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Evropská bankovní federace zdůraznila roli Open 

Finance v evropské datové ekonomice 

V návaznosti na zveřejnění zprávy o Open Finance  

Expertní skupinou pro evropský finanční datový prostor 

vydala Evropská bankovní federace prohlášení o 

důležitosti Open Finance v rámci  iniciativ Evropské 

komise v oblasti ekonomiky založené na datech.  

Evropská bankovní federace vyzvala Evropskou komisi, 

aby při tvorbě budoucí regulace Open Finance zohlednila 

například důležitost dobrovolného sdílení dat v souladu 

s potřebami trhu, zakotvení důvěry a jasných pravidel 

ochrany spotřebitele, poskytnutí pobídek účastníkům 

trhu ke sdílení, přístupu a opětovnému použití 

zákaznických dat nebo řešení technických překážek, 

jakou je nedostatečná standardizace dat. 

Pozvánka na konferenci Cyberspace 2022 

Cyberspace 2022 je mezinárodní akademická konference 

pořádaná Ústavem práva a technologií, Právnickou 

fakultou ve spolupráci s Fakultou sociálních studií 

Masarykovy univerzity, Evropskou akademií práva a ICT a 

Centrem Excelence AI pro bezpečnost a ochranu, která 

proběhne 25. - 26. listopadu 2022 v prostorách Právnické 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ministerstvo 

financí v rámci této konference připravuje panel 

zaměřený na data ve finančních službách a rozvoj open 

finance. Registrace na konferenci je možná na stránce 

Cyberspace 2022. 

Úřad pro finanční dohled zahájil studii o vstupu Big Tech 

do finančních služeb 

Přítomnost Big Tech firem na trzích finančních služeb 

neustále roste a má potenciál se dále rozšiřovat a rychle 

tento trh měnit. Předpokládá se, že vstup Big Tech firem 

do finančních služeb může pro spotřebitele přinést 

výhody v podobě nízkých cen, nové nabídky služeb. 

Z dlouhodobého hlediska by však přítomnost Big Tech 

firem mohla znamenat riziko pro hospodářskou soutěž, 

zejména pokud získají značný podíl na trhu, to by v 

důsledku mohlo vést k případnému zneužití tržní síly. 

Z tohoto důvodu britský Úřad pro finanční dohled v říjnu 

2022 zveřejnil diskusní materiál zaměřující se zejména na 

dopady Big Tech firem na hospodářskou soutěž v odvětví 

finančních služeb.  Zájemci mají možnost se zapojit do 15. 

ledna 2023. 

McKinsey & Company zveřejnila zprávu o evropském 

fintechovém prostředí 

McKinsey & Company, americká konzultační firma 

s celosvětovou působností, ve své zprávě s názvem 

Evropská fintechová příležitost z října 2022 analyzuje a 

srovnává fintechové prostředí v jednotlivých evropským 

státech. 

Přichází se zjištěním, že evropský fintech sektor se rychle 

posouvá z okrajů evropského finančního prostředí do 

jeho jádra. V každé ze sedmi největších evropských 

ekonomik podle HDP se alespoň jeden fintech řadí mezi 

pět největších finančních institucí. Z dlouhodobého 

hlediska získávají evropské fintechy na síle a na významu, 

a to nejen z hlediska finančního trhu a ekonomiky, ale 

také z hlediska spokojenosti zákazníků, kterým nabízí 

přidanou hodnotu v podobě nadstandardních služeb za 

nižší náklady.  

Konzultace zaměřená na decentralizované autonomní 

organizace 

Britská konzultace zaměřená na decentralizované 

autonomní organizace (DAO) žádá odborníky o jejich 

názory, jak mohou a mají být DAO charakterizovány a jak 

by mohly být regulovány. Konzultace je otevřena do 25. 

ledna 2023. 

Prototyp dvouúrovňové digitální měny centrální banky  

Hongkongský měnový úřad ve spolupráci s Inovačním 

centrem Banky pro mezinárodní vypořádání realizoval 

v rámci projektu Aurum roční výzkum, který ukazuje, jak 

by digitální měny centrální banky (CBDC) mohly úspěšně 

pracovat se soukromými stablecoiny. 

V rámci projektu byl vytvořen model složený 

z velkoobchodního mezibankovního systému, v němž je 

CBDC vydáván bankám k distribuci spotřebitelům a 

maloobchodního systému elektronické peněženky, 

v němž CBDC obíhá mezi spotřebiteli ve dvou různých 

formách tokenů. Prvním z nich je zprostředkovaná 

digitální měna a druhé stablecoiny kryté CBDC. Tato 

dvouúrovňová architektura poskytuje uživatelům větší 

míru soukromí, protože mezibankovní systém 

nezaznamenává žádné osobní údaje. Dále oddělení 

velkoobchodního a maloobchodního systému posiluje 

celkovou kybernetickou odolnost.  
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