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Právní regulace platebního styku hraje v dnešní době, která se vyznačuje stále rychlejší 

digitalizaci, významnou roli. Tato role je s neustále se zvyšující dynamikou technického 

rozvoje dále umocňována. Cílem práce je popsání vybraných aktuálních výzev, kterým tato část 

finančního práva čelí, a navrhnutí základů pro vhodné tuzemské řešení jejich právní úpravy. 

Práce se v tomto ohledu zabývá virtuálními měnami, konkrétně Bitcoinů, a jejich postavením 

v rámci práva platebního styku.  

Po krátkém úvodu se první kapitola této práce zaměřuje na teoretická východiska 

regulace tohoto odvětví, tedy zejména na obecné i konkrétní cíle právní úpravy v tomto 

segmentu finančního práva při jeho zasazení do kontextu veřejnoprávní i soukromoprávní 

regulace. Kromě toho také poskytuje stručný exkurz do historie platebního styku.  

Další část práce je věnována aktuální české právní úpravě této problematiky. Kromě 

oblasti virtuálních měn je zde pro svoji faktickou podobnost dopodrobna rozebrán i institut 

elektronických peněz. Dále se v diplomové práci věnuji vybraným zahraničním systémům 

regulace, u kterých nicméně není zacházeno do podrobností a tato část je tak spíše přehledová. 

V těchto dvou kapitolách je tedy popsána právní úprava platná v České republice i v zahraničí, 

která je národního i nadnárodního původu, (tedy zejména legislativa související s členstvím v 

Evropské unii. 

V další části se pak práce zabývá aktuálními tuzemskými výzvami právní regulace 

platebního styku v této oblasti a jejich možným řešením. Zejména se jedná tedy o problematiku 

Bitcoinů a virtuálních měn obecně, která se již počala projevovat i v judikatuře Soudního dvoru 

Evropské unie. Hlavní výzvou v současné době zůstává potřeba definovat virtuální měny tak, 

aby je bylo možné dále regulovat.   

Závěr pak poskytuje přehled celé práce, ve kterém jsou shrnuty nejdůležitější závěry, ke 

kterým se při zpracovávání diplomové práce dospěl.  
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