává volnou definici a říká, že ICO „je způsob získávání finančních
zdrojů, při kterém dochází ke směně tokenů za kryptoměny, resp. za fiat měny. Tokeny pak pro svoje
držitele inkorporují určitá práva.“2 Dle Zetzscheho a kolektivu ICO spočívá v nabídce digitálních
tokenů za použití blockchain technologie a internetu.3 Interakci mezi emitentem a investorem
zabezpečují obvykle smart contracty.4
Pro účely této práce budu ICO chápat jako proces vymezený následujícími znaky. (i) Při
ICO nabízí emitent investorům tokeny.5 (ii) Investoři výměnou za tokeny poskytují emitentovi
finanční prostředky, a to buď ve formě fiat měny, nebo ve formě kryptoměn. (iii) Investor takto
vybrané prostředky využívá k financování svého projektu. (iv) Tokeny budou investorům přinášet
užitek.6 Tento užitek může spočívat například v tom, že token svým držitelům zprostředkuje určitá
práva. Jiným benefitem může být využití tokenu jako platidla. (v) Emitent bude tokeny investorům
nabízet prostřednictvím internetu za pomoci technologie blockchain. V závislosti na použitém
blockhainu budou obvykle využity i smart contracty.
1

V průběhu psaní práce jsem nenarazil ani na jeden český článek, který by s pojmem pracoval v jeho přeložené verzi.
COLLOMB, Alexis; DE FILIPPI, Primavera; SOK, Klara. From IPOs to ICOs: The Impact of Blockchain
Technology on Financial Regulation. [online]. 26. 5. 2018 [cit. 2019-07-25]. s. 1. (originální verze: “means of
fundraising whereby tokens giving their owners certain rights are sold in exchange for cryptocurrencies or fiat
money.”).
Dostupné z: https://ssrn.com/abstract=3185347.
3
ZETZSCHE, Dirk A.; BUCKLEY, Ross P.; ARNER, Douglas W.; FÖHR, Linus: The ICO Gold Rush: It's a Scam,
It's a Bubble, It's a Super Challenge for Regulators. [online]. 16. 2. 2018 [cit. 2019-07-25]. s. 6-7.
Dostupné z: https://ssrn.com/abstract=3072298.
4
BARSAN, Iris M. Legal Challenges of Initial Coin Offerings (ICO). [online]. 2. 11. 2017 [cit. 2019-07-25]. s. 54.
Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3064397.
5
Slova emitent a investor používám v jejich obvyklém jazykovém významu.
6
Tato teze vychází z předpokladu, že investor se chová jako homo economicus.
2

3

1.1.1 Stručný popis technologie blockchain a smart contract
Vzhledem k tomu, že ICO je s blockchainem a smart contracty neoddělitelně spjato,
považuji za nezbytné alespoň ve stručnosti tyto technologie popsat. Jak bude ukázáno v této práci
dále, mají technické charakteristiky procesu ICO význam pro právní kvalifikaci.
Pojem blockchain, tak jak ho dnes chápeme, je úzce spjat s distribuovanými databázemi.
Na rozdíl od centralizované databáze jsou v distribuované databázi data ukládána současně
na vícero míst.7 Distribuovaná databáze tak nemá jenom jednoho správce, správnost zapsaných
údajů je zabezpečována předem neuzavřeným počtem subjektů pomocí dosahování konsenzu.8
Blockchain představuje způsob, jakým jsou v distribuované databázi data uložena.9 Jednotlivé
záznamy v databázi na sebe navazují takovým způsobem, že pro manipulaci jednoho údaje je
potřeba změnit všechny, které na něj navazují, tj. všechny záznamy uložené v databázi.10
Důsledkem spojení distribuované databáze a blockchainu je mimořádně vysoká kybernetická
bezpečnost.11 Velice zjednodušeně řečeno se tato zvýšená bezpečnost projevuje tím, že záznamy
uložené v těchto databázích jsou zásadně nezměnitelné, nesmazatelné a neovlivnitelné
prostřednictvím hackování.12
Smart contracty jsou programy, které výhod blockchainu plně využívají a obchod mezi
stranami automatizují. Před tím, než je transakce provedena, smart contract zkontroluje, jestli
prodávajícímu náleží oprávnění token převést (tj. zda se skutečně nachází v jeho peněžence) a zda
má kupující dostatečnou výši prostředků k jeho uhrazení. Obchod se uskuteční jen v případě, že
jsou obě uvedené podmínky splněny. Z technického pohledu tak obchod není ničím jiným než
změnou údajů v blockchainové databázi.

1.2 ICO jako metoda financování
Primárním účelem ICO je financování. Emitenti se snaží získat volné finanční prostředky
investorů a zužitkovat je pro svůj projekt. Metoda je využívána zejména start-upy, v poslední době

7

ZETZSCHE, Dirk A.; BUCKLEY, Ross P.; ARNER, Douglas W. The Distributed Liability of Distributed Ledgers:
Legal Risks of Blockchain. [online]. 15. 8. 2017 [cit. 2019-07-25]. s. 10-11.
Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3018214.
8
Ibid. s. 10-11.
9
Ibid. s. 11.
10
Ibid. s. 11.
11
Ibid s. 7.
12
Ibid s. 28.
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však tokeny vydávají i velcí hráči jako například JP Morgan13 nebo Facebook.14 Ve srovnání
s ostatními způsoby financování dostupnými pro zakladatele již od počátku jejich podnikání, jako
je například venture kapitál a crowdfunding, je ICO dle mého názoru pro zakladatele
nejvýhodnější.
Ve srovnání s crowdfundingem se v rámci ICO nevyskytují zprostředkovatelé. Vzhledem
k tomu, že ICO je technologicky založeno na blockchainu a smart contractech, účast prostředníků
není potřebná. To se v praxi projeví úsporou nákladů emitentů za služby tohoto prostředníka.

Obrázek č. 1: Srovnání poplatků crowdfundingových platforem. 15

Venture kapitálové financování sice rovněž nebude vyžadovat prostředníka, jeho
nejzásadnější nevýhoda však spočívá jinde. Zakladatelé, kteří se rozhodnou pro tento způsob
financování, se totiž budou muset smířit s tím, že jejich investor bude téměř pravidelně vyžadovat
předání části kontroly nad jejich projektem. Dle konkrétního nastavení venture kapitálové dohody
se dokonce může stát, že v pozdějších fázích financování ztratí zakladatelé kontrolu úplně. Odhady
a výzkumy ukazují, že je tomu tak přibližně ve 20–40 % případů.16 Některé zdroje dokonce uvádějí
i 50 %.17

13

WILMOTH, Josiah. JPMorgan Wants to Use Blockchain to Issue ICO Tokens. [online]. 19. 7. 2018 [cit. 2019-0725].
Dostupné z: https://www.ccn.com/jpmorgan-wants-to-use-blockchain-to-issue-ico-tokens/.
14
ZAKI, Iliya. Facebook and Libra Coin — What You Need To Know. [online]. 10. 7. 2019 [cit. 2019-07-25].
Dostupné z: https://hackernoon.com/facebook-and-libra-coin-what-you-need-to-know-bc9296921d8f/.
15
Internetové stránky fundly.com. [online]. [cit. 2019-07-25].
Dostupné z: https://blog.fundly.com/crowdfunding-fees/.
16
EWENS, Michael a MARX Matt. Research: What Happens to a Startup When Venture Capitalists Replace the
Founder. [online]. 14. 2. 2018 [cit. 2019-07-25].
Dostupné z: https://hbr.org/2018/02/research-what-happens-to-a-startup-when-venture-capitalists-replace-thefounder.
17
BENOLIEL, Micha. How to keep control of your company against all odds. [online]. 2. 5. 2017 [cit. 2019-07-25].
Dostupné z: https://medium.com/startup-grind/how-to-keep-control-of-your-company-1923d7e26f3f.
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1.3 Shrnutí historie ICO – jak se z ICO stal fenomén, který by nebylo rozumné
ignorovat
Kryptoměnová historie se začala psát 31. 10. 2008. Toho dne zveřejnil Satoshi Nakamoto
ke své nové kryptoměně bitcoin white paper, ve kterém popsal její fungování a účel.18 Dle white
paperu mělo být hlavním posláním této nově vzniklé kryptoměny umožnit platby bez účasti třetí
strany, která by tuto platbu zprostředkovala. Tak se mělo dít prostřednictvím vytvoření peer-topeer sítě, ve které by byly transakce ověřovány mezi účastníky navzájem, a nikoliv pomocí
prostředníka, kterým je v tradičním finančním světě například banka.19 Je však nutné zmínit, že
představení bitcoinu nenaplňovalo znaky ICO, tak jak je vymezeno v části 1.1 této práce. První
majitelé bitcoinu ho totiž nenabyli od Satoshiho Nakamota, ale prostřednictvím těžby. Vzhledem
k jeho celosvětové popularitě a významu však považuji za vhodné věnovat mu v práci alespoň pár
vět.

Obrázek č. 2. Vývoj ceny bitcoinu 2009 – současnost.20

Jak je možné pozorovat z grafu, první čtyři roky existence byla cena bitcoinu zanedbatelná.
To se změnilo v roce 2013, kdy jeho cena poprvé překonala tisíc amerických dolarů.
Tento vývoj ceny mohl být způsoben i další významnou událostí roku 2013, a to prvním
ICO tak, jak jej známe a chápeme dnes. Dne 31. 7 2013 nabídnul své tokeny veřejnosti J. R. Willet

18

White paper je možné najít zde:
NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. [online]. 31. 10. 2008 [cit. 2019-07-25].
Dostupné z: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
19
Ibid. s. 1.
20
Vývoj ceny bitcoinu. [online]. 14. 7. 2019 [cit. 2019-07-25].
Dostupné z: https://charts.bitcoin.com/btc/chart/price#5moc.
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a jeho tým. Mastercoin byl nabízen prostřednictvím bitcoinového blockchainu.21 Od investorů
se povedlo vybrat přibližně 5 milionů amerických dolarů.22
V roce 2014 bylo kryptoměnovou událostí roku ICO etheru. Ethereum, za kterým stojí
mladý ruský génius Vitalik Buterkin, totiž scénu ICOs formovalo dle mého názoru nejzásadnějším
způsobem. Nová blockchainová platforma poprvé představila koncept smart contractů. Na rozdíl
od bitcoinového blockchainu se autoři od počátku snaží představit nový systém ověřování
transakcí, který by znamenal zejména snížení ekologické náročnosti.23 V době psaní práce je ether
kryptoměnou s druhou největší tržní kapitalizací24 a zdaleka nejvyužívanější platformou pro ICO
(srov. Obrázek č. 3).

Obrázek č. 3: Blockchainové platformy dle jejich využití pro ICO.25

21

Mastercoin se v roce 2015 přejmenoval na Omni. Omni Layer. [online]. [cit. 2019-07-25].
Dostupné z: https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Omni_Layer#History.
22
DELGADO, Alfonso; JACKSON, Stephen. LAURENCE, Kirk; LUNDBAEK, Lief-Nissen. Towards a Sustainable
ICO Process: Community Guidelines on Regulation and Best Practices. [online]. [cit. 2019-07-25].
Dostupné z: https://www.extropy.io/docs/bluepaperioc.pdf.
23
Metoda dosahování konsenzu na bitcoinovém blockchainu je velice energeticky náročná. Odhaduje se, že přibližná
roční spotřeba sítě dosahuje úrovně středně-velkého státu jako je např. Česká republika.
Srov. stránky Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI). [online]. [cit. 2019-07-25].
Dostupné z: https://www.cbeci.org/comparisons/.
24
BAGSHAW, Rick. Top 10 cryptocurrencies by market capitalisation. [online]. 11. 6. 2019 [cit. 2019-07-25].
Dostupné z: https://coinrivet.com/top-10-cryptocurrencies-by-market-capitalisation/.
25
ICO Statistics-By Blockchain Platform. [online]. [cit. 2019-07-25].
Dostupné z: https://icowatchlist.com/statistics/blockchain.
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Dalším klíčovým bodem v historii ICO byl rok 2017, a to zejména ze dvou důvodů. Prvním
je ICO DAO a následná vlna stanovisek dozorčích orgánů k ICO. Blíže k této problematice mluvím
v části 4.2 této práce. Představy o tom, že ICO je zcela neregulovaným procesem, se tak otřásly
ve svých základech. Druhým důvodem je tržní exploze ICO. Zajímavé je tuto explozi pozorovat
zejména ve vztahu k „probuzení“ regulátorů. Logickou by se totiž zdála přesně opačná reakce. Trh
o velikosti několika desítek milionů dolarů se od roku 2017 počítá v miliardách (srov. Obrázek
č. 4). Některé zdroje dokonce mluví o 25 miliardách amerických dolarů celosvětově.26 Své doposud
maximální hodnoty dosáhl v roce 2017 i bitcoin, kdy jeho cena dosahovala téměř dvaceti tisíc
amerických dolarů (srov. Obrázek č. 2). Na přelomu roku 2017 se rovněž uskutečnilo největší ICO
v dosavadní historii. ICO EOS vybralo od veřejnosti až 4,1 miliardy dolarů.27

Obrázek č. 4: Nárůst finančních prostředků vybraných prostřednictvím ICOs mezi roky 2016 a 2017.28

Na závěr lze dodat, že budoucnost ICO je zcela ve hvězdách. Bude záležet i na tom, jak
přesně se k této relativně nové metodě financování postaví regulátoři po celém světě.
Pro současnost však z výše uvedeného vyplývá, že trh ICOs je příliš robustní na to, aby byl
ignorován.

26

ZETZSCHE, Dirk A.; BUCKLEY, Ross P.; ARNER, Douglas W.; FÖHR, Linus: The ICO Gold Rush: It's a Scam,
It's a Bubble, It's a Super Challenge for Regulators. op. cit. s. 2.
27
LIELACHER, Alex. Top 10 Biggest ICOs (by Amount Raised). [online]. 1. 8. 2018 [cit. 2019-07-25].
Dostupné z: https://www.bitcoinmarketjournal.com/biggest-icos/.
28
Funds raised by ICO. [online]. [cit. 2019-07-25].
Dostupné z: https://www.icodata.io/stats/2017.
Dostupné z: https://www.icodata.io/stats/2016.
Graf neobsahuje veškeré ICOs, které celosvětově proběhly. V grafu chybí např. ICO EOS. Seznam použitých ICOs je
možné najít zde: https://www.icodata.io/ICO. [online]. [cit. 2019-07-25].
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1.4 Průběh a struktura ICO
Vzhledem ke specifičnosti každého jednotlivého ICO je vymezení přesné struktury takřka
nemožné. Guerre-Martínez a León ve svém článku uvádějí, že lze vymezit tři fáze, které budou
přítomné u valné většiny ICOs.29 Jsou jimi (i) zveřejnění white paperu, (ii) předprodej tokenů a
(iii) prodej a distribuce tokenů veřejnosti.30 Pro účely práce se jeví jako vhodné je ve stručnosti
vymezit.
1.4.1 Publikace white paperu
Po tom, co zakladatelé vymyslí projekt, který budou chtít prostřednictvím ICO financovat,
a po tom, co si pro svoje ICO vyberou vhodnou blockchainovou platformu, potřebují svůj token
a projekt investorům představit. Právě k tomuto účelu slouží white paper. White papery uveřejňují
emitenti obvykle na svých internetových stránkách.31 Vzhledem k absenci právní úpravy, která by
si dávala za cíl obsah white paperů sjednotit, lze konstatovat, že obsah white paperu se bude
u jednotlivých ICOs lišit.32
V tomto bodu bych chtěl ještě uvést souhrn relevantních statistik, které budou využity
v následujících částech práce. Zetzscheho empirický výzkum white paperů přišel k následujícím,
pro tuto práci důležitým, závěrům:


white papery pravidelně obsahují technické charakteristiky a popis projektu a tokenů;



ve 24,83 % případů white paper neobsahuje žádné informace o emitentovi;



jen ve 48,11 % případů, kdy byla identita emitenta zveřejněna, bylo zveřejněno i jeho
sídlo.33

1.4.2 Předprodej tokenů
Jakkoliv se z názvu může zdát, že nabídka tokenů veřejnosti je nabídkou první, v praxi
tomu tak nebývá. Přibližně 70 % ICOs je totiž zahájeno předprodejem tokenů.34 Předprodej bývá

29

GUERREA-MARTÍNEZ, Aurelio a LEÓN, Nydia R. The Law and Finance of Initial Coin Offerings. op. cit. s. 15.
Ibid. s. 15-18.
31
Ibid. s. 15.
32
ZETZSCHE, Dirk A.; BUCKLEY, Ross P.; ARNER, Douglas W.; FÖHR, Linus: The ICO Gold Rush: It's a Scam,
It's a Bubble, It's a Super Challenge for Regulators. op. cit. s. 12.
33
Ibid. s. 12.
34
Ibid. s. 11.
30
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obvykle otevřen jen pro užší okruh zájemců.35 Odhaduje se, že 60–80 % zdrojů vybraných v rámci
předprodeje pochází od profesionálních investorů.36
Uvedená zjištění jsou zajímavá z pohledu aplikace nařízení o prospektu,37 kterému se blíže
věnuji v části 3 této práce. Na tomto místě lze uvést následovné. Nařízení v čl. 1 odst. 4 vymezuje
výjimky z povinnosti uveřejnit prospekt. Pro předprodej tokenů se jako relevantní jeví tzv. privátní
nabídka uvedená pod písm. b) a rovněž nabídka učiněná kvalifikovaným investorům, na kterou
odkazuje písm. a) citovaného článku. V souladu s výše popsanými závěry lze v obecné rovině
shrnout, že předprodej tokenů může být v mnoha případech z povinnosti uveřejnit prospekt vyňat.
Konkrétně tomu tak bude v případech, kdy okruh oslovených osob nepřekročí číslo 150 nebo kdy
se předprodej bude týkat pouze „profesionálních investorů“. Přičemž platí, že tito „profesionální
investoři“ budou muset naplňovat definici kvalifikovaného investora podle směrnice MiFID II.3839
1.4.3 Prodej a distribuce tokenů veřejnosti
Po skončení prvních dvou fází přechází ICO do fáze závěrečné a také nejdůležitější. Fáze
je plně automatizovaná a o vypořádání obchodů mezi emitenty a investory se starají smart
contracty. Prodej tokenů je obvykle limitován horní a spodní hranicí, kterou si emitenti stanoví
jako cíl, kterého chtějí v ICO dosáhnout.40
Z pohledu aplikace nařízení o prospektu má tato skutečnost význam v případě, že horní
limit nepřesáhne 1 milion eur. Veřejné nabídky nepřesahující tuto částku jsou totiž z působnosti
nařízení o prospektu vyjmuty.41 I v případě, že by horní limit nepřesahoval částku 1 milion eur, si
budou muset emitenti dát pozor na jednotlivé národní úpravy. Čl. 1 odst. 3 nařízení o prospektu
totiž připouští, že tyto veřejné nabídky mohou být podrobeny jiným informačním povinnostem.

