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Abstrakt 
 

Tato diplomová práce se zabývá atomovými swapy. Zejména jejich charakteristikou 

a vztahem k AML regulaci. Cílem této práce je zhodnocení rizik, které atomové swapy 

představují pro AML regulaci, a způsobů, kterými je tato rizika možné řešit. 

V první části této práce jsou nejprve stručně popsány pojmy a technologie potřebné 

k pochopení atomových swapů. Mimo jiné jsou zde popsány distribuované databáze, 

kryptografické klíče, peněženky a směnárny s virtuálními měnami. Následuje popis evoluce 

atomových swapů a toho, jak atomové swapy fungují a jaké jsou jejich výhody a nevýhody.  

Druhá část analyzuje současnou regulaci proti praní špinavých peněz a financování 

terorismu z pohledu FATF, Evropské unie a České republiky ve vztahu k virtuálním měnám 

a atomovým swapům. Zejména se zaměřuje na definici virtuálních měn a povinných osob. 

Po pochopení fungování atomových swapů a analýze AML regulace ve vztahu k nim je 

možné zhodnotit, zda pro ni atomové swapy představují riziko. Tomu se věnuje třetí část této 

práce. Nejdřív obecně představuje problematiku praní špinavých peněz a využívání virtuálních 

měn pro nezákonné účely. Nakonec zkoumá rizika, která představují virtuální měny sami o sobě 

a která představují atomové swapy a technologie, které díky nim nabírají na popularitě. 

Takovou technologií je například DeFi, neboli softwarový program fungující na blockchainu 

a poskytující finanční služby s virtuálními aktivy. 

Čtvrtá část zkoumá projednávané změny AML regulace v Evropské unii. Zejména jaké 

dopady budou změny mít na regulaci virtuálních měn a zda adresují rizika spojená s atomovými 

swapy.  

Pátá část uvádí několik regulatorních přístupů k AML regulaci virtuálních měn 

a zkoumá, zda a jakým způsobem jednotlivé přístupy řeší rizika související s atomovými 

swapy. Zabývá se zákazem virtuálních měn v Číně, povinností propojit peněženky s virtuálními 

měnami s bankovními účty v Jižní Koreji, přístupem FATF, regulací peněženek s virtuálními 

měnami ve Spojených státech amerických a Švýcarsku, metodou zvanou blacklisting, 

a nakonec technologickými řešeními. 

Klíčová slova: kryptoměny, P2P, AML 

 


