
16 Právo středa, 11. září 2019

Virtuální
měny
Virtuální měny
jsou elektro-
nické peníze,
které vznikly
nezávisle
na státní
autoritě. Kvůli
anonymitě uži-
vatelů a trans-
akcí ale hrozí
jejich zneužití
k praní peněz
pocházejících
ze zločinu či
k financování
terorismu. Pro-
to se je Evropa
snaží stále více
regulovat.

Foto: Shutterstock

Stát chcemít větší kontrolu nad virtuálnímimě
nami, jako je například bitcoin nebo ethereum.
Ministerstvo financí pro ně navrhuje speciální
živnost. Zaregistrovat si ji budou muset nejen

provozovatelékryptoměnovýchsměnárenabankoma
tůnebovirtuálníchpeněženek,ale takénapříkladpro
vozovateléeshopů,kterévirtuálnípenízepřijímají.Fi
nančníanalytickýúřad,kterýnanovelespolupracoval,
si od tétonovinky slibuje, že získá lepší přehledo tom,
kdosnovýmtypemelektronickýchpenězvČeskupod
niká. Podnikatele pak budemoci snáze kontaktovat.
Novinkavyplývázezákonaprotipraníšpinavýchpe

něz.Tenvlétěprošelpřipomínkovýmřízenímaúčinný
byměl být od 1. prosince příštího roku. Pakbudoumít
poskytovateléslužebsvirtuálnímiměnami90dnínato,
aby si zaregistrovali novou živnost. Jinak budou pod
nikatprotizákonně. „Dopustí setakpřestupku,zanějž
jimhrozípokutaažvevýši500tisíckorun,“upozornila
advokátkaWeinhold Legal Věra Tovey.
Kdyžtímnavícpodnikatelzpůsobíněkomuzesvých

zákazníků škodu, například nedostatečným technic
kým zabezpečenímvirtuálních peněženek,mohouho
soudyposlatdovězení. „Hrozímuažosmiletýtrestod
nětísvobody,“dodáváTovey.Opočtulet,kterápodnika
tel zamřížemistráví, rozhodnevýšezpůsobenéškody.
Nyní přitom platí, že podnikat s využitím virtuál

ních peněz může každý. Stačí, aby se zaregistroval
k takzvané volné živnosti. Co přesně plánuje dělat,
už ale úřadům říkat nemusí. A záběr jeho prácemůže
být velký. Může pracovat ve více než osmi desítkách
oborů, které pod tuto živnost podle zákona spadají –
odvýrobypotravinářskýchnebo textilníchproduktů
přes obchodní a marketingové služby či poradenské
služby až po výrobumotorových vozidel.
Novápovinnosthlásit speciálníživnost „poskytová

ní služebspojenýchsvirtuálníměnou“senelíbípodni
katelským svazům. „Jedná se o další administrativní
zátěž,“ říkápředsedkyněpředstavenstvaČeskéfintech
asociace a členka legislativní rady Asociace malých
a středních podnikůMaria Staszkiewicz.

Omezení technologického rozvoje
Není to jedinánovinka,kvůlinížzástupcipodnikatelů
azaměstnavatelůnávrhnovelykritizují.Vadí jimpře
devšímto,žeoprotipátéevropskésměrniciprotipraní
špinavýchpenězčeskýpředpisobsahujemnohemširší
definici virtuálníměny, a tedy i poskytovatelů služeb
s ní spojených. Český zákon se tak nebude týkat jen
provozovatelů virtuálních peněženek a směnáren,
které nový typ peněz mění za ty klasické, jeho záběr
budemnohem větší.
„Poskytovatelemslužebspojenýchsvirtuálnímimě

nami může být v podstatě kdokoliv, kdo jakýmkoliv
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způsobem ve svém podnikání řeší otázky virtuálních
měn, například v rámci konzultačních činností nebo
společnosti poskytující řešení pro zabezpečení těchto
měn,“vysvětlujeMariaStaszkiewicz.Stejnoupřipomín
kukroměfintechasociaceaAsociacemalýchastředních
podnikůuplatnil také Svazprůmyslu a dopravy.
ŘeditelFinančníhoanalytickéhoúřaduLiborKazda