35

Ibid. s. 11.
BATIZ-BENET, Juan; CLAYBURGH, Jesse; SANTORI, Marco. The SAFT Project: Toward a Compliant Token
Sale Framework. [online]. 2. 10. 2017 [cit. 2019-07-25]. s. 4.
Dostupné z: https://saftproject.com/static/SAFT-Project-Whitepaper.pdf.
37
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 („nařízení o prospektu“).
38
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 („směrnice MiFID II“).
39
Srov. čl. 2 písm. e) nařízení o prospektu.
40
GUERREA-MARTÍNEZ, Aurelio a LEÓN, Nydia R. The Law and Finance of Initial Coin Offerings. op. cit. s. 17.
41
Srov. čl. 1 odst. 3 nařízení o prospektu.
36
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1.5 Tokeny
Token není ničím jiným, než zdrojovým kódem, který emitent napsal a který je zaznamenán
v blockchainové databázi. Investor, který token zakoupí, bude moci vnímat jeho vizualizaci
prostřednictvím svojí digitální peněženky.
Charakteristika a kategorizace tokenů není jednoduchým úkolem. Její náročnost vystihuje
ve svém citátu Richard Olsen, který říká, že „[t]okenů nebudou miliony. Budou však existovat
miliony druhů tokenů“.42 Olsen trefně upozorňuje na to, že vlastnosti a charakteristiky tokenů jsou
plně v rukou emitentů. Limity výsledné podoby tokenů budou dány pouze fantazií jeho tvůrce.
I přes rozdíly, které jednotlivé druhy tokenů mezi sebou vykazují, lze v abstraktnějším měřítku
vypozorovat určité podobnosti, které se projevují v jejich funkčních vlastnostech. Jinými slovy,
tokeny můžeme dělit na základě druhu užitku, který svým držitelům přinášejí. Tato kategorizace
není jen akademickou záležitostí a neplní účel sama o sobě. Ekonomická a funkční charakteristika
tokenu totiž slouží k jeho bližšímu posouzení a k jeho následné právní kvalifikaci.
V dostupné literatuře lze vypozorovat trend, dle kterého dělí autoři tokeny do třech
skupin.43 Obdobně přistupuje k dělení i švýcarská FINMA (Financial Market Supervisory
Authrity).44 Uvedené zdroje se shodují i v tom, že vymezené kategorie se budou mezi sebou často
prolínat, pak lze mluvit o hybridních tokenech. V souladu s citovanými zdroji lze dělení tokenů
nastínit následovně.45
1.5.1 Platební tokeny
Jak již z názvu vyplývá, hlavním účelem platebních tokenů je sloužit jako platební
prostředek. Platební tokeny je možné zaměnit za fiat měnu, a to prostřednictvím sekundárních trhů,

42

Citát je možné najít v publikaci The Token Handbook. SIEGEL, David. The Token Handbook. [online]. 11. 9. 2017
[cit. 2019-07-25]. (originální verze: “There won’t be millions of tokens. There will be millions of kinds of tokens.”)
Dostupné z: https://hackernoon.com/the-token-handbook-a80244a6aacb.
43
Např. ZETZSCHE, Dirk A.; BUCKLEY, Ross P.; ARNER, Douglas W.; FÖHR, Linus: The ICO Gold Rush: It's a
Scam, It's a Bubble, It's a Super Challenge for Regulators. op. cit. s. 9. Nebo: HACKER, Philipp a THOMALE, Chris.
Crypto-Securities Regulation: ICOs, Token Sales and Cryptocurrencies under EU Financial Law. [online].
22. 11. 2017 [cit. 2019-07-25]. s. 12-13.
Dostupné z: https://ssrn.com/abstract=3075820.
44
Financial Market Supervisory Authority. Guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for initial
coin offerings (ICOs). [online]. 16. 2. 2018 [cit. 2019-07-25]. s. 3.
Dostupné z:
https://www.finma.ch/en/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/1bewilligung/fintech/wegleitungico.pdf?la=en.
45
Ibid. ref. 41, 42.
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na kterých se obvykle obchodují. Emitent platebního tokenu nebude zavázán k tomu, aby ho
investorovi vyměnil za fiat měnu nebo jinou kryptoměnu. V platebních tokenech tak nebudou
na rozdíl od zbylých dvou kategorií obsažena žádná práva. Platební tokeny a kryptoměny chápu
v této práci jako synonyma.
1.5.2 Investiční tokeny
Investiční tokeny zakládají právo držitele tokenu obdržet v budoucnu peněžitý příjem
od emitenta. Tento příjem může mít podobu jak opakovaných, tak jednorázových plateb. Budoucí
peněžitý příjem nemusí být jistý. Stačí, že existuje pouhá možnost tohoto příjmu.
1.5.3 Utility tokeny
Utility tokeny budou všechny ostatní tokeny, které budou investora vůči emitentovi
k něčemu opravňovat. Může se jednat o hlasovací práva, prostřednictvím kterých investor
ovlivňuje chod projektu. Rovněž se může jednat o přístup k budoucí službě, aplikaci nebo
produktu, jejichž vývoj zakladatelé prostřednictvím ICO financují.
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2. Právní charakteristika tokenů
Po obecném úvodu do problematiky ICO se budu v této části práce věnovat právní
charakteristice tokenů. Zařazení tokenů pod různé právní instituty bude mít často vliv na to, zda se
na tokeny bude, nebo nebude aplikovat určitá právní regulace. Nejprve vymezím, zda je možné
tokeny považovat za věci v právním smyslu a zda tedy mohou být předmětem právních vztahů.
Následně se budu věnovat tomu, jestli je možné tokeny zařadit pod pojem cenný papír
a zaknihovaný cenný papír. Na závěr rozeberu, zda je možné tokeny považovat za elektronické
peníze.

2.1 Tokeny jako věci v právním smyslu
Občanský zákoník46 vymezuje věc v právním smyslu v § 489 následovně: „[v]ěc v právním
smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.“ Z pojmu věc jsou
vyloučeny živá zvířata a lidské tělo a jeho části.47 Abychom tedy o tokenu mohli mluvit jako o věci
ve smyslu občanského zákoníku, bude muset naplnit 3 pojmové znaky, kterými jsou (i) odlišnost
od osoby (ii) užitečnost a (iii) ovladatelnost.48
2.1.1 Odlišnost od osoby
Občanský zákoník rozlišuje dva druhy osob, osoby fyzické a právnické.49 Nenaplní-li token
charakteristiku ani jedné z nich (a contrario), bude první pojmový znak věci naplněn. Fyzickou
osobou je podle § 19 občanského zákoníku člověk. Definice osoby právnické je obsažena v § 20.
Token není člověkem. Token rovněž nemůže být právnickou osobou. Není totiž organizovaným
útvarem, jelikož nemá orgány. Bez orgánů nemůže být útvar organizovaný. 50 Vzhledem k výše
uvedenému lze konstatovat, že první pojmový znak věci v právním smyslu je naplněn.
2.1.2 Užitečnost
Aby token mohl být považován za věc v právním smyslu, bude muset sloužit potřebě lidí.
„Potřebami lidí se rozumí lidské potřeby v nejširším slova smyslu.“51 Tokeny potřebám lidí slouží,
46

Zákon č. 89/2012 Sb., očanský zákoník.
Srov. §§ 493, 494 občanského zákoníku.
48
DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné 1-Díl první: Obecná část.
Praha: Wolters Kluwer, 2013. 429 s. ISBN 978-80-7478-326-5. s. 372.
49
Srov. § 18 občanského zákoníku.
50
DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné 1-Díl první: Obecná část.
op. cit. s. 266.
51
LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I: komentář: Obecná část (§ 1-654). Praha: C. H. Beck, 2014, 2400 s.
ISBN 978-80-7400-529-9. s. 1730.
47
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a to zejména tak, že jim přinášejí užitek (srov. kapitolu 1.1). Dle druhu tokenu budou investorovi
náležet práva nejrůznějšího druhu, případně možnost využít token jako platidlo (srov. kapitolu 1.5).
Tokeny tedy budou naplňovat i druhý pojmový znak věci.
2.1.3 Ovladatelnost
Z textace ustanovení § 496 občanského zákoníku lze dovodit, že ovladatelnost jako
pojmový znak věci v právním smyslu se vztahuje jen k věcem hmotným.52 Bude-li tedy token věcí
nehmotnou, znaky věci v právním smyslu naplní bez ohledu na to, zda je ovladatelný, nebo ne.
Token není hmotnou věcí ve smyslu odstavce 1 zmiňovaného ustanovení. Je tomu tak proto, že
není součástí vnějšího světa, a tedy se ho není možné například dotknout nebo ho uchopit. Proto
rovněž nemá povahu samostatného předmětu.53 „Věci, jež nevyhovují definici hmotné věci (…),
jsou věcmi nehmotnými.“54 Podle § 496 odst. 2 občanského zákoníku jsou nehmotnými věcmi
„práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty“. Tokeny, tak jak je chápu
v této práci, nejsou samy o sobě právy, ale jejich pouhými nositeli a reprezentanty. Bez tokenu by
právo, které je v něm obsaženo, nemohlo v kontextu blockchainové databáze existovat. Zavázal-li
by se emitent investorovi bez toho, aby vydal token, nebylo by již možné mluvit o ICO. Token tak
lze tedy charakterizovat jako věc nehmotnou, přesněji pak jako jinou věc bez hmotné podstaty.
2.1.4 Shrnutí
Na závěr lze shrnout, že všechny tři kategorie tokenů lze pravděpodobně považovat za věci
v právním smyslu. Tokeny jsou totiž odlišné od osob a slouží jejich potřebám. Vzhledem k tomu,
že je token věcí nehmotnou, není potřeba, aby byl rovněž ovladatelný. K závěru, že token je věcí
v právním smyslu, přichází například i Dědič a spoluautoři.55
2.1.5 Krátký exkurz do smluvní problematiky ICO
V případě, že budeme považovat token za věc v právním smyslu, je rovněž na místě se ptát,
jakou smlouvu při uskutečnění obchodu emitent a investor uzavřou. Z hospodářského hlediska
dochází při ICO k toku hodnot mezi investorem a emitentem v obou směrech. Emitent převádí
52

ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník-komentář-Svazek I (§ 1-654). Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2014. 1736 s. ISBN 978-80-7478-370-8. § 489.
Citováno z noveaspi. [online]. [cit. 2019-07-25].
53
Srov. § 496 odst. 1 občanského zákoníku.
54
ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník-komentář -Svazek I (§ 1-654). op. cit. §
489.
55
DĚDIČ, Jan; MIKULA, Ondřej; ŠOVAR, Jan. Proč podle českého soukromého práva nelze uvažovat o (ICO)
tokenech jako o cenných papírech. Právní rozhledy. 2018, č 15-16. s. 554-556. ISSN 1210-6410. s. 554.
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vlastnické právo k jím vydaným tokenům a investor za ně poskytuje buď fiat peníze, anebo
kryptoměnu (srov. kapitolu 1.1).
Vzhledem k tomu, že účelem transakce je převod vlastnictví, lze uvažovat o smluvních
typech podle části čtvrté, hlavy druhé a dílu prvního občanského zákoníku. Darování je vyloučeno
z důvodu, že při něm nedochází k toku hodnot v obou směrech. V rámci ICO tak bude docházet
k uzavření smlouvy kupní, anebo smlouvy směnné. Rozhodným faktorem pro určení toho, o který
ze dvou uvedených smluvních typů se jedná, bude charakter povinnosti investora. V případě, že
investorova povinnost bude spočívat v převedení vlastnického práva k věci ve smyslu § 2184
občanského zákoníku, bude se jednat o smlouvu směnnou. Naopak, bude-li povinnost spočívat
v zaplacení kupní ceny ve smyslu § 2079 občanského zákoníku, bude se jednat o smlouvu kupní.
K tomu, jakými prostředky je možné povinnost spočívající v zaplacení kupní ceny splnit, je
rozhodující vymezení toho, v jakých jednotkách lze kupní cenu stanovit. Tichý uvádí, že kupní
cena musí být stanovena v penězích, přičemž peníze chápe jako synonymum platidla. 56 Není
rozhodné, zda se jedná o měnu českou, zahraniční nebo dokonce měnu, která není měnou státní.57
Do takto široce vymezené kategorie peněz dle názoru Tichého spadají i „spontánně vzniklé[ho]
platební[ho] prostředky[u] (např. bitcoin)“.58
V souladu s výše uvedeným lze konstatovat, že emitent a investor budou o tokenu uzavírat
velice pravděpodobně kupní smlouvu, a to bez ohledu na to, zda bude emitent platit fiat měnou,
nebo kryptoměnou. Vzhledem k tomu, že peníze můžou být samozřejmě chápány i jinak, než jak
je vymezuje Tichý, budeme si muset na finální verdikt počkat do doby, než danou otázku
s konečnou platností vyřeší soudy.

