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Pilotní  režim digitálního sandboxu  

Od listopadu 2020 do února 2021 probíhal Pilotní 

program digitálního sandboxu, který je společným 

projektem britského úřadu pro dohled nad finančními 

trhy Financial Conduct Authority (FCA) a městem 

Londýn. Tento sandbox má za cíl podporovat spolupráci 

ve vývoji inovativních řešení v oblasti finančních služeb. 

První kolo testování bylo zaměřené na projekty z oblastí 

zlepšení přístupu k financování pro malé a střední 

podniky, zlepšení finanční odolnosti zranitelných 

spotřebitelů 

a detekce 

a prevence 

podvodů. 

Účastníci 

digitálního sandboxu mohou například testovat své 

produkty v rozhraní pro programování aplikací (API), 

využívat vývojové prostředí pro společné kódování nebo 

platformu pro demonstraci vyvinutých řešení 

pro regulátory. Nová řešení byla testována 

na syntetických datech, která byla vytvořena odborníky 

z praxe tak, aby statisticky kopírovala reálná finanční 

data. V reportu o průběhu prvního testování FCA 

avizovala, že ve druhé části roku 2021 by mělo být 

spuštěno druhé kolo testování. 

Digitální  měny centrálních bank  (CBDC) 

CBDC jsou digitální měny emitované centrálními 

bankami. Jejich implementace může být řešena různými 

technickými variantami, přičemž jedním z řešení může 

být i využití technologie sdílených záznamů (DLT). 

O CBDC se diskutuje zejména kvůli zjednodušení, 

zlevnění a zrychlení plateb nebo zvýšení finanční inkluze. 

Neméně významné mohou být CBDC v mezinárodním 

obchodě, a to zejména pro jejich potenciál snižovat 

transakční náklady. Mnoho světových centrálních bank 

CBDC zkoumá a některé jsou již ve fázi pilotního 

testování vlastních projektů. 

Podle prohlášení Laela Brainarda plánuje Federální 

rezervní systém v létě tohoto roku publikaci diskuzního 

dokumentu, ve kterém představí svůj názor na přínosy 

a rizika spojená s CBDC pro Spojené státy americké a na 

případné zavedení digitálního dolaru. 

Evropská centrální banka (ECB) vydala v roce 2020 

Zprávu o digitálním 

euru, ve které 

rozebírá základní 

charakteristiky 

a varianty evropské 

CBDC. Na zprávu 

navázala veřejná 

konzultace, na základě jejíchž výsledků bylo vydáno 

Společné prohlášení Evropské Komise a ECB. 

Čínská lidová banka (ČLB) ve spolupráci s dalšími 

bankami a