českoudefinicihájí.Díkytomu,žeČeskopřijalodefini
ci virtuálníměnydřív, než toponěmchtělaEvropská
unie, má už dva roky zkušeností s jejím fungováním.
Mátuvýhodu, ževycházíužzkonkrétníchzkušeností
úřaduspotíránímpraníšpinavýchpeněz. „Je torychle
se rozvíjející odvětví, chceme obsáhnout i technické
novinky,kterébydobudoucnamohlypřijít, abychom
nemuseli pokaždé upravovat zákon,“ dodává Kazda.
I to je ale terčem kritiky. Podle Staszkiewicz se Fi

nanční analytický úřad chová přehnaně ochranářsky,
což vývoj technologií omezuje. Obává se například, že
by to mohlo zastavit rozvoj takzvaného blockchainu.
To je specifická databáze, na jejímž principu funguje
nejznámějšívirtuálníměnabitcoin.Blockchainbymohl
býtvyužitelnýtřebaivlogisticenebovjinýchoblastech,
které s virtuálnímiměnami přímonesouvisí.

Kdo dohlédne na virtuální peníze
Ani stát ale není ve svém přístupu k virtuálním mě
nám jednotný. Ministerstvo průmyslu a obchodu je
například ve svýchpřipomínkáchnavrhuje úplně vy
jmout z živnostenského zákona. Kontrolu nad nimi
a službami, které s nimi souvisí, by svěřil centrální

bance neboFinančnímuanalytickémuúřadu. „Jedná
seočinnostzoblasti směnárenství, která jevyloučena
zrežimuživnostenskéhozákona.Dozornaddodržová
nímpodmínek směrniceproti praní špinavýchpeněz
v oblasti služeb spojených s virtuální měnou by tak
měl být svěřen pouze kvalifikovaným odborníkům
voblasti peněžnictví,“ vysvětlujepostojministerstva
průmyslu a obchodu jehomluvčí Štěpánka Filipová.
ToaleFinančníanalytickýúřadicentrálníbankaod

mítají.Kazdastím,žetakovérozšířenípravomocí jeho
úřadubysižádalo ikomunikacisběžnými lidmianato
úřad,který jednápředevšímsdalšími institucemi,není
připraven. Česká národní banka pak virtuální peníze
dlouhodobě ani nepovažuje za měnu v pravém slova
smyslu. „Stanovisko banky v tomto ohledu i nadále
trvá aúpravu regulace v tomtoohleduneplánujeme,“
říká její mluvčí Petra Vodstrčilová.
Ačkoliv mezi politiky, úředníky a podnikatelskými

svazy probíhá o budoucnosti virtuálních měn ostrá
výměna názorů, lídři českého byznysu s virtuálními
měnaminovápravidlaspíševítají. „Budepřehledotom,
jakéfirmyvČeskusvirtuálnímiměnamipodnikají.Po
díváteseabudetevědět–jsounaseznamu,mohusnimi
obchodovat,“ míní Martin Stránský, zakladatel jedné
znejvětšíchfiremsvirtuálnímiměnamiWBTCB.Česko
by sepodlenějmělo zasadit předevšímo to, abypravi
dla důsledně dolehla i na firmy, které služby s novým
typempeněznabízejíčeskýmzákazníkůmzezahraničí.
Jentaksepodlenějpodařízajistitochranuspotřebitelů
a rovné podmínky pro rozvoj byznysu.

Poskytova-
telem služeb
spojených
s virtuálními
měnami může
být v podsta-
tě kdokoliv,
kdo jakýmko-
liv způsobem
ve svém
podnikání
řeší otázky
virtuálních
měn. Napří-
klad v rámci
konzultačních
činností nebo
společnosti
poskytující
řešení pro
zabezpečení
těchto měn.
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