2.2 Token jako zaknihovaný cenný papír
Občanský zákoník chápe zaknihovaný cenný papír jako zápis v příslušné evidenci. Takto
evidovaný cenný papír nelze převést jinak než změnou této evidence.59

56

ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník-komentář-Svazek V (relativní majetková
práva 1. část, § 1721-2520). Praha: Wolters Kluwer, 2014. 1700 s. ISBN 978-80-7478-638-9. § 2079, bod 67.
Citováno z noveaspi. [online]. [cit. 2019-07-25].
57
Ibid. § 2079, bod 67.
58
Ibid. § 2079, bod 67.
59
Srov. § 525 občanského zákoníku.
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Na první pohled se může zdát, že tato definice zcela dopadá i na tokeny. Jak uvádím
v kapitole 1.5 a bodu 1.1.1 této práce, tokeny nejsou ničím jiným než zdrojovým kódem
zaznamenaným v databázi, jejichž převod se děje prostřednictvím změny tohoto záznamu.
Občanský zákoník však ve svém § 525 mluví o příslušné evidenci. Pro zodpovězení otázky, zda
můžou tokeny být zaknihovanými cennými papíry, tak musíme zjistit, zda blockchainová databáze
může být příslušnou evidencí ve smyslu citovaného ustanovení.
Úpravu vedení evidence cenných papíru, o které mluví § 525 občanského zákoníku,
nalezneme v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu,60 konkrétně pak v ustanovení § 91.
Zaknihované cenné papíry budou primárně evidovány v centrální evidenci cenných papírů
ve smyslu § 92 citovaného zákona.61 Po bližším přezkoumání daného ustanovení je však zřejmé,
že blockchainová databáze nebude moct být centrální evidencí zaknihovaných cenných papírů. Je
tomu tak zejména z důvodu, že centrální evidenci vede centrální depozitář.62 Jinými slovy,
centrální depozitář je správcem centrální evidence zaknihovaných cenných papírů. Jak je však
uvedeno v bodu 1.1.1 této práce, distribuovaná blockchainová databáze nemá jednoho správce,
databáze je spravována prostřednictvím jejích účastníků a centrální autorita úplně absentuje.
Na uvedeném nemění nic ani skutečnost, že evidence zaknihovaných cenných papírů je
dvoustupňová.63 Účastníci centrálního depozitáře sice navazující evidenci podle § 92 odst. 2 ZKPT
spravují, pořád se však nejedná o databázi distribuovanou. Jejich hlavní úlohou je totiž vystupovat
jako zprostředkovatelé,64 kteří v kontextu blockchainové databáze zcela postrádají smysl.
Jak z výše napsaného vyplývá, tokeny nelze dle mého názoru považovat za zaknihované
cenné papíry. Je tomu tak z důvodu, že blockchainové databáze nebudou splňovat charakteristiky
a náležitosti příslušné evidence podle § 525 občanského zákoníku.65 Tak by tomu bylo jenom
v případě, že by evidence zaknihovaných cenných papírů byla vedena a spravována na peer-to-peer úrovni.
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Zákon č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu.
Výjimku představují zaknihované cenné papíry kolektivního investování, které lze evidovat i v samostatné evidenci.
Srov. § 91 ZPKT.
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Srov. § 92 ZPKT.
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MAREK, Radan. Cenné papíry v novém občanském zákoníku: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013. Beckovy
komentáře. 464 s. ISBN 978-80-7400-466-7. s. 63.
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Srov. § 95a ZPKT.
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Obdobně DĚDIČ, Jan; MIKULA, Ondřej; ŠOVAR, Jan. Proč podle českého soukromého práva nelze uvažovat o
(ICO) tokenech jako o cenných papírech. op. cit. s. 555.
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2.3 Token jako cenný papír
Podle § 514 občanského zákoníku je cenný papír „listina, se kterou je právo spojeno
takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést“.
Z textace § 514 lze dovodit, že proto, abychom mohli mluvit o cenném papíru, je potřeba, aby zde
bylo právo (i), dále je potřeba, aby existoval nosič (slovy zákona listina), do kterého je toto právo
inkorporováno (ii), a to tak, že spojení mezi nosičem a právem je nerozlučné (iii), tj. právo
bez nosiče nebude možné uplatnit ani přenést. Dědič dodává, že musí být rovněž přítomná vůle
emitenta vydat listinu jako cenný papír (tzv. skripturní slib) (iv).66
2.3.1 Existence práva
K první podmínce lze uvést následovné. Právo inkorporované do cenného papíru musí mít
majetkovou povahu.67 Občanská práva v subjektivním smyslu lze dělit na statusová, osobnostní
rodinná a majetková.68 Jen obtížně si lze představit, že by se do tokenu pokusili emitenti vložit jiné
než majetkové právo. Obecně lze tedy uzavřít, že tokeny, které budou nést majetková práva, první
pojmový znak cenného papíru naplní. V praxi tak dle mého názoru půjde o (téměř) všechny
investiční a utility tokeny. Platební tokeny tento znak naplňovat nebudou, jelikož v nich pro jejich
majitele nejsou obsažena žádná subjektivní práva (srov. bod 1.5.1).
2.3.2 Nosič
Ve druhém kroku této analýzy je potřeba vymezit, zda pod pojem listina ve smyslu § 514
občanského zákoníku lze zařadit i zcela virtuální (elektronické) písemnosti, jako jsou tokeny. Dědič
a kolektiv ve svém článku docházejí k závěru, že nikoliv.69 Já bych však na tomto místě rád
s uvedenými názory polemizoval a uvedl alternativní pohled na danou problematiku.
§ 3026 občanského zákoníku stanoví, že ustanovení o listině je potřeba obdobně aplikovat
na každou písemnost, nevylučuje-li to její povaha. Řečeno jinými slovy, jako listinu je potřeba
chápat každou písemnost, jejíž povaha to připouští. Dle Mackové dané ustanovení obecně
vyjadřuje rovnocennost písemností listinných a elektronických.70 Ve smyslu § 562 se o písemnost
66

LAVICKÝ, Petr, a kol. Občanský zákoník I: komentář: Obecná část (§ 1-654). op. cit. s. 1827.
DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné 1-Díl první: Obecná část..
op. cit. s. 330-331.
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DĚDIČ, Jan; MIKULA, Ondřej; ŠOVAR, Jan. Proč podle českého soukromého práva nelze uvažovat o (ICO)
tokenech jako o cenných papírech. op. cit. s. 555.
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Ibid. s. 555.
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ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník-komentář-Svazek VI (relativní majetková
práva 2. část, § 2521-3081). Praha: Wolters Kluwer, 2014. 1516 s. ISBN 978-80-7478-630-3. § 3026 bod 3.
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jedná i v případech, kdy je učiněna „elektronickými nebo jinými technickými prostředky
umožňujícími zachycení [jejího] obsahu a určení jednající osoby.“
Vzhledem k tomu, že jsou tokeny zdrojovým kódem, musí být napsány na počítači, a tedy
„učiněny“ elektronickými prostředky. Obsah tokenu, tedy práva a povinnosti, je možné zjistit
přímo ze samotného zdrojového kódu. Určení jednající osoby není v kontextu blockchainové
technologie problematické. Zjištění toho, kdo je emitentem, bude možné provést jednoduše
prostřednictvím transakční historie konkrétního tokenu, která bude na blockchainu trvale
a nezměnitelně zaznamenána (srov. bod 1.1.1). Nevidím rovněž žádný důvod, proč by měla povaha
tokenů aplikaci ustanovení o listinách vylučovat.
Dědič a kolektiv docházejí při přezkumu zmiňovaných ustanovení k opačnému závěru.
Jejich primárním argumentem je, že české právo vymezuje cenný papír a zaknihovaný cenný papír
jako dva protipóly. Cenný papír musí mít hmotný substrát, naopak zaknihovaný cenný papír je
dematerializovaný. Token hmotný substrát nemá, a tedy nemůže být cenným papírem. 71 Jakkoliv
stojí daný přístup na pevných základech, myslím si, že na danou problematiku se dá dívat i jinak.
Dle mého názoru je potřeba se spíše než na fyzickou formu zaměřit na funkci, kterou tokeny
v hospodářském životě plní, a na její srovnání s funkcí cenných papírů. Z pohledu ekonomického
lze zmínit dvě důležité funkce cenných papírů: funkci distribuční a funkci mobilizační.72
Distribuční funkce spočívá v usnadnění převodu peněžních prostředků (resp. majetkových
hodnot).73 Je tomu tak proto, že převod cenného papíru je zásadně jednodušší než převod
subjektivního práva, které je v něm inkorporováno.74 Mobilizační funkce zase spočívá v tom, že
umožňuje alokaci majetku od těch, kteří ho mají přebytek a podnikat nechtějí, k těm, kteří naopak
podnikat chtějí, ale majetku k tomu mají nedostatek.75 Dále se lze zmínit například o funkci
legitimační a liberační.76 Legitimační funkce se projevuje v tom, že osoba oprávněná z cenného
papíru je povinna se jím při výkonu práva prokázat.77 Jinak řečeno, bez cenného papíru nelze právo

Citováno z noveaspi. [online]. [cit. 2019-07-25].
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Ibid. s. 555-556.
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KOTÁSEK, Josef. Právo cenných papírů. Praha: C.H. Beck, 2014. Academia iuris. 242 s. ISBN 978-80-7400-5152. s. 16.
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uplatnit. Liberační funkce je formulována z pohledu dlužníka, kterému usnadňuje plnění.78
Po předložení cenného papíru totiž dlužník nemusí zkoumat, zda plní oprávněnému.79
Uvedené lze dle mého názoru z hlediska hospodářské funkce vztáhnout i na tokeny. Hlavní
funkcí ICO je financování. Tokeny pak nejsou ničím jiným než prostředkem, který slouží k přesunu
volných finančních zdrojů od investorů k emitentům (mobilizační funkce). Převod tokenu je
jednoduchý a nevyžaduje víc než pár kliknutí (distribuční funkce). Liberační a legitimační funkce
se u tokenů projevuje specificky. Je tomu tak proto, že samotná transakce, při které dochází
k uplatnění práva z tokenu, je automatizovaná. Dlužník i věřitel v ní mají pasivní roli. Při výkonu
transakce musí vždy smart contract zjistit, v čí digitální peněžence se token nachází (legitimační
funkce). Ve prospěch této osoby je pak právo i vykonáno (liberační funkce). Pro lepší pochopení
srov. příklad, který uvádím na následující stránce.
Jako podpůrný argument lze rovněž uvést názor Smutného, který cenné papíry ve smyslu
§ 514 občanského zákoníku v ryze elektronické podobě připouští. Smutný výslovně uvádí, že
existence hmotného substrátu není určující a že cenné papíry jsou myslitelné i v pouhé elektronické
podobě.80
Dle mého názoru by tokeny existující pouze v elektronické podobě mohly být považovány
za listiny ve smyslu § 514, a to zejména vzhledem k jejich hospodářské funkci. Argument funkční
podobnosti je dle mého názoru méně formální, a tedy i přesvědčivější než argument vycházející
z premisy, že cenný papír musí nutně mít hmotný substrát.
2.3.3 Nerozlučné spojení nosiče a práva
U tokenů je dle mého názoru naplněn i třetí pojmový znak cenného papíru. Oprávnění, které
je v tokenu obsaženo, totiž není možné uplatnit ani převést bez samotného tokenu. Jak uvádím
v bodech 1.1.1 a 1.4.3 této práce, jsou procesy v ICO zabezpečovány prostřednictvím smart
contractů a jsou tak plně automatizovány. Smart contract se bez ověření zdrojového kódu tokenu
nevykoná a k uplatnění práva tak fakticky nemůže dojít.
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Pro lepší pochopení uvedu zjednodušený příklad. Představme si, že token opravňuje
investora k pravidelné výplatě peněžité částky od emitenta. Tato částka je splatná vždy k 20. dni
v měsíci. Pro to, aby se smart contract vykonal, musí ověřit naplnění dvou skutečností. První je
ověření toho, v čí peněžence se token nachází. Druhou podmínkou je kontrola data splatnosti.
Peněžitá částka tak bude vyplacena vždy tomu, v jehož peněžence se token k 20. dni v měsíci
nachází, a nikomu jinému. Vlastnictví tokenu je tedy podmínkou pro to, aby mohlo být právo
uplatněno. Analogicky lze rovněž uvést, že právo nemůže být bez tokenu převedeno právě proto,
že by ho nový nabyvatel bez něj nemohl zdárně uplatnit.
Vzhledem k výše uvedenému lze shrnout, že i třetí definiční znak cenného papíru ve smyslu
§ 514 občanského zákoníku je dle mého názoru naplněn.
2.3.4 Skripturní slib (iv)
Poslední pojmový znak se vztahuje k vůli emitenta v době vydání tokenu. K naplnění
tohoto pojmového znaku nebude dle mého názoru emitent nutně potřebovat znát a chápat definici
cenného papíru podle občanského zákoníku. Postačí, že jeho projev vůle bude směřovat k tomu,
aby vydal nosič, který svému držiteli bude zprostředkovávat určité subjektivní právo, a aby toto
právo nešlo uplatnit jinak než prostřednictvím nosiče. Právní jednání se totiž posuzuje podle
obsahu.81 Vyžadování přesných znalostí a definic legální pojmů od adresátů práva není na místě.
Poslední pojmový znak cenného papíru tedy bude naplněn dle mého názoru vždy v případě, že
token bude fakticky naplňovat tři předešlé pojmové znaky.
2.3.5 Shrnutí
To, jestli může být token považován za cenný papír, zůstává v praxi otevřenou otázkou,
a to zejména proto, že není zcela jasné, zda může mít listina ve smyslu § 514 občanského zákoníku
ryze elektronickou podobu. Dle mého názoru utility a investiční tokeny cennými papíry být můžou,
protože naplňují všechny jejich pojmové znaky. Při jejich interpretaci je dle mého názoru vhodnější
zaměřit se na smysl a účel existence tokenů než na formální a teoretická východiska právní úpravy.

2.4 Vztah pojmu cenný papír podle občanského zákoníku a podle veřejného práva
V případě, že bychom token za cenný papír ve smyslu občanského zákoníku nepovažovali,
naskýtá se otázka, zda by i přes tuto překážku bylo možné aplikovat na tokeny veřejnoprávní
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úpravu cenných papíru, a to například tu, která je obsažena v zákoně o podnikání na kapitálovém
trhu nebo v zákoně o dluhopisech. Autoři, kteří pracují s premisou, že token cenným papírem podle
občanského zákoníku být nemůže, docházejí k závěru, že pojem cenný papír podle práva
soukromého a podle práva veřejného je potřeba chápat odlišně.82 Dle mého názoru daný přístup
přináší určité nežádoucí důsledky. Rovněž s argumentačním zdůvodněním tohoto dualizmu se dá
polemizovat.
Asi nejzásadnějším důsledkem zmiňovaného přístupu bude fragmentace pojmu cenný papír
v rámci českého právního řádu. Teoreticky tak není vyloučeno, že pojem cenný papír bude potřeba
chápat odlišně a samostatně v rámci každého předpisu, ve kterém se s tímto pojmem pracuje.
Takováto fragmentace je z pohledu adresátů právních norem vysoce nežádoucí. Druhým
problémem je, že by definice cenného papíru ve veřejnoprávních předpisech zůstala otevřená.
Zákony sice například dluhopisy, investiční cenné papíry a cenné papíry kolektivního investování
vymezují, jejich definice je však postavena na tom, že se jedná o cenné papíry, které mají určité
vlastnosti.83 O tom, jak je v rámci této definice chápáno samotné slovní spojení cenný papír, však
už veřejnoprávní předpisy mlčí.
Dědič a kolektiv dvojí chápání pojmu cenný papír odůvodňují prostřednictvím odkazu
na § 1 odst. 1 občanského zákoníku, který říká, že [u]platňování soukromého práva je nezávislé
na uplatňování práva veřejného.84 Problémem tohoto argumentu je, že propojení občanského
zákoníku a veřejnoprávních předpisů, které upravují cenné papíry, nelze popřít. Tak například již
zmiňovaná definice zaknihovaného cenného papíru je obsažena v občanském zákoníku. Jejich
evidenci však upravuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Podobných příkladů, které svědčí
o jasném propojení soukromého a veřejného práva, lze nalézt ještě více. Jedná se například
o §§ 328, 329 a 1109 občanského zákoníku. Žádná čínská zeď tak mezi veřejným a soukromým
právem vystavěna není, naopak, samotné znění obou zákonů spíš indikuje jejich propojenost.
Dle mého názoru je tak toto dualistické pojetí pojmu cenný papír minimálně zpochybnitelné.
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Jednotné chápání cenného papíru v soukromém i veřejném právu však přináší jinou
nevýhodu. V případě, že by token nenaplnil definici cenného papíru podle občanského zákoníku,
nemohl by být cenným papírem podle jiného předpisu, i kdyby splňoval všechny ostatní požadavky
kladené na cenný papír tímto předpisem.
Na závěr lze uvést, že při zhodnocení možných negativních důsledků dualistického chápání
pojmu cenný papír se mi jako vhodnější způsob překlenutí případné legislativní mezery (která by
mohla vést k vyloučení české veřejnoprávní úpravy cenných papírů na tokeny) jeví spíše
extenzivnější výklad pojmu listina podle práva občanského, tak jak argumentuji v bodu 2.3.2 této
práce.

