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Dotazník zaměřený na finanční inovace v ČR 

Ministerstvo financí v květnu zahájilo projekt, jehož 
cílem je podpořit potenciál financích inovací a využití dat 
ve finančních službách v České republice. 

Výsledkem projektu bude studie k využití dat ve 
finančních službách, k otevřeným financím a k analýze 
vhodné podoby regulatorního sandboxu v České 
republice. Studii vypracuje Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj, která bude vycházet i z odpovědí 
respondentů z českého finančního trhu na dotazník, 
který je možné vyplnit do konce června. 

V Brazílii bylo zveřejněno usnesení k  interoperabilitě 
v oblasti otevřených financí  

Brazilské dohledové orgány nad finančním trhem 
uveřejnily usnesení, které vyjasňuje zásady 
interoperability (schopnost systémů vzájemně si 
poskytovat služby a efektivně spolupracovat) v oblasti 
otevřených financí. Díky tomu bude usnadněno se 
souhlasem klienta realizovat standardizované sdílení dat 
bezpečným způsobem mezi bankami, platebními 
institucemi, pojišťovnami, družstevními záložnami, 
kapitálovými společnostmi a dalšími licencovanými 
institucemi finančního trhu. 

Díky tomu, že bude snazší ve větší míře sdílet klientské 
údaje ve vnitrostátním finančním systému při zajištění 
potřebné bezpečnosti, očekávají dohledové orgány 
rozvoj nových finančních produktů a nástrojů pro 
finanční plánování. 

Nové pojetí platební interoperability 

Světové ekonomické fórum (WEF) vydalo Bílou knihu 
k platební interoperabilitě, která má přispět k vytvoření 
globálního interoperabilního systému. 

WEF navrhuje interoperabilitu pojmout jako soustavu tří 
aspektů: technického, regulačního a uživatelského. 
Technický aspekt se týká budování spojení a propojení 
rozdílných platebních metod a systémů.  Regulatorní 
aspekt míří na schopnost propojit platební metody 
v rámci jedné jurisdikce a napříč vícero jurisdikcemi. 
Uživatelský aspekt se pak soustřeďuje na finanční inkluzi, 
tedy zapojení jednotlivých demografických skupin 
do digitální ekonomiky. 

WEF k dosažení systému doporučuje vytvoření 
národního akčního plánu pro interoperabilitu, sjednání 
tzv. Rámce pro vzájemnou mezinárodní spolupráci napříč 
jednotlivými odvětvími a zvýšení spolupráce veřejného 
a soukromého sektoru. 

Banka pro mezinárodní vypořádání zveřejnila svou 
studii o QR platbách 

Studie o BigTech společnostech, platbách pomocí 
QR kódu a finanční inkluzi analyzuje data zhruba půl 
milionu čínských firem, které využívají platby pomocí QR 
kódu. Unikátnost dat studie spočívá v tom, že možnost 
QR plateb byla poskytnuta i menším podnikatelům 
nepodnikajícím on-line. 

BigTech jsou velké společnosti, které spravují platformy 
umožňující přímé interakce mezi mnoha uživateli 
např. i z řad podnikatelů (včetně e-commerce), 
sociálních médií, internetových vyhledávačů, 
poskytovatelů mobilních hardwarů a softwarů 
a telekomunikací. Studie, mimo jiné, zjistila, že používání 
QR plateb umožňuje malým podnikatelům vybudovat si 
dostatečnou doložitelnou transakční historii využitelnou 
pro zhodnocení bonity, a získat tak přístup nejen 
k úvěrům od BigTech společností, ale také k bankovním 
úvěrům, na které by běžně nedosáhli, pokud by nebyli 
zahrnuti v registru úvěrů BigTech společností. Off-line 
QR platby usnadnily platební styk a přispěly k finanční 
inkluzi. 

Potenciál vzájemného propojení decentralizovaných 
financí (DeFi) a tradičních financí 

OECD vydala Zprávu o institucionalizaci kryptoaktiv 
a vzájemném propojení DeFi a tradičních financí. V rámci 
zprávy OECD zkoumala potenciální hnací síly pro rostoucí 
poptávku a nabídku po takových aktivech a identifikovala 
hlavní překážky bránící větší inkluzi DeFi institucionálními 
investory. OECD se dále věnuje možným rizikům 
a přínosům DeFi.  

Mezi riziky uvádí především fakt, že řada účastníků trhu 
s DeFi jedná mimo nebo v rozporu s právní úpravou 
a na tomto trhu tak není zaručena jeho integrita, ochrana 
spotřebitelů a finanční stabilita.  Zpráva nabízí politická 
doporučení pro minimalizaci potencionálních 
negativních dopadů na trh a vybízí k vytvoření prostředí 
umožňující bezpečné a odpovědné inovace. 
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