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Vznik prvního evropského datového prostoru s daty 
z finančního trhu 

Německé spolkové ministerstvo hospodářství 

a energetiky (BMWi) zafinancovalo výzkumný projekt 

finančního Big Data prostoru (FBDC). 

Finanční data shromažďovaná do FBDC doposud nebyla 

aktérům na finančním trhu dostupná a vybudování 

infrastruktury pro jejich bezpečné sdílení umožní 

stávajícím finančním institucím, začínajícím podnikům, 

veřejným činitelům i výzkumným institucím zpracovávat 

tato data a s pomocí umělé inteligence navrhovat nové 

obchodní modely nebo zlepšovat stávající způsoby 

poskytování finančních služeb. 

Na tomto projektu spuštěném 

v lednu 2021, který bude součástí 

evropské cloudové iniciativy GAIA-X, 

pracuje Fraunhoferův institut pro 

materiálové toky a logistiku (IML) 

s jedenácti dalšími partnery.  

Uspořádání FBDC a možnosti dalšího využití datových 

prostor ve finančních službách je představeno 

v publikaci GAIA-X: A pitch towards Europe. 

První účastník rakouského sandboxu 

Rakouský regulatorní sandbox, který zahájil svou činnost 

v září 2020, oznámil vstup svého prvního účastníka. Je jím 

fintechová společnost, která chystá spuštění aplikace 

umožňující obchodování s virtuálními měnami a tokeny 

uloženými na blockchainu. Aplikace bude nabízet 

zprostředkování nákupu a prodeje tokenů a virtuálních 

měn, správu portfolia a poradenství. Cílem žadatele 

je získat povolení k činnosti investiční společnosti a být 

registrovaným poskytovatelem služeb ve vztahu 

k virtuálním měnám. 

Pokud je zájemce přijat do regulatorního sandboxu, musí 

předložit všechny podklady pro získání povolení 

pro danou regulovanou činnost a získat povolení, aby 

mohl zahájit poskytování svých finančních služeb. Doba 

účasti v regulatorním sandboxu, po kterou může být 

podnikatelský model ve spolupráci s dohledovým 

orgánem testován, je maximálně dva roky. 

Nové dokumenty Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD) 

V souvislosti s digitální transformaci finančního trhu 

OECD vydala dokument Financial Consumer Protection 

Policy Approaches in the Digital Age.  

Dokument se věnuje dvěma 

vybraným principům ochrany 

spotřebitele na digitalizovaném 

finančním trhu - ochraně majetku 

spotřebitelů proti podvodům 

a zneužití a ochraně 

spotřebitelských údajů a soukromí. 

V dalším dokumentu Regulatory 

approaches to the tokenisation 

of assets OECD představuje možné 

regulatorní přístupy k tokenizaci aktiv 

a shrnuje doposud identifikované 

oblasti, které vyžadují pozornost 

regulátorů. 

Tokenizace aktiv znamená digitalizaci aktiv do formy 

tokenů s pomocí technologie distribuovaných registrů 

(DLT) nebo vydání tradičních forem finančních 

instrumentů v tokenizované podobě. Tokenizace aktiv 

začíná nacházet své využití v souvislosti s cennými 

papíry, tokeny představují komodity a další nefinanční 

aktiva (například nemovitostí), a tokenizace může mít 

rostoucí dopady na postupy na finančním trhu i na jeho 

infrastrukturu.  

Využití tokenizce na finančním 

trhu se OECD věnovala již 

v  dokumentu The Tokenisation 

of Assets and Potential 

Implications for Financial 

Markets. 

Další vybrané odkazy k materiálům OECD zaměřeným 

na digitalizaci finančních trhů, změnu v chování 

spotřebitelů, digitální finanční inkluzi a digitální 

způsoby šíření finančního vzdělávání jsou zájemcům 

dostupné na stránce Ministerstva financí k digitalizaci. 
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