2.5 Tokeny jako elektronické peníze
Funkční podobnost můžou tokeny (zejména platební tokeny) vykazovat i s elektronickými
penězi, jejichž úprava se nachází v zákoně o platebním styku. To, zda tokeny můžou být
elektronickými penězi, je důležité zejména z pohledu právních nároků, které platná právní úprava
klade na vydavatele elektronických peněz. Vydávat elektronické peníze totiž může podle zákona
o platebním styku jen omezený okruh subjektů, které podléhají regulaci.85
Definici elektronických peněz nalezneme v § 4 zákona o platebním styku. Zní následovně:
„(1) Elektronickými penězi je peněžní hodnota, která
a) představuje pohledávku vůči tomu, kdo ji vydal,
b) je uchovávána elektronicky,
c) je vydávána proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí a
d) je přijímána jinými osobami než tím, kdo ji vydal.
(2) Elektronickými penězi není peněžní hodnota, která nemůže být použita k provedení jiné platební
transakce než platební transakce uvedené v § 3 odst. 3 písm. c) bodě 4 nebo v § 3 odst. 3 písm. d)
bodě 7.“
Tato definice je transpozicí čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím
výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES
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a o zrušení směrnice 2000/46/ES. K tomu, aby jej bylo možné považovat za elektronické peníze,
bude token muset naplnit všechny výše zmíněné pojmové znaky kumulativně.
Hned na první pohled je jasné, že elektronickými penězi nebudou moct být platební tokeny.
Vzhledem k tomu, že neobsahují žádná práva, nesplňují podmínku podle odst. 1 písm. a)
citovaného ustanovení. Utility a investiční tokeny budou vyloučeny na základě písmena c)
odstavce 1. I kdybychom připustili, že jsou vydávány proti přijetí peněžních prostředků (což je
vyloučeno u těch tokenů, za které platí emitent kryptoměnou86), účelem platebních tokenů a utility
tokenů není provádění platebních transakcí, ale zásadně investice, případně nákup budoucí služby
nebo věci (srov. kapitolu 1.5).
Z výše uvedeného vyplývá, že tři základní kategorie tokenů definici elektronických peněz
nenaplní. Ve vztahu k bitcoinům zastává obdobný názor i Česká národní banka. 87 Vzhledem
k existenci hybridních forem tokenů však nelze vyloučit, že kombinací tři základních kategorií
můžou vznikat tokeny, které by definici naplnily.

86

Srov. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o platebním styku. Kryptoměny totiž nebudou ani mincemi ani bankovkami ani
bezhotovostním peněžními prostředky.
87
Česká národní banka. Obchodování s bitcoiny. [online]. 10. 2. 2014 [cit. 2019-07-25]. s. 1.
Dostupné z: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/casto-kladenedotazy/.galleries/stanoviska_a_odpovedi/pdf/obchodovani_s_bitcoiny.pdf.
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3. ICO a právní úprava veřejné nabídky cenných papírů (IPO)
I pro osobu neznalou problematiky finančního práva a financí je podobnost mezi instituty
ICO (Initial Coin Offering) a IPO (Initial Public Offering, tj. veřejná nabídka cenných papírů) zcela
zjevná, a to minimálně z pohledu lingvistického. Rovněž hospodářský, resp. ekonomický účel obou
procesů se jeví jako totožný. Primárním účelem jak ICO, tak IPO je získávání volných peněžních
prostředků na finančním trhu. Zjednodušeně řečeno, emitent nabízí veřejnosti tokeny (v případě
ICO), resp. cenné papíry (v případě IPO), a to s úmyslem získat financování pro svoje činnosti.
Veřejnost (investoři) je naopak motivována využitím svých volných finančních prostředků
a vidinou jejich zhodnocení.
Z jazykové i ekonomické podobnosti mezi ICO a IPO vyvstává otázka, zda se jejich
společné znaky nějak projevují i v rovině právní. Odpověď na danou otázku je pak z pohledu
emitenta zcela zásadní. V případě pozitivního závěru by totiž emitenti podléhali přísné regulaci,
která by se projevila ve zvýšení transakčních nákladů a v potenciální administrativní i trestněprávní
odpovědnosti.88 Nejzásadnější povinností, která se s případnou aplikací regulace veřejných
nabídek pojí, je povinnost uveřejnit prospekt cenného papíru,89 který podléhá předběžnému
schválení orgánem členského státu.90 Hlavním účelem prospektu je zmenšit informační asymetrii
mezi investory a emitenty.91

3.1 Přehled pramenů právní úpravy veřejné nabídky cenných papírů v Evropské unii
a České republice
Právní úpravu veřejných nabídek lze v rámci finančního práva zařadit pod právo
kapitálového trhu. Na úrovni Evropské unie najdeme právní úpravu kapitálových trhů obsaženou
jak v nařízeních, tak směrnicích. Rüdiger správně uvádí, že v posledních letech je možno pozorovat
posun ke snaze upravit větší počet otázek týkajících se práva kapitálového trhu prostřednictvím

88

Do úvahy samozřejmě přichází i odpovědnost občanskoprávní. Vzhledem ke složitosti a komplexnosti problematiky
se jí však v práci nevěnuji. Zájemce lze odkázat např. na článek od Kohajdy a Illmana, soustřeďující se na otázky
rozhodného práva v kontextu směrnice o prospektu, který je aktuální i v kontextu nové právní úpravy. Problém určení
rozhodného práva se stává ještě palčivějším použitím technologie blockchain.
KOHAJDA, Michael a ILLMANN, Erik. Prospectus liability in the Prospectus Directive. Daně a finance. 2016, č. 1.
s. 26-30. ISSN 1801-6006.
89
Čl. 3 odst. 1 nařízení o prospektu.
90
Čl 20 odst. 1 nařízení o prospektu.
91
Srov. bod odůvodnění 3 nařízení o prospektu.
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nařízení. Tento posun je pak projevem snahy o skutečné sjednocení práva kapitálových trhů
a vyloučení nepředvídatelného postupu regulátorů v jednotlivých členských státech.92
3.1.1 Nařízení a směrnice o prospektu
Nejdůležitějším pramenem úpravy veřejných nabídek je 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. Nařízení o prospektu je doplněno dvěma nařízeními Komise.93 94 S účinností
od 21. 7. 2019 se tak ruší pravidla obsažená ve směrnici o prospektu95 a v nařízení Komise,96 které
směrnici o prospektu provádělo.
Ministerstvo financí České republiky uvádí, že nařízení o prospektu přichází s liberačními
tendencemi a oproti směrnici o prospektu nepřináší žádné nové povinnosti.97 Nařízení o prospektu
sice částečně právní úpravu veřejných nabídek unifikuje, to však nic nemění na tom, že
i po 21. 7. 2019 se bude právní úprava veřejných nabídek v jednotlivých členských státech
v některých aspektech lišit.98

92

VEIL, Rüdiger. European capital markets law. Second edition. Portland, Oregon: Hart Publishing, 2017, 791 s.
ISBN 978-1-84946-440-6. s. 66.
93
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/979, ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o regulační technické normy pro klíčové finanční
informace ve shrnutí prospektu, zveřejňování a klasifikaci prospektů, propagační sdělení týkající se cenných papírů,
dodatky prospektu a oznamovací portál, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 382/2014 a nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/301.
94
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980, ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má
být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje
nařízení Komise (ES) č. 809/2004.
95
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.
96
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004, ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu,
zveřejňování prospektů a šíření inzerátů.
97
Ministerstvo financí České republiky. Nařízení o prospektu publikováno v Úředním věstníku Evropské unie. [online].
31. 7. 2017 [cit. 2019-07-25].
Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/kapitalovy-trh/podnikani-na-kapitalovem-trhu/2017/narizeni-oprospektu-publikovano-v-uredn-29313.
98
Např. čl. 3 odst. 2 nařízení o prospektu umožňuje členským státům osvobodit od povinnosti uveřejnit prospekt
veřejné nabídky, které naplňují znaky uvedené ve zmiňovaném článku. Nařízení počítá s implementací vnitrostátním
právem i v oblasti sankcionování (srov. dále).
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Věcná a místní působnost nařízení o prospektu
V souvislosti s aplikovatelností nařízení o prospektu na ICO je nezbytné se zamyslet
nad jeho působností ratione loci a ratione materie, tedy působností místní a věcnou.
Z hlediska působnosti ratione loci je potřeba zohlednit specifika, která ICO přináší.
Vzhledem k faktu, že tokeny budou v rámci ICO nabízeny zásadně prostřednictvím internetu
a webových stránek, je nutno právní úpravu prospektů interpretovat tak, že se bude aplikovat
v případě, že webová stránka bude přístupná a token bude možné zakoupit z území členského státu
Evropské unie.99 Řešení, které navrhují Hacker a Thomale, se minimálně z formálního hlediska
jeví jako nejvhodnější. V případě, že bude dána i působnost ratione materie, se emitenti vyhnou
působnosti evropské regulace jen v případě, že se rozhodnou nezpřístupnit webové stránky svého
ICO a možnost nákupu tokenů v něm emitovaných pro investory z Evropské unie. Tento scénář
se vzhledem

k potenciálním

nákupním

možnostem

evropských

investorů

nejeví

jako

pravděpodobný.
Věcná působnost nařízení o prospektu je vymezena v jeho čl. 1 odst. 1, který říká, že
„[t]oto nařízení stanovuje požadavky na sestavování, schvalování a šíření prospektu, který má být
uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo při přijetí cenných papírů k obchodování
na regulovaném trhu umístěném nebo provozovaném v členském státě“.100 Dle uvedené definice
se tedy musí jednat o nabídku veřejnou101 a nabízené musí být cenné papíry102 tak, jak je chápe
nařízení o prospektu.103
V čl. 2 písm. d) vymezuje nařízení o prospektu veřejnou nabídku (cenných papírů) jako
„sdělení osobám v jakékoli podobě a jakýmkoli způsobem, které uvádí dostatečné informace
o podmínkách nabídky a cenných papírech, které jsou nabízeny, tak, aby byl investor schopen
rozhodnout se o koupi nebo o upsání těchto cenných papírů. Tato definice se vztahuje i na umístění

99

HACKER, Philipp a THOMALE, Chris. Crypto-Securities Regulation: ICOs, Token Sales and Cryptocurrencies
under EU Financial Law. op. cit. s. 17.
100
Čl. 1 nařízení o prospektu vymezuje jeho věcnou působnost i negativně resp. zužuje povinnost uveřejnit prospekt
pro určité případy. Jakkoliv jsou odst. 2, 3 a 4 prakticky mimořádně významné, tato práce si za cíl jejich bližší rozbor
neklade a věnuje se jim pouze okrajově (srov. body 1.4.2 a 1.4.3).
101
Formální kritérium vztahující se k procesu nabídky. U formálního hlediska je rozhodující JAK se nabízí.
102
Materiální kritérium vtahující se k předmětu nabídky. U materiálního hlediska je rozhodující CO se nabízí.
103
Dané vymezení pojmových znaků není sice v praxi zaužívané, jeví se mi však pro účely této práce jako
nejvhodnější.
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cenných papírů finančními zprostředkovateli“. Bližší charakteristice pojmových znaků veřejné
nabídky se věnuji v části 3.2 této práce.
Pojem cenný papír je pak definován v čl. 2 písm. a) nařízení o prospektu, a to nepřímo
prostřednictvím odkazu na vymezení převoditelného cenného papíru ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu
44 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.104 Subsumpci tokenů pod pojem
převoditelný (resp. investiční) cenný papír se v práci věnuji v části 3.3.
Zamyšlení nad materiální vynutitelností nařízení o prospektu
I v případě, že bude naplněna věcná a místní působnost nařízení o prospektu, pro regulátory
zůstane nelehkým úkolem povinnosti stanovené v nařízení skutečně vynucovat. Jak vyplývá
ze Zetzscheho studie uvedené v bodu 1.4.1 této práce, white papery bývají velice strohé ohledně
uveřejňování informací týkajících se emitentů. Prvním zásadním problémem při vynucování
nařízení o prospektu se tak může stát samotné určení toho, kdo vlastně emitentem ve skutečnosti
je. Anonymita je navíc podpořena faktem, že ICO stojí na technologii blockchain, která svou
konstrukcí možnou identifikaci neulehčuje.105 I v případě, že by se identitu emitenta povedlo zjistit,
jeho faktické umístnění bude v případě, že se bude nacházet mimo území Evropské unie,
představovat překážku vynucování nařízení o prospektu. Extra-teritoriální výkon rozhodnutí totiž
vzhledem k suverenitě státu, tak jak je chápána podle mezinárodního práva veřejného, předpokládá
spolupráci se státem, kde se daný problematický emitent (resp. jeho majetek) skutečně nachází.
Dle mého názoru daný problém zatím nelze dostatečně efektivně řešit. To by však nemělo
znamenat úplnou rezignaci na tento nelehký úkol. I když se přímé vynucení nemusí vždy povést,
orgány odpovědné za vynucování nařízení by mohly využít metod nepřímých. Tyto metody sice
nepovedou k potrestání „hříšníka“, mohly by však přispět k efektivní ochraně investorů, která je
základním pilířem úpravy veřejných nabídek.106
104

Pozitivní definice je doplněna negativním vymezením. Z pojmu cenný papír podle nařízení o prospektu jsou vyňaty
nástroje peněžního trhu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 17 směrnice MiFID II, kterých splatnost nepřesahuje 12 měsíců
(srov. v čl. 2 písm. a) nařízení o prospektu).
105
K anonymitě blockchainu srov. SHARMA, Kumar, T. How is blockchain verifiable by public and yet anonymous?
[online]. 10. 7. 2018 [cit. 2019-07-25].
Dostupné z: https://www.blockchain-council.org/blockchain/how-is-blockchain-verifiable-by-public-and-yetanonymous/.
106
HUSTÁK, Zdeněk; ŠOVAR, Jan; FRANĚK, Michal; SMUTNÝ, Aleš; CETLOVÁ, Klára a DOLEŽALOVÁ,
Daniela. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. Beckova edice komentované
zákony. 1032 s. ISBN 978-80-7400-433-9. s. 347.
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Mezi tyto metody lze zařadit například blokaci internetových stránek, které ICO využívá.107
Tímto krokem by tak došlo k faktickému omezení ICO a minimálně částečnému omezení možnosti
investorů nakupovat tokeny. Vzhledem ke komplexnosti a složitosti daného problému si však práce
nedává za cíl jej vyřešit a při analýze de lege lata ho nebere v potaz.
3.1.2 Směrnice MiFID II a zákon o podnikání na kapitálovém trhu
Směrnice MiFID II je z pohledu práce významná zejména kvůli vymezení pojmu
převoditelné cenné papíry, které směrnice MiFID II definuje jako
„druhy cenných papírů, které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu, s výjimkou platebních
nástrojů, jako jsou:
a) akcie společností a další cenné papíry rovnocenné akciím společností, podílům v osobních
společnostech či jiných subjektech, včetně cenných papírů nahrazujících akcie;
b) dluhopisy a jiné formy dluhových cenných papírů, včetně cenných papírů nahrazujících tyto
cenné papíry;
c) všechny ostatní cenné papíry, se kterými je spojeno právo nabývat nebo prodávat takové
převoditelné cenné papíry nebo ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích, jež se určuje
odkazem na převoditelné cenné papíry, měny, úrokové sazby nebo výnosy, komodity nebo jiné
indexy či míry;“.108
Pojem převoditelný cenný papír je do českého práva transponován prostřednictvím zákona
o podnikání na kapitálovém trhu a institutu investičního cenného papíru, jehož definici nalezneme
v § 3 odst. 1 písm. a) a odst. 2 ZPKT.

3.2 ICO a naplnění pojmových znaků veřejné nabídky (formální kritérium)
Jak již bylo zmíněno výše, k naplnění věcné působnosti nařízení o prospektu je nutné, aby
nabídka tokenů v rámci ICO naplňovala pojmové znaky vymezené v čl. 2 písm. d) nařízení
o prospektu.109 Nabídka tokenů emitentem tak musí představovat (i) sdělení osobám, a to bez
ohledu na podobu a způsob takového sdělení. Toto sdělení musí (ii) obsahovat informace

107

Tato možnost by však samozřejmě musela být legislativně zakotvena. Obdobná pravomoc není v čl. 38 nařízení o
prospektu příslušným orgánům přiznána.
108
Čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice MiFID II.
109
Nařízení o prospektu ponechává definici veřejné nabídky cenných papíru vůči definici obsažené v směrnici o
prospektu beze změny. Definice směrnice je implementována v § 34 ZPKT (znění účinné 05. 08. 2019). Vzhledem k
popsané souvztažnosti se tedy lze dle mého názoru při výkladu stěžejních pojmových znaků inspirovat i v české
literatuře a judikatuře k ZPKT.

28

o podmínkách nabídky a nabízených tokenech (cenných papírech), a to v rozsahu nezbytném
pro investorovo rozhodnutí, zda token (cenný papír) pořídit, nebo ne. Posledním definičním
znakem, v nařízení výslovně neuvedeným, je vůle sdělujícího nabízené tokeny (cenné papíry)
prodat. Jinak řečeno, sdělení musí (iii) být učiněno s úmyslem vyvolat v investorovi rozhodnutí
o nákupu / upsání.110
3.2.1 Sdělení širšímu okruhu osob
Na rozdíl od definice veřejné nabídky obsažené v § 34 ZPKT nařízení o prospektu
neobsahuje výslovně kvantitativní kritérium vztahující se k počtu adresátů veřejné nabídky,
tj. nařízení výslovně neuvádí, že sdělení musí být učiněno širšímu okruhu osob. Z čistě jazykového
výkladu se zdá, že pro naplnění definice v nařízení o prospektu bude postačovat i sdělení dvěma
osobám. Naopak, česká doktrína dovozuje, že k naplnění pojmu širší okruh osob ve smyslu
§ 34 ZPKT je potřeba oslovit několik desítek adresátů.111 Česká národní banka tento závěr
upřesňuje a ve svém stanovisku mluví o dvaceti osobách.112
I když není požadavek širšího počtu osob v nařízení o prospektu výslovně zmíněn, v daném
případě by měl nad ryze jazykovým výkladem převážit výklad teleologický. 113 Přistoupení
k výkladu, že by se nařízení mělo aplikovat i v případě sdělení pouze dvěma osobám, by totiž vedlo
k nepřiměřeně přísným důsledkům spočívajícím v regulatorním zatížení i relativně malých
transakcí. Vyšší regulace by se nepochybně projevila ve zvýšení transakčních nákladů. Vyšší
náklady by následně mohly ovlivnit emitentovo rozhodnutí, zda vůbec danou transakci provést,
a v konečném důsledku vést k obecnému snížení ekonomické aktivity. Tento možný důsledek se
jeví jako protichůdný smyslu a účelu nařízení o prospektu, jelikož ekonomický rozvoj je jedním
z primárních cílů právní úpravy veřejných nabídek.114 Bohužel však vzhledem k absenci
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relevantních rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie nelze tuto otázku v teoretické rovině
s určitostí zodpovědět.
Z praktického hlediska však řešení problému často nebude problematické. Jak již bylo
zmíněno v úvodu práce, nejčastější platformou, kterou ICOs využívají k informování investorů,
jsou internetové stránky (resp. white papery tam umístněné). Dle názoru Nejvyššího správního
soudu bude v případě, že je nabídka uskutečněna prostřednictvím internetu, znak širšího okruhu
osob naplněn vždy, protože „[l]ze v současnosti stěží najít jiný prostředek, kterým by bylo možno
informaci sdělit širšímu okruhu osob než prostřednictvím internetu“.115 Bude-li tedy naplněno
kritérium širšího okruhu osob ve smyslu § 34 ZPKT (několik desítek osob), lze z logiky věci
dovodit (a maiori ad minus), že v daných případech bude rovněž naplněno kvantitativní kritérium
dle nařízení o prospektu (v případě nejpřísnější interpretace pouhé 2 osoby116).
Vzhledem k užití formulace „sdělení (...) v jakékoli podobě a jakýmkoli způsobem“117 lze
konstatovat, že evropský zákonodárce nevyžaduje od veřejné nabídky žádnou specifickou formu.
Do takto široce vymezeného prostoru bude možno s určitostí zařadit i sdělení prostřednictvím
internetových stránek.
3.2.2 Sdělení informací nezbytných pro rozhodnutí investora, zda tokeny (cenné papíry)
(ne)pořídit
Dle komentářové literatury jsou pro rozhodnutí o (ne)pořízení cenného papíru rozhodující
informace trojího druhu.118 Jedná se o informace o nabízeném cenném papíru, jeho ceně a způsobu,
resp. místu, kde lze daný cenný papír pořídit.119 Česká národní banka ve svém stanovisku
z 31. 12. 2010 formuluje potřebné informace obdobně. Informace o způsobu pořízení však
nahrazuje uvedením emitenta.120
Jak vyplývá ze Zetzschseho empirické studie, kterou uvádím v bodu 1.4.1 této práce, jsou
to právě technické charakteristiky, včetně popisu tokenů, které tvoří obsah white paperů nejčastěji.
115
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Z logiky věci pak plyne, že emitenti tokenů budou rovněž ve white paperech nebo na svých
webových stránkách uvádět informace o tom, jak tokeny získat a za jakou cenu. Bez těchto
informací by totiž potenciální investoři nebyli schopni dané tokeny pořídit, protože by jim
nemuselo být jasné, jak to mají udělat, resp. kolik je to bude stát. Pokud jde o uvedení emitenta, je
dle mého názoru nejvhodnější (v kontextu kryptoaktiv) tuto informaci nutně nevyžadovat.
Úmyslným zamlčením tohoto údaje by se totiž mohli emitenti jednoduše vyhnout regulaci, a to
nejspíše bez následků na poptávku po jejich tokenech. Anonymita osoby, která za kryptoměnou
stojí, totiž nemusí být překážkou toho, že je o ni na trhu obrovský zájem. Jako příklad lze uvést
bitcoin a Satoshiho Nakamota. Bez ohledu na to, že do dnešního dne není známo, kdo je Satoshi
Nakamoto,121 je bitcoin kryptoměnou s největší tržní kapitalizací.122
Dle Nejvyššího správního soudu se o dostatečné sdělení jedná i v situacích, kdy investor
místo uveřejnění všech relevantních informací uvede jenom způsob, jak, resp. kde je možné je
získat.123 Ve zmiňovaném případě emitent sice neuváděl veškeré údaje na svých internetových
stránkách, pro investory však stanovil možnost, jak je získat (odkazem na webové stránky jiné
společnosti). Dané závěry je podle mě možné a zároveň i nutné aplikovat rovněž v kontextu
nařízení o prospektu. Opačný přístup by totiž otevřel široký prostor pro jeho obcházení.
3.2.3 Úmysl emitenta vyvolat v investorovi rozhodnutí o nákupu / upsání tokenu (cenného
papíru)
Doktrína kromě definičních znaků v ZPKT výslovně obsažených dodává další, vyjádřené
implicitně.124 Dle kolektivu autorů komentáře k ZPKT totiž může dojít k naplnění výše zmíněných
pojmových znaků a o veřejnou nabídku se přesto jednat nebude.125 Jako příklad lze uvést článek
popisující veřejnou nabídku v ekonomických novinách.126 Bude-li tedy absentovat vůle emitenta
nabízené tokeny skutečně prodat, o veřejnou nabídku ve smyslu nařízení o prospektu nepůjde.
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3.2.4 Shrnutí
Z výše napsaného vyplývá, že nabídka tokenů prostřednictvím ICO bude naplňovat znaky
veřejné nabídky podle nařízení o prospektu v případě, že bude směřovat vůči širšímu okruhu
osob.127 Tento znak bude naplněn vždy v případě, že se bude jednat o sdělení prostřednictvím
internetových stránek. Sdělení bude muset obsahovat charakteristiku tokenu, určení jeho ceny
a způsob, jakým jej lze nabýt. Zároveň musí být patrné, že emitent tokenu nabídku činí s cílem
tokeny prodávat.

3.3 ICO a naplnění pojmových znaků převoditelného (investičního) cenného papíru
(materiální kritérium)
Druhý klíčový pojem, jehož vymezení a naplnění je nezbytné pro zodpovězení otázky, zda
se na emisi tokenů prostřednictvím ICO vztahuje právní úprava veřejných nabídek, je pojem
převoditelný cenný papír ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice MiFID II.128 K tomu, aby token
emitovaný v rámci ICO naplňoval znaky převoditelného cenného papíru, musí být (i) převoditelný
a (ii) obchodovatelný na kapitálovém trhu. Dále musí token (iii) naplňovat určitou míru
standardizace a být (iv) srovnatelný minimálně s jedním nástrojem uvedeným v demonstrativním
výčtu čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice MiFID II. 129 Čtyři pozitivní znaky jsou doplněny pátým,
negativním znakem. Token bude spadat pod pojem převoditelný cenný papír jen v případě, že se
(v) nebude jednat o platební nástroj.
Jak již bylo zmíněno, transpozici pojmu převoditelný cenný papír do českého právního řádu
nalezneme v § 3 odst. 2 ZPKT. S výjimkou kategorie standardizace lze pojmové znaky investičního
cenného papíru vymezit obdobně tak, jako je tomu u jeho evropské předlohy.130 Naplní-li token
znaky převoditelného cenného papíru, bude vždy i investičním cenným papírem, a to
za předpokladu, že bude zároveň i cenným papírem podle občanského zákoníku (srov. kapitolu
2.4). Pro aplikaci právní úpravy veřejných nabídek však naplnění pojmových znaků investičního
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cenného papíru po účinnosti nařízení o prospektu nehraje žádnou roli.131 Definice veřejné nabídky
obsažená v nařízení o prospektu je totiž autonomní a na právo členských státu v žádném směru
neodkazuje. Tomu odpovídá i připravovaná novela ZPKT, která je nyní projednávána Poslaneckou
sněmovnou.132 Předložený vládní návrh navrhuje zrušení §§ 34–36m ZPKT, které na úrovni
českého právního řádu komplexně upravují veřejné nabídky. Na daném závěru nemění nic ani fakt,
že §§ 34–36m ZPKT a nařízení o prospektu budou po určitou dobu platit současně, jelikož je
navrhovaná novela přijímána se zpožděním. Nařízení jako sekundární právní akt práva Evropské
unie je obecně závazné a přímo použitelné.133 V případě existence dualismu právní úpravy (tj.
úprava stejných otázek národním i evropským právem) se úprava obsažená v zákoně nepoužije,
protože ten je aplikačně nahrazen nařízením.134
3.3.1 Převoditelnost
Vzhledem k tomu, že směrnice MiFID II pojem převoditelnost nevymezuje a v současné
době ho nedefinoval ani Soudní dvůr Evropské unie, je nutné se při jeho vymezení inspirovat
dostupnou odbornou literaturou a stanovisky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy.
Při určování toho, zda je token (cenný papír) převoditelný, je z praktického hlediska vhodné
rozlišovat mezi omezeními smluvními a technickými.135 Technické omezení lze dále rozdělit
na trvalé a dočasné.136
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy („ESMA“) chápe převoditelnost jako kontinuum.
Ve svém stanovisku uvádí, že smluvní omezení převoditelnosti (např. dohody mezi emitentem a
investorem nebo dohody mezi investory navzájem) by zásadně nemělo způsobovat klasifikaci
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tokenu (cenného papíru) jako nepřevoditelného. V případě velice širokých smluvních omezení to
však ESMA nevylučuje. Tyto situace je pak nutno posuzovat jednotlivě („case by case“).137
Naopak, odborná literatura se spíš kloní k závěru, že otázka převoditelnosti je otázkou
binární. Token (cenný papír) buď převést lze, anebo ne. Jen absolutní nemožnost transferu bude
mít za následek, že požadavek převoditelnosti nebude naplněn.138 Smluvní omezení by takový
charakter nemělo mít nikdy, a to z důvodu, že sice může vyvolat smluvní odpovědnost, přechodu
vlastnického práva k tokenu by však nemělo zabránit.139 Případné dočasné technické omezení
převoditelnosti by rovněž nemělo mít za následek nenaplnění definice, a to zejména z důvodu, že
opačný přístup by umožnil jednoduchou kličku, kterou se dá působnosti nařízení o prospektu
vyhnout.140 Emitent by mohl v době emise zablokovat převoditelnost tokenů, čímž by formálně
nebyl znak převoditelnosti naplněn. Investoři by tak sice mohli token nabýt od emitenta, jeho
následný převod by však možný nebyl. Po rozprodeji všech tokenů by emitent technické omezení
převoditelnosti zrušil. Z ryze formálního hlediska by se tak mohl vyhnout působnosti nařízení
o prospektu.
Dle mého názoru je vhodnější přiklonit se k chápání převoditelnosti jako charakteristice
binární. Opačný přístup by totiž znamenal příliš vysokou míru právní nejistoty, a tedy stav
nežádoucí. V případě binárního chápání převoditelnosti bude rovněž nařízení o prospektu dopadat
na více případů, čímž dojde i ke zvýšení ochrany investorů.
Jelikož je skutečnost, že je token převoditelný, pro emitenty prospěšná, lze nejspíš
předpokládat, že většina tokenů emitovaných v rámci ICO bude charakter převoditelnosti splňovat.
V první řadě slouží ICO k financování. V zájmu emitenta je oslovit co největší okruh adresátů
a získat tak co nejširší investorskou základnu a co nejvíce finančních prostředků. Omezení
převoditelnosti je tomuto zájmu kontradiktorní, a to zejména z důvodu, že investor ztratí možnost
prodat token na sekundárním trhu (např. pokud vidí, že se danému projektu přestává dařit), čímž
dochází ke zvýšení rizikovosti jeho investice. Chtějí-li tedy emitenti získávat prostředky
137
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od veřejnosti, nejeví se vyloučení převoditelnosti jako správný krok. Obecnému závěru
převoditelnosti svědčí i existence rozsáhlého sekundárního trhu představovaného například
kryptoburzami.141 I kdybychom podmínku převoditelnosti na základě výše uvedeného považovali
v obecné rovině za splněnou, nezbyde v právní praxi jiná možnost, než přistupovat k posuzování
znaku převoditelnosti jednotlivě, tak jak doporučuje ESMA.
3.3.2 Obchodovatelnost na kapitálových trzích
Podmínka obchodovatelnosti na kapitálovém trhu se vztahuje na způsob, jakým se bude
token (cenný papír) převádět. Aby ji daný instrument naplnil, musí ho být možné převést rychle
a bez velkých obtíží, jinými slovy převod musí být dostatečně jednoduchý („ease“).142 Ve vztahu
k tomuto pojmovému znaku je rovněž nutné zmínit, že splatnost tokenů (cenných papírů), které
jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu, nesmí být delší než 1 rok.143
Vodítko k tomu, jak lze chápat obchodovatelnost na kapitálovém trhu, nalezneme i v rámci
souboru odpovědí na otázky, které Evropská komise zodpověděla k směrnici MiFID I.144
Vzhledem k tomu, že definice převoditelného cenného papíru je ve směrnicích MiFID I a MiFID II
totožná, lze z názoru Evropské komise vyjít i dnes. Je-li možné cenný papír (token) obchodovat
na regulovaném trhu145 anebo prostřednictvím mnohostranného obchodního systému,146 bude
požadavek obchodovatelnosti na kapitálovém trhu naplněn vždy, přičemž stačí, že cenný papír je
způsobilý k tomu, aby byl k obchodování na daných platformách zařazen (k samotnému
obchodování nemusí docházet).147 Fakt, že cenný papír není obchodován na zmíněných
platformách (resp. není toho způsobilý) však naplnění znaku obchodovatelnosti na kapitálovém
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trhu automaticky nevylučuje.148 Pojem kapitálový trh je totiž nutno podle názoru komise chápat
široce, a to jako místo, kde se setkává nabídka a poptávka po cenných papírech.149
Někteří autoři v rámci popisovaného pojmového znaku vyžadují, aby bylo vlastnické právo
dobrověrného nabyvatele cenného papíru chráněno právem.150 Tento požadavek je formulován
zejména z důvodu, že k obchodování na výše zmíněných platformách dochází na anonymní bázi.151
Vzhledem k tomu, že nabyvatel často nebude vědět, kdo převodcem vůbec je, nebude pro něj
možné ani zjistit a dostatečně ověřit jeho způsobilost obchodovaný cenný papír převést, čímž se
celá transakce komplikuje a převod není dostatečně jednoduchý. Český zákonodárce se snaží
popsaný problém překonat prostřednictvím institutu nabytí vlastnického práva od neoprávněného.
Vzhledem k široké definici kapitálového trhu, tak jak ho chápe Evropská komise, by pod
tento pojem mohly spadat i kryptoburzy.152 Kryptoburzy jsou nepochybně místem, kde se setkává
nabídka a poptávka po tokenech, čímž dochází k usnadnění obchodování. K ulehčení obchodování
ale nedochází jenom prostřednictvím kumulace kupujících a prodávajících, ale rovněž
prostřednictvím jiných služeb, které kryptoburzy nabízejí, například pákového obchodování.
Tokeny, které budou způsobilé k obchodování na kryptoburzách, by tak měly pojem
obchodovatelnosti na kapitálových trzích nejspíš naplnit,153 a to právě proto, že tyto platformy
významným způsobem zjednodušují jejich převod (srov. výše).
Požadavek ochrany dobrověrného nabytí je dle mého názoru na úrovni českého právního
řádu rovněž naplněn. Právní úpravu nabytí vlastnického práva od neoprávněného nalezneme
v §§ 1109–1113 občanského zákoníku. Za splnění podmínek § 1109 písm. e) lze od neoprávněného
nabýt i investiční nástroj (a tedy i investiční cenný papír). Dané ustanovení by tak mělo dopadat
i na tokeny, a to v případě, že naplní definici investičního cenného papíru podle § 3 odst. 2 ZPKT.
Vzhledem k šíři definice obsažené ve směrnici MiFID II by pojem investiční cenný papír měl být
naplněn vždy v případě, že jsou naplněny pojmové znaky jeho evropské předlohy – převoditelného
148
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cenného papíru. Bude-li tedy předmětem obchodu token, který lze charakterizovat jako
převoditelný cenný papír, právní úprava ochrany dobrověrného nabytí vlastnického práva by měla
být aplikovatelná. Problematickým se jeví pouze vztah pojmu cenný papír tak, jak ho chápe ZPKT
a občanský zákoník (srov. kapitolu 2.4).
3.3.3 Standardizace
Znak standardizace lze vyvodit přímo z textu samotné směrnice MiFID II, která
převoditelné cenné papíry popisuje jako „druhy“ cenných papírů.154 Jak již bylo zmíněno, obdobná
charakteristika ve znění definice investičního cenného papíru podle § 3 odst. 2 ZPKT chybí.
Obvykle jsou standardizované cenné papíry chápány jako protiklad cenných papírů, u kterých je
nutno podkladová práva a ostatní náležitosti vyjednávat na úrovni jednotlivých obchodů (tj. cenné
papíry přizpůsobené pro konkrétního investora).155 Hrdlička a Šmirausová popisují rozdíly mezi
standardizovanými a nestandardizovanými tokeny jako rozdíl mezi futures a forwardy.156
Obchodovaný token (cenný papír) by měl být standardizován ve vztahu k ostatním tokenům
(cenným papírům), se kterými je nabízen, tj. minimálně na úrovni jednoho emitenta v rámci jedné
veřejné nabídky (standardizace na vyšší úrovni, např. celého trhu, tak není vyžadována).157
V případech, kdy bude emitent v rámci jednoho ICO nabízet pouze jeden druh tokenů (tj.
tokenů, které budou obsahovat stejná práva) a zároveň nedá investorům možnost uzpůsobit si
vlastnosti nabízených tokenů dle jejich představ, budou takto emitované tokeny velice
pravděpodobně naplňovat znak standardizace ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice MiFID II.
3.3.4 Srovnatelnost s nástroji podle čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice MiFID II
Z jazykového hlediska a zejména pak z použití formulace „jako jsou“, která zdůrazňuje
demonstrativní výčet nástrojů obsažených v čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice MiFID II, lze vyvodit
závěr, že tokeny musí být srovnatelné alespoň s jedním nástrojem ve zmiňovaném článku. Názor
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na toto kritérium však není doktrinálně přijímán jednotně.158 Při samotném zkoumání podobnosti
lze souhlasit s Hobzou a tokeny s vyjmenovanými cennými papíry srovnávat zejména z pohledu
práva, které je v tokenu / cenném papíře obsaženo, a ekonomické motivace, která investora
k nákupu toho kterého tokenu / cenného papíru vede.159
Ve výčtu zmiňovaného ustanovení směrnice MiFID II nalezneme 3 druhy cenných papíru.
Pod písmenem a) jsou zařazeny akcie a jiné účastnické cenné papíry. V písmenu b) nalezneme
dluhopisy a jiné formy sekuritizovaného dluhu. Jako poslední uvádí zmiňovaný článek sub c) jiné
cenné papíry, například sekuritizované deriváty.
S účastnickými cennými papíry je standardně spojováno právo podílet se na rozhodování
o záležitostech entity, která cenné papíry emitovala (zejm. hlasovací právo), a právo podílet se
na jejím zisku (zejm. prostřednictvím dividend). Dluhové cenné papíry jsou charakteristické
právem investora na zaplacení jistiny a rovněž právem na vyplacení úroku. U cenných papírů,
do kterých jsou inkorporovány deriváty, se obsažená práva různí. Jako společnou lze vymezit
charakteristiku, že jejich hodnota se odvíjí od podkladového aktiva, na jehož budoucí hodnotu
sází.160
Motivace investora cenný papír nabýt spočívá v možnosti rozmnožení svých volných
finančních prostředků, a to buď prostřednictvím opakujících se příjmů, které z cenného papíru
plynou, anebo z růstu ceny takovéhoto cenného papíru (zde přichází v úvahu jak dlouhodobá, tak
spekulativní investice).
Z výše zmíněného vyplývá, že z pohledu ekonomické motivace budou s cennými papíry
uvedenými v čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice MiFID II srovnatelné všechny druhy tokenů. Utility,
platební i investiční tokeny bude totiž v zásadě možné obchodovat na sekundárních trzích, což
eviduje možný růst a pokles jejich ceny. S proměnlivou cenou bude u těchto tokenů spojena
motivace investorů je za účelem rozšíření svého majetku nakoupit.
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Z hlediska komparace obsažených práv se lze z podstatné části ztotožnit se závěry
Maumeho a Frombergera. Požadavek materiální srovnatelnosti budou z pohledu obsažených práv
naplňovat zejména investiční tokeny, a to proto, že obsahují právo na budoucí peněžité toky (srov.
bod 1.5.2) obdobně, jako je tomu u účastnických cenných papírů nebo dluhopisů. U utility tokenů
to pak budou například ty, které obsahují právo držitele tokenu rozhodovat o tom, jak se má projekt,
do něhož investoval, dále vyvíjet. U platebních tokenů by k naplnění materiální podobnosti
docházet nemělo, a to zejména proto, že jejich majitelé nebudou mít z titulu jejich vlastnictví žádná
speciální práva.161 Nelze však vyloučit, že by některé platební tokeny mohly spadat do širokého
okruhu cenných papírů podle čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. c) směrnice MiFID II jako „všechny ostatní
cenné papíry, (…) ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích, jež se určuje odkazem
na (…) měny (…)“. I v těchto případech však budou s vysokou pravděpodobností považovány
za platební nástroje, čímž budou z pojmu převoditelný cenný papír vyloučeny (srov. dále).
3.3.5 Platební nástroj jako kritérium zužující pojem převoditelný cenný papír
Kromě čtyř pozitivně formulovaných definičních znaků převoditelných cenných papírů
popsaných výše vymezuje čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice MiFID II i kritérium negativní. K tomu,
aby se na ICO vztahovala právní úprava veřejných nabídek, nesmí být emitovaný token považován
za platební nástroj.
Tak jako u předchozích pojmových znaků, směrnice MiFID II neobsahuje vymezení toho,
co chápe jako platební nástroje. Evropská centrální banka k platebním nástrojům řadí například
platební karty, bezhotovostní úhrady a inkasa (z angl. „credit transfers and direct debits”)
a elektronické peníze.162 Čeští autoři za platební nástroj považují například šeky a většinu druhů
směnek.163 Hlavním účelem platebních nástrojů není investice, ale převod peněžních prostředků,
tj. platba.164
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Platební tokeny sice nejspíš nebude možné považovat za elektronické peníze
(srov. kapitolu 2.5), z hlediska vymezení skrze jejich účel však do kategorie platebních prostředků
s největší pravděpodobností spadat budou.165 Jak již bylo zmíněno v bodu 1.5.1 této práce,
s platebními tokeny není spojeno žádné právo a jejich jediným účelem je sloužit jako platidlo.
Tento závěr lze podpořit i rozsudkem Soudního dvora Evropské unie ve věci „Skatteverket v. David
Hedqvist“.166 Ve svém rozhodnutí soudní dvůr zmínil, že bitcoin „je smluvním platidlem“167 a
zároveň „nemá jiný účel než účel platidla a že je za tímto účelem akceptován[a] určitými
hospodářskými subjekty.“168 Vzhledem, k tomu, že dané rozhodnutí se netýká kapitálových trhů,
ale směrnice o společném systému DPH,169 lze vyslovené závěry chápat pouze jako obiter
dictum.170 V situaci absence jiného vymezení se však i takováto pomůcka od Soudního dvora může
v právní praxi hodit.
3.3.6 Shrnutí
Obecně je možné připustit, že některé druhy tokenů emitované v rámci ICO budou
naplňovat definiční znaky pojmu převoditelný cenný papír. Pod daný pojem nebudou s největší
pravděpodobností spadat zejména platební tokeny. U investičních a utility tokenů budou vyloučeny
ty, jejichž převoditelnost bude trvale technicky znemožněna, a rovněž ty, které nebude možné
obchodovat na kryptoburzách, a ty, kterých splatnost bude kratší než jeden rok. K naplnění věcné
působnosti nařízení o prospektu bude rovněž potřeba, aby byly v rámci jedné emise nabízeny
srovnatelné tokeny, a to bez možnosti individuálně vyjednat jejich jednotlivé charakteristiky.
Poslední podmínkou naplnění pojmu převoditelný cenný papír bude srovnatelnost s tradičními
investičními nástroji, jako jsou například akcie nebo dluhopisy. Z pohledu právní praxe tak lze
ve zmíněných případech doporučit zvýšenou pozornost. Vzhledem k velké rozmanitosti
jednotlivých tokenů nezbyde nic jiného než každý jednotlivý případ posuzovat individuálně.
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3.4 Důsledky aplikace právní úpravy veřejných nabídek pro emitenty
Jak již bylo zmíněno výše, pozitivní závěr o aplikaci právní úpravy veřejných nabídek
se projeví zejména ve zvýšení transakčních nákladů emitentů a jejich potenciální odpovědnosti.
3.4.1 Zvýšení nákladů emitentů
Přesný vývoj zvyšování nákladů lze bez relevantních dat určovat jen těžko. Jako inspirace
však může posloužit studie od PwC, která se věnuje nákladům IPO uskutečněných ve Spojených
státech. 171 Při čtení následujících tabulek je ale potřeba mít na paměti, že konkrétní částky se budou
samozřejmě odvíjet od toho, jaké jurisdikci bude veřejná nabídka podléhat. Cílem následujícího
shrnutí není podat odhad toho, jak by se náklady emitentů tokenů měly vyvíjet, ale upozornit
na skutečnost, že pouhá aplikace právní regulace veřejných nabídek může mít pro některé emitenty
fatální ekonomické důsledky. Tak je tomu zejména z důvodu, že ICO je jako metoda financování
využívána zejména start-upy, které vzhledem k počáteční fázi svého podnikání nemusí disponovat
dostatečným kapitálem k tomu, aby zmíněné regulatorní náklady vůbec unesly. Jako pozitivní lze
v tomto směru hodnotit snahu Evropské unie o alespoň částečnou eliminaci tohoto problému
prostřednictvím unijního prospektu pro růst.172 To, jestli bude tento nový institut v praxi skutečně
fungovat, však zatím není úplně jisté.173
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Obrázek č. 5: Přehled celkových nákladů.174

Vzhledem k tomu, že ne všechny náklady se uplatní jak u ICO, tak u IPO (např. náklady
upisování), resp. některé náklady se projeví bez ohledu na to, zda se regulace aplikuje, nebo ne
(např. některé účetní a ostatní náklady), přidávám ještě tabulku právních nákladů, které budou
záviset právě na tom, zda se regulace aplikuje, nebo ne.

Obrázek č. 6: Přehled právních nákladů IPO.175
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3.4.2 Některé aspekty právní odpovědnosti
Trestní odpovědnost
Na rozdíl od jiných členských států Evropské unie neobsahuje česká právní úprava
specifický trestný čin vztahující se k uveřejňování prospektů.176 Na emitenty se tak budou
vztahovat obecné skutkové podstaty upravující zejména hospodářské trestné činy a trestné činy
proti majetku. Na tomto místě bych rád pohovořil o dvou trestných činech. První z popisovaných
trestných činů byl vybrán z důvodu, že praxe ICOs bohužel ukazuje, že úmyslem některých
emitentů je pouze rychlé zbohatnutí, a to za jakoukoliv cenu. Příklady podvodných ICOs se na
kryptoměnových portálech objevují s železnou pravidelností.177 Druhý trestný čin jsem zvolil
z důvodu, že úzce souvisí s kapitálovými trhy, a z důvodu, že k jeho spáchání může dojít jenom
v případě, že token lze charakterizovat jako investiční cenný papír (resp. nástroj), jehož vymezení
se tato práce věnuje.
Jako zástupce trestných činů proti majetku lze uvést trestný čin podvodu podle § 209 zákona
č. 40/2009, trestní zákoník. V praxi ICOs není ničím výjimečným, že se po emitentovi slehne zem
hned po tom, co od veřejnosti vybere finanční prostředky.178 Neobvyklé nejsou v kontextu
kryptoaktiv ani takzvaná Ponziho schémata.179 Emitenti se budou moct stát pachateli zmíněného
trestného činu bez ohledu na právní charakteristiku nabízených tokenů (materiální hledisko), resp.
bez ohledu na způsob provedení nabídky (formální hledisko).
Druhým trestným činem, nad kterým bych se zde rád zamyslel, je trestný čin manipulace
s kurzem investičních nástrojů podle § 250 trestního zákoníku. Dle komentáře k trestnímu
zákoníku se typicky jedná o situace předem dohodnutých prodejů, jejichž cílem je zvýšit objem
obchodů, což má uměle vyvolat růst ceny investičního nástroje.180 Na obdobné jednání obvykle
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literatura upozorňuje ve vztahu k předprodeji tokenů.181 K naplnění skutkové podstaty však bude
potřeba, aby tokeny naplňovaly znaky investičního nástroje a aby byly přijaty k obchodování
v obchodním systému, resp. aby k takovému přijetí byla minimálně podána žádost.182 Jak již bylo
uvedeno, některé tokeny můžou naplnit definici investičního cenného papíru, a tedy spadat
pod pojem investiční nástroj. Rovněž není vyloučeno, že kryptoburzy lze považovat
za mnohostranné obchodní systémy (a tedy obchodní systémy podle § 2 odst. 2 ZPKT, na který
§ 250 trestního zákoníku odkazuje).183
Administrativní odpovědnost
Na rozdíl od odpovědnosti trestní, bude pro správněprávní odpovědnost naplnění znaků
veřejné nabídky cenných papírů zcela zásadní. Nařízení o prospektu upravuje odpovědnost jen
rámcově v kapitole VIII, konkrétně v článcích 38 až 43. Adresáty zmiňovaných ustanovení tedy
nejsou fyzické a právnické osoby, ale členské státy. V tomto směru vykazuje nařízení o prospektu
spíše znaky směrnice. Hlavní část právní úpravy bude tak po přijetí všech prováděcích zákonů
obsažena v právních řádech členských států. Zejména s ohledem na možnou výši sankcí se tak
jednotlivé právní úpravy budou lišit. V českém právním řádu bude po nabytí účinnosti
připravované novely184 relevantní úprava obsažená v ZPKT.
Z pohledu právní odpovědnosti přináší novela následující relevantní změny. Nově bude
seznam přestupků, za které lze pokutu uložit, stanoven pouze odkazem na povinnosti v nařízení
o prospektu.185 V kontextu ICO se na první pohled jeví jako nejdůležitější porušení povinnosti
podle článků 3, 6 a 20 nařízení o prospektu. Jinými slovy, povinnosti prospekt uveřejnit, dodržet
všechny jeho náležitosti zmiňované v nařízení a povinnosti nechat prospekt schválit příslušným
orgánem.
V souladu s nařízením český zákonodárce stanovuje trojí způsob vyměření pokut. Prvním
způsobem je vymezení maximální částky, která je pro právnické osoby stanovena ve výši
181
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130 200 000 Kč a pro fyzické a podnikající fyzické osoby ve výši 18 228 000 Kč. Druhým
způsobem, který lze aplikovat výlučně na právnické osoby, je vyměření pokuty do výše 3 % jejího
ročního obratu. Poslední možností, kterou bude možné využít jak u fyzických, tak u právnických
osob, je vyměření pokuty v maximální výši dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného
spácháním přestupku.186
Vzhledem k tomu, že white papery lze považovat za prospekty jenom stěží,187 je velice
pravděpodobné, že u valné většiny ICOs, na které by se nařízení o prospektu vztahovalo, porušují
emitenti povinnost řádně uveřejnit prospekt cenného papíru. I kdybychom připustili, že některé
white papery můžou splňovat náležitosti prospektu, k dnešnímu dni mi není známo ani jedno ICO,
které by v rámci Evropské unie požádalo dozorčí orgán o jeho schválení.
Na závěr lze dodat, že již zmíněné opožděné přijetí připravované novely se nejvíce projeví
právě v oblasti správní odpovědnosti. Práva a povinnosti v oblasti veřejné nabídky se
po 21. 7. 2019 totiž plně řídí nařízením o prospektu. Vzhledem k tomu, že nařízení nevymezuje
přestupky a sankce za ně přímo, ale odkazuje v tomto směru na právní řády členských státu (a
zavazuje je, a nikoliv fyzické a právnické osoby),188 nebude dle mého názoru možné za porušení
povinnosti podle nařízení uložit pokutu až do doby, kdy zmiňovaná novela nabyde účinnosti.
V souladu ze zásadami nullum crimen, nulla poena sine lege, které se uplatní i v rámci správního
trestání,189 nebude možné použít v mezidobí ani sankční ustanovení ZPKT platné a účinné
do účinnosti novely. Ty totiž stanovují přestupky i sankce za ně od nařízení odlišně.
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4. Jak přistoupit k regulaci ICO? Aneb aby koza zůstala celá a vlk se nasytil
ICO nepochybně patří k jednomu z nejinovativnějších počinů 21. století. Technologický
pokrok však může tento fenomén významným způsobem ovlivnit i do budoucnosti. Peníze, které
se v rámci ICO vyberou, jsou totiž obvykle využívány právě v technologickém sektoru.190
Na druhou stranu bohužel praxe ICOs vykazuje i značná rizika. Jak zmiňuji v bodu 3.4.2 této práce,
není neobvyklé, že ICOs mají podvodný charakter. Obdobně problematickou je i informační
asymetrie, která vzniká mezi investorem a emitentem.191 V případě ICO tak regulátoři stojí
před nejednoduchou úlohou, a to popasovat se s jejich regulací takovým způsobem, aby se dal
maximalizovat jejich prospěch a minimalizovat její rizika.
Obecně lze zatím z praxe jednotlivých států vypozorovat 3 základní přístupy k ICO:
1. zákaz ICO;
2. polo aktivní přístup (tzn. vydávání nezávazných stanovisek a upozornění včetně
vynucování platné úpravy);
3. přijetí specifické legislativy. 192

4.1 Zákaz ICO
Prvotní a nejjednodušší reakce na rozvíjející se trend ICO se zdá být jejich úplný zákaz.
Výsledek, kterého daná metoda dosahuje, je patrný na první pohled. V případě, že ICOs nejsou,
neexistují ani žádná rizika s nimi spojena. Příkladem zemí, které se k úplnému zákazu ICOs
odhodlaly, jsou například Jižní Korea, Čína, Nepál, Bangladéš, Nepál a Bolívie.193
Zákaz se jeví jako nejefektivnější řešení proti podvodným ICOs. Dle mého názoru však
nepředstavuje správné řešení a odráží spíš reakční než proaktivní přístup k problematice. Jak
uvádím v části 1.2 této práce, je dle mého názoru ICO nejvýhodnějším způsobem financování,
který je pro podnikatele dostupný již v brzkých fázích jejich podnikání. Zákazem ICOs by tyto
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start-upy ztratily jednu z možností, jak svoje nápady financovat, což by mohlo vést k nežádoucím
výsledkům, jako je například zpomalení technologického pokroku.194

4.2 Polo-aktivní přístup
Druhá možnost, jak se k ICO zachovat, spočívá v uplatňování a vynucování již existující
legislativy a vydávání stanovisek a vyjádření. Primární výhodou tohoto přístupu je, že k němu není
potřeba žádných legislativních zásahů a nedochází k dalšímu a dalšímu rozšiřování právního řádu.
Tento nepříznivý trend bývá označován jako legislativní inflace. Správně zvolený model
komunikace dozorčích autorit může rovněž významným způsobem přispět k předcházení
podvodným ICOs (srov. kapitolu 4.4). V následujícím textu v krátkosti shrnu, jak konkrétně
se tento přístup projevuje ve Spojených státech a Evropské unii, a to konkrétně se zaměřením
na právo veřejných nabídek. V části věnované americké zkušenosti je z komparativních důvodů
rovněž stručně pojednáno o tamější právní úpravě.
4.2.1 ICO ve Spojených státech amerických.
Právní úprava a Howey test
Právní úpravu veřejných nabídek v USA obsahuje Securities Act z roku 1933.195 Poměrně
širokou definici cenného papíru nalezneme v § 2 písm. a) bod 1. Na rozdíl od definice
převoditelného cenného papíru ve směrnici MiFID II, která obsahuje jak vymezení pojmových
znaků, tak demonstrativní výčet příkladů, je definice cenného papíru v Securities Actu tvořena
pouze výčtem instrumentů, které tradičně slouží k investicím (např. akcie, dluhopisy). Bližší
charakteristika jednotlivých instrumentů je přenechána soudům a právní vědě.
Ve spojitosti s tokeny je klíčovým nástrojem investiční smlouva (z angl. „investment
contract“). Definiční znaky investiční smlouvy vymezil v roce 1946 americký Nejvyšší soud
v rozhodnutí „SEC v. Howey Co., 328 U.S. 293“.196 O investiční smlouvu se bude jednat v případě,
že dochází k:
1.

investici peněz investorem („the investment of money“);

194

ZETZSCHE, Dirk A.; BUCKLEY, Ross P.; ARNER, Douglas W.; FÖHR, Linus: The ICO Gold Rush: It's a Scam,
It's a Bubble, It's a Super Challenge for Regulators. op. cit. s. 33.
195
Securities Act. [online]. [cit. 2019-07-25].
Plné znění zákona je dostupné zde: https://legcounsel.house.gov/Comps/Securities%20Act%20Of%201933.pdf.
196
Shrnutí rozhodnutí k nalezení zde: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/328/293/. [online]. [cit. 2019-0725].

47

2.

do společného podniku („in a common enterprise“);

3.

s očekáváním zisků („with an expectation of profit“);

4.

dosažených prostřednictvím úsilí vynaloženého někým jiným než je investor („from the
efforts of others“).197

Naplnění takto formulovaných kritérií si postupem času získalo označení Howey test.
Pojem (1.) investice peněz je americkým Nejvyšším soudem chápán široce. Kromě
hotovostních a bezhotovostních peněz totiž zahrnuje i poskytnutí majetku a dokonce služeb. 198
(2.) Společným podnikem se standardně rozumí sdružování zájmů více investorů prostřednictvím
investice s totožným cílem.199 Implicitně z ní vyplývá, že investoři sdílejí rizika. (3.) Samotný zisk
není podmínkou naplnění třetího kroku Howey testu, a to proto, že investice nese rizika. Očekávání
zisku sice nemusí být jediným motivem rozhodnutí investora, musí však být motivem prvotním a
nejdůležitějším.200 (4.) Pro naplnění posledního kroku Howey testu je potřebné, aby úspěšnost
investice nezáležela z převážné části na investorech, ale na třetích osobách.201 Řečeno jinými slovy,
samotní investoři by tak měli hrát spíše pasivní roli.
Z výše uvedených znaků vyplývá, že americký Howey test je silně ekonomicky orientován
a zároveň je méně formalistický než jeho evropská varianta podle směrnice MiFID II. To
se projevuje zejména zaměřením definice na ekonomický vztah, který bude vznikat mezi
emitentem a investorem, a nikoliv na vymezení spíše formálnějších znaků emitovaného nástroje.
Je tomu tak zejména z důvodu, že investiční smlouva je chápaná jako „catch-all“ nástroj, který má
pokrývat instrumenty nespadající do jiné kategorie cenného papíru podle § 2 písm. a) bod 1
Securities Actu, a to především z formálních důvodů.202 Tento přístup má výhodu v tom, že bude
pokrývat situace, které lze z ekonomické perspektivy charakterizovat jako investice a u kterých
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vzniká tzv. „principal-agent“ problém charakteristický informační asymetrií (jejíž eliminace je
hlavním cílem prospektu cenného papíru).203
DAO a postup SEC ve vztahu k ICO
Distribuovaná Autonomní Organizace („DAO“) byla ICO založeným na blockchainu
Ethereum, která se do povědomí krypto komunity dostala hned z několika důvodů. 204 DAO mělo
fungovat na podobné bázi jako venture-kapitálové fondy. Na rozdíl od klasických venture-kapitálových fondů však měli investoři plnit i částečně aktivní roli. Emitované tokeny totiž
obsahovaly hlasovací práva, prostřednictvím kterých mohli investoři rozhodovat, jaký projekt
DAO podpoří, tj. jak se nakumulované finanční prostředky využijí. Kapitál potřebný k investicím
získalo DAO právě prostřednictvím prodeje svých tokenů za kryptoměnu ether. Prostřednictvím
ICO bylo vybráno více než 150 milionů americký dolarů. Přibližně měsíc po ukončení prodeje
tokenů využili hackeři chyby ve zdrojovém kódu platformy a odcizili ether v hodnotě přibližně 70
milionů dolarů. Tento útok vedl k tomu, že se o DAO začala zajímat i SEC.
Securities and Exchange Commission („SEC“) zanalyzovala DAO tokeny z pohledu
Securities Actu ve své zprávě ze dne 25. 7. 2017.205 Ve zprávě SEC postupně vymezuje důvody
proč se DAO zabývala, shrnuje fakta případu a následně na DAO tokeny aplikuje Howey test. Při
analýze prvního kroku SEC potvrdila ustálený přístup, že pro naplnění kritéria (1) peněžité
investice se nevyžaduje (bez)hotovostní forma peněz, ale postačí i jiná hodnota, v tomto případě
kryptoměna ether.206 Druhý a třetí bod testu adresovala SEC společně. Ohledně druhého bodu
se SEC vyjádřila poměrně stručně. Nejdříve pouze konstatovala, že (2) investoři investovali
do společného podniku, aby následně doplnila, že kritérium bylo naplněno na základě sdružení
zdrojů investorů, které měly následně sloužit pro financování projektů, které se DAO rozhodne
podpořit.207 Kritérium (3) očekávaného profitu bylo naplněno v důsledku toho, že samotné DAO
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se prezentovalo jako zisková organizace, jejímž cílem byla finanční podpora projektů
s očekáváním návratnosti investice na straně DAO.208 Investoři se měli na tomto zisku podílet. Jako
důležité lze zdůraznit, že SEC chápe v souladu s rozhodnutím „SEC v. Edwards, 540 U.S. 389“209
zisk nejenom jako očekávané budoucí pravidelné příjmy („periodic payments“), ale rovněž jako
zhodnocení prostřednictvím růstu ceny investice.210 Řečeno jinými slovy, očekávaný zisk nemusí
spočívat jenom v budoucích peněžitých tocích, které z nástroje vyplývají, ale i v pouhém
očekávání růstu ceny daného nástroje. Naplnění posledního kroku Howey testu odůvodnila SEC
tím, že (4) činnost osob zodpovědných za DAO byla pro dosažení zisku nezbytná a klíčová, a to
vzhledem k tomu, že celou platformu provozovaly a zároveň vybíraly projekty, o kterých mohli
investoři hlasovat.211 Hlasovací právo, které investoři měli, jim sice poskytovalo možnost
ziskovosti jejich investice do určité míry ovlivnit, ne však zásadním způsobem.212
I přesto, že DAO tokeny naplnily znaky investiční smlouvy, se SEC rozhodla pro shovívavý
přístup, jelikož neuložila žádné sankce a pouze své stanovisko uveřejnila.213 V tomto duchu
pokračovala SEC i dále a na možné vynucení Securities Actu upozornila i další ICO.214 Po prvních
umírněných krocích však ve Spojených státech následovaly i první pokuty a dokonce i odsuzující
rozsudky v trestněprávní oblasti.215 V dubnu 2019 pak SEC vydala metodiku, ve které
v jednotlivých krocích vysvětluje, jak bude k ICOs přistupovat a dle jakých kritérií bude hodnotit
povahu tokenů.216 Proaktivní přístup SEC vedl k meziročnímu růstu ICOs, které se registrovaly
prostřednictvím zjednodušeného formuláře D.217
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Obrázek č. 7: Meziroční nárůst ICOs registrovaných prostřednictvím formuláře D. 218

4.2.2 Evropský přístup k ICO
ESMA
ESMA se v průběhu posledních třech let vyjádřila k ICO zatím třikrát. V prvních dvou
stanoviscích z 13. 11. 2017 ESMA upozorňuje investory219 na rizika, která jsou s ICO spojena,
a emitenty220 na to, že jejich činnost může podléhat regulaci. Posledním stanoviskem přispěla
ESMA do diskuze 9. 1. 2019.221 Kromě právní úpravy veřejných nabídek se ESMA věnuje rovněž
například možné aplikovatelnosti právní úpravy proti praní špinavých peněz a dalších nařízení
a směrnic v oblasti regulace finančních trhů.
Zmíněná stanoviska však bohužel zatím nelze dle mého názoru hodnotit moc pozitivně, a to
zejména z důvodu, že je sice opakovaně sděleno, že tokeny a ICO mohou za určitých podmínek
spadat pod evropskou regulaci finančních trhů, z mého pohledu však chybí přesnější a návodné

218

Ibid.
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. ESMA alerts investors to the high risks of Initial Coin Offerings (ICOs).
[online]. 13 11. 2017 [cit. 2019-07-25].
Dostupné z: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-829_ico_statement_investors.pdf.
220
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. ESMA alerts firms involved in Initial Coin Offerings (ICOs) to the need to
meet relevant regulatory requirements. [online]. 13 11. 2017 [cit. 2019-07-25].
Dostupné z: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-828_ico_statement_firms.pdf.
221
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Advice. Initial Coin Offerings and Crypto-Assets. op. cit.
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vymezení toho, co by měli emitenti zvažovat v rámci hodnocení, zda se na ně regulace vztahuje,
nebo ne.
BaFIN, Česká národní banka a postoje ostatních národních autorit
Svoje stanoviska k regulatornímu přístupu k ICO postupně vydávají i dozorčí autority
jednotlivých členských států. V průzkumu, který ESMA uskutečnila, konstatuje, že mezi dozorčími
autoritami v členských státech panuje shoda, že tokeny emitované v rámci ICO můžou naplnit
pojem převoditelný cenný papír.222 Německý BaFIN, obdobně jako ESMA, uvádí, že token může
být za určitých podmínek převoditelným cenným papírem, bohužel však rovněž neposkytuje bližší
návod, jak jednotlivé tokeny posuzovat.223 Za zmínku však nepochybně stojí závěr, podle kterého
nemusí být token ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice MiFID II představován listinou
(„certified security“).224 K naplnění pojmu převoditelný cenný papír postačí, že osoba z tokenu
oprávněná bude identifikovatelná, a to například prostřednictvím blockchainového záznamu.225
Česká národní banka bohužel do současné doby nevydala žádné stanovisko k možnosti aplikovat
na ICO ustanovení o veřejné nabídce cenných papírů. Jediné vyjádření, které v tomto směru
učinila, se věnuje právní úpravě investičních fondů.226 V tomto stanovisku Česká národní banka
připouští, že úprava kolektivního investování by se mohla vztahovat i na ICO.227

4.3 Specifická regulace vztahující se na ICO
Pro cestu specifické regulace ICO se rozhodla například Malta228 a Lichtenštejnsko.229
Nejzásadnější výhodou speciální právní úpravy je zvýšení právní jistoty. V obou případech
222

Ibid. s. 19-20.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Supervisory classification of tokens or cryptocurrencies
underlying “initial coin offerings” (ICOs) as financial instruments in the field of securities supervision. [online].
28 3. 2018 [cit. 2019-07-25].
Dostupné z:
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/EN/Merkblatt/WA/dl_hinweisschreiben_einordnung_ICOs_en.html.
224
Ibid. s. 2.
225
Ibid. s. 2.
226
Česká národní banka. Regulace investičních fondů a tzv. initial coin offerings (ICOs). [online]. [cit. 2019-07-25].
Dostupné z: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/casto-kladenedotazy/.galleries/stanoviska_a_odpovedi/pdf/regulace_investicnich_fondu.pdf.
227
Ibid. s. 1.
228
Virtual Financial Asset Act. [online]. [cit. 2019-07-25].
Plné znění zákona je dostupné zde:
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=29201&l=1.
229
Transaction Systems Based on Trustworthy Technologies (Blockchain Act). Zákon je možné najít v rámci
konzultační správy lichtenštejnské vlády. [online]. [cit. 2019-07-25].
Dostupné z: https://www.naegele.law/downloads/2018-10-05-Unofficial-Translation-of-the-Draft-BlockchainAct.pdf.
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vymezují předpisy základní pojmy, jako jsou například tokeny, smart contracty a ICO.230 Obdobně
lze kladně hodnotit, že úprava je komplexní a adresát právní normy tak najde všechno, co potřebuje,
na jednom místě. Pro emitenty je tak podstatně jednodušší zhodnotit, zda se na ně povinnosti
vyplývající z regulace přímo vztahují, nebo ne, a to i proto, že nemusí zkoumat velké množství
předpisů. Z hlediska zavedených povinností však oba zákony ne vždy představují razantní novum.
V obou případech předpisy stanovují okruh informací, které musí emitenti při ICO uveřejnit.
V obou zemích je rovněž stanovena registrační povinnost.231 Tyto povinnosti se tak ve značné míře
neliší od povinností, které na emitenty klade nařízení o prospektu.232 Pozitivně lze určitě hodnotit,
že již zmiňovaný okruh informací výslovně zahrnuje rovněž aspekty technické.233 Jak lze vidět
na příkladu DAO, obeznámení investorů s technologickými riziky, která jsou s ICO spojena, může
být stejně důležité jako uvedení finančních rizik. Chyba ve zdrojovém kódu (technologické riziko)
totiž může vést ke ztrátě investovaných prostředků stejně jako například pokles tržní ceny nástroje
(finanční riziko), do kterého investor investoval.

4.4 Návrh řešení
Jakkoliv účinná se metoda úplného zákazu ICO může zdát, její „cena“ je vzhledem
k negativním důsledkům, které přináší, příliš vysoká. Dle mého názoru se jako vhodnější
prostředek ochrany investorů před podvodnými ICOs zdá být jejich náležité vzdělávání. Je sice
pravda, že ESMA upozornění pro investory ve vztahu k ICO vydala (srov. bod 4.2.2), dle mého
názoru se však zmiňovaná rizika dají investorům zprostředkovat i atraktivnějším způsobem.
Příklad si lze vzít z americké SEC, která v rámci svých prevenčních aktivit založila internetové
stránky, které mají simulovat podvodné ICO.234 Na první pohled jsou stránky podobné jakémukoliv
jinému ICO. Rozdíl nastane až potom, co se návštěvník tohoto webu rozhodne pro zakoupení
tokenu. Místo nákupu je totiž upozorněn na to, že se právě stal obětí podvodu. Od takto interaktivně
a zkušenostně zaměřeného varování lze dle mého názoru očekávat podstatně lepší výsledky než
od pouhého sdělení názoru prostřednictvím stanoviska.
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Srov. část 1. VFAA a čl. 5 BA.
Srov. část. 2 bod 3 VFAA a čl. 28 a 36 BA.
232
Srov. čl. 3 odst 1, čl. 6 a čl 20 odst. 1 nařízení o prospektu.
233
Srov. body 6-13 přílohy 1 VFAA a čl. 30 BA.
234
Internetové stránky howey coins. [online]. [cit. 2019-07-25].
Dostupné z: https://www.howeycoins.com/index.html.
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Přístup regulátorů spočívající ve vydávání nezávazných stanovisek a vynucování platné
legislativy se mi tak jeví jako nejvhodnější řešení. To, že k efektivní regulaci ICO může postačovat
i již existující právní úprava, se dále pokusím ukázat na příkladu právní úpravy veřejných nabídek.
Jak uvádím ve 3. části této práce, je dle mého názoru možné vztáhnout na ICO i stávající právní
úpravu. Minimálně ve vztahu k investičním a části utility tokenů by tato úprava měla účinně řešit
problematiku informační asymetrie (srov. úvod části 3). Jako pozitivní lze rovněž hodnotit úpravu
nového institutu – unijního prospektu pro růst, který by mohl eliminovat problémovost vysokých
regulatorních nákladů (srov. bod 3.4.1). Opar právní nejistoty, který se kolem ICO vznáší, může
být ve vztahu ke stávající právní úpravě odstraněn vhodnou komunikací mezí dozorčími autoritami
a adresáty právních norem. ESMA a národní autority by tak po vzoru SEC měly dle mého názoru
vydat obecnou metodiku, která by jim umožnila krok po kroku sladit postup při aplikaci nařízení
o prospektu na ICO a zároveň učinit proaktivní kroky směřující k jeho vynucování. Přístup
aktivního vynucování stávající právní úpravy ve Spojených státech totiž přináší pozitivní výsledky
(srov. graf v části 4.2.1). Na rozdíl od SEC by je však k těmto krokům neměla přinutit až negativní
událost, jakou byl kybernetický útok na platformu DAO.
Nová speciální legislativa by mohla být vysoce účinná jak ve vztahu ke zmenšování
informační asymetrie, tak k naplňování zájmů emitentů. Vzhledem k tomu, že by tato legislativa
byla v podstatě ušita zvlášť na míru ICO, znamenala by i podstatné zvýšení právní jistoty.
Z dlouhodobého hlediska je však dle mého názoru tento přístup neudržitelný. Vzhledem
k rychlosti, jakou se dnes technika rozvíjí, by bylo potřeba nové a poměrně komplikované zákony
přijímat každou chvíli. V širším horizontu by tak tento přístup vedl jen k dalšímu zvyšování
nepřehlednosti a komplikovanosti právního řádu. K rozšiřování platné právní úpravy by tak dle
mého názoru nemělo být přistoupeno dřív, než bude zjištěno, že platná a účinná legislativa není
dostačující. Lze například uvažovat o tom, zda by nebylo vhodné rozšířit definici elektronických
peněz tak, aby pokrývala i platební tokeny.
Na závěr lze uvést, že kvalitnější zhodnocení a analýza toho, jak se regulatorně postavit
k ICO, by vyžadovaly podstatně větší záběr, než umožňuje rozsah diplomové práce a možnosti
studenta právnické fakulty. Nařízení o prospektu sice některé problematické aspekty ICO adresuje,
zdaleka však nebude pokrývat veškeré možné otázky a problémy, které ve vztahu k ICO můžou
vyvstat. To však neznamená, že tyto ostatní otázky a problémy nebudou pokryty jinými předpisy.
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Pro vytvoření úplného obrazu by tedy bylo potřebné detailně zanalyzovat podstatně širší oblast
právní úpravy. Jedná se například o právní úpravu kolektivního investování, právní úpravu proti
praní špinavých peněz a nepochybně i daňové právo. Z oblasti mimo finanční právo lze zmínit
například spotřebitelskou legislativu a právní úpravu ochrany osobních údajů.
Jako nejvhodnější přístup ve vztahu k regulaci ICO se mi tak jeví vynucování platné právní
úpravy tam, kde je to možné, dostačující a efektivní. V ostatních případech nejspíš nezbyde nic
jiného než přijetí nové legislativy.
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Závěr
Primárním cílem této práce byla právní analýza ICO z pohledu platné právní úpravy
veřejných nabídek a právní charakteristika tokenů jako věcí, cenných papírů, zaknihovaných
cenných papírů a elektronických peněz. V první části jsem se věnoval stěžejním pojmům a
procesům, které bylo pro dosažení cíle práce nezbytné vymezit. V krátkosti byl rovněž shrnut vývoj
ICO a poukázáno na skutečnost, že vzhledem k tržní kapitalizaci jednotlivých ICOs by nebylo
rozumné tento fenomén ignorovat. V poslední části práce pak shrnuji tři koncepční přístupy, které
lze ve vztahu k ICO zaujmout, a uvádím, který z těchto přístupů se jeví z mého pohledu jako
nejvhodnější. Z pohledu dalšího výzkumu by bylo nepochybně zajímavé podívat se na
problematiku ICO perspektivou právní úpravy kolektivního investování, daní, AML a KYC, ale i
ochrany spotřebitele a ochrany osobních údajů.
Tokeny budou dle mého názoru věcí v právním smyslu, a to proto, že nejsou osobami a že
rovněž naplňují znak užitečnosti. Vzhledem k tomu, že nemají hmotnou podstatu, není potřeba
zkoumat to, zda jsou i ovladatelné. Emitenti a investoři budou o tokenech s největší
pravděpodobností uzavírat kupní smlouvu, a to bez ohledu na to, zda budou investoři poskytovat
protiplnění za tokeny v penězích nebo v kryptoměnách. Dle komentářové literatury lze totiž cenu
v rámci kupní smlouvy určit i například v bitcoinech.
Problematičtější se jeví kategorizace tokenu jako cenného papíru. Vzhledem
k charakteristice centrální evidence cenných papírů, která svými znaky neodpovídá distribuované
blockchainové databázi, nebude token znaky zaknihovaného cenného papíru naplňovat.
Dle dostupných zdrojů by token neměl být ani cenným papírem ve smyslu § 514 občanského
zákoníku. Vzhledem k tomu, že dané závěry by mohly mít nepříznivé dopady i v oblasti veřejného
práva, se s tímto názorem neztotožňuji. Token by dle mého názoru měl být považován za cenný
papír. Je sice pravdou, že tokeny nemají hmotný substrát, svou povahou jsou však cenným papírům
mimořádně podobné. Tato materiální srovnatelnost by dle mého názoru měla být při výkladu
upřednostněna před formálnějším argumentem hmotným substrátem.
Druhou část práce uzavírám tvrzením, že tokeny nelze považovat za elektronické peníze.
U platebních tokenů je tomu tak proto, že nebudou představovat pohledávku vůči tomu, kdo je
vydal. Investiční a utility tokeny nebudou elektronickými penězi z důvodu, že nebudou primárně
sloužit k provádění platebních transakcí.
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Na emisi investičních tokenů a některých utility tokenů se pravděpodobně bude vztahovat
nařízení o prospektu. Bude tomu tak za předpokladu, že emitenti budou tyto tokeny nabízet
prostřednictvím internetových stránek a na těchto stránkách uvedou charakteristiku tokenů, jejich
cenu a způsob jakým je pořídit. Tokeny nabízené v rámci ICO budou muset být převoditelné,
obchodovatelné na kryptoburzách a v rámci jedné emise budou muset vykazovat dostatečnou míru
podobnosti. Působnost nařízení o prospektu bude vyloučena v případě, že tyto webové stránky
nebudou dostupné investorům v Evropské unii.
Z praktického hlediska lze upozornit na to, že pro potvrzení nebo vyvrácení závěrů, které
jsou v této práci obsaženy, nezbyde nic jiného než počkat na příslušnou judikaturu. V praxi bude
vzhledem k rozmanitosti ICOs a tokenů rovněž potřeba hodnotit každý jednotlivý případ
samostatně. Doufám, že tato práce by v tom mohla alespoň trochu pomoci.
Je tedy ICO právem zcela neupraveným procesem, k jehož regulaci je potřeba přijmout
specifické předpisy? Dle mého názoru nikoliv. Jakkoliv budou určitě existovat aspekty ICO, které
budou vyžadovat speciální právní úpravu, nebude tak tomu u všech aspektů. Před tím, než
přistoupíme k zahlcování právního řádu dalšími předpisy, bychom se měli důkladně zamyslet nad
tím, zda je to skutečně potřebné. Platné právo totiž může poskytovat dostatečný regulatorní rámec
i pro výdobytky moderní techniky.
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Seznam použitých zkratek
BA

Transaction Systems Based on Trustworthy
Technologies (Blockchain Act)

ESMA

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

FINMA

Financial Market Supervisory Authority

ICO

Initial Coin Offering

ICOs

Initial Coin Offerings

nařízení o prospektu

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

občanský zákoník

zákon č. 89/2012, občanský zákoník

SEC

Securities and Exchange Commission

směrnice MiFID I

směrnice Evropského parlamentu a Rady,
2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích
finančních nástrojů, o změně směrnice Rady
85/611/EHS

a

93/6/EHS

a

směrnice

Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a
o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS.
směrnice MiFID II

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.

směrnice o prospektu

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.

trestní zákoník

zákon č. 40/2009, trestní zákoník
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VFAA

Virtual Financial Asset Act

zákon o dluhopisech

zákon č. 190/2004 Sb., zákon o dluhopisech

zákon o platebním styku

zákon č. 370/2017 Sb., zákon o platebním
styku

ZPKT / zákon o podnikání na kapitálovém

zákon č. 256/2004, zákon o podnikání na

trhu

kapitálovém trhu
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Právní regulace tzv. ICO (Initial Coin Offering)
Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá právní analýzou ICO (Initial Coin Offering) a právním
rozborem tokenů, které jsou v rámci ICO emitovány. Cílem práce je zjistit, zda a v jakém rozsahu
se na ICO vztahuje právní úprava veřejných nabídek a zda je možné tokeny charakterizovat jako
věci v právním smyslu, cenné papíry, zaknihované cenné papíry a elektronické peníze.
V první části práce jsou vymezeny základní pojmy. Definice pojmů jsou doplněny
technickým a ekonomickým pozadím jednotlivých institutů. V krátkosti je shrnut historický vývoj,
který ICO formoval do dnešní podoby.
Druhá část práce se věnuje právní kategorizaci tokenů. V jednotlivých kapitolách jsou
vymezeny pojmové znaky věci v právním smyslu, zaknihovaného cenného papíru, cenného papíru
a elektronických peněz a následně je zkoumáno, zda je tokeny můžou naplnit, anebo nikoliv.
V kapitole o cenných papírech je poukázáno na problematičnost odlišného chápání pojmu cenný
papír ve veřejném a soukromém právu. Ve druhé části je rovněž podroben analýze závazkový vztah
vznikající v rámci ICO mezi emitentem a investorem.
Ve třetí části je ICO zkoumáno prizmatem unijního práva veřejných nabídek. Vzhledem
k legislativním změnám, ke kterým v době psaní práce došlo, je jedna kapitola věnována vymezení
pramenů právní úpravy veřejných nabídek. Definice veřejné nabídky cenných papírů je rozdělena
na dvě části, formální část definice, která vymezuje proces veřejné nabídky, a materiální část
definice, která charakterizuje předmět nabídky. Prostřednictvím rozboru jednotlivých pojmových
znaků je následně zjišťováno, zda ICO tyto formální a materiální požadavky naplní. Třetí část je
uzavřena poukázáním na možné ekonomické a právní následky aplikace právní úpravy veřejných
nabídek.
Čtvrtá, a poslední, část práce popisuje tři možné regulatorní přístupy, které je možné
ve vztahu k ICO zaujmout. Prvním je zákaz ICO. Druhým je vynucování platné právní úpravy
včetně vydávání upozornění a nezávazných stanovisek. Posledním možným přístupem je přijetí
specifické legislativy ve vztahu k ICO. Na základě zhodnocení kladů a záporů jednotlivých
přístupů je následně vybrán jeden, který se z mého pohledu jeví jako nejvhodnější.
Klíčová slova: ICO, token, regulace
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The Law and Regulation of ICO (Initial Coin Offering)
Abstract
This diploma thesis deals with legal analysis of ICO (Initial Coin Offering) and legal
analysis of tokens that are issued within an ICO. The thesis aims to find out whether and to what
extent an ICO is subjected to initial public offering law and whether the tokens can be
characterized as things, securities, dematerialized securities, and electronic money.
In the first part of the thesis, I define the basic concepts and terms. Definitions and terms
are supplemented by the technical and economic background of each respective institute. The first
part also briefly summarizes the historical development of ICO, which shaped it into its present
form.
The second part of the thesis deals with the legal categorization of tokens. Firstly conceptual
features of the thing in the legal sense, dematerialized security, security, and electronic money are
established. Subsequently, it is examined whether the tokens can fall within these conceptual
features or not. In the chapter regarding securities, it is pointed out that different understanding of
securities in public and private law may have some negative consequences. The analysis of the
contractual relationship between the issuer and the investor is also addressed in the second part.
In the third part, ICO is analysed from the EU initial public offerings law point of view.
Given the legislative changes that took place at the time of writing of this thesis, one chapter deals
with sources of public offers law. The definition of a public offering of securities is divided into
two subparts. The formal part of the definition addresses the process of an offer. Material part of
the definition characterizes the subject of the offer. Subsequently, the analysis of whether an ICO
can fall within the definition is taken. The third part is concluded by pointing out the possible
economic and legal consequences of the application of the legal regulation of public offers.
The fourth and the last part of the thesis describes three possible regulatory approaches that
can be taken in relation to ICO. The first one is to ban ICO. The second is to enforce existing
legislation, including the issuance of notices and non-binding opinions. The third approach is to
adopt specific legislation concerning ICOs. Based on the evaluation of the pros and cons of each
individual approach, I conclude which one should fit the regulation of ICOs the best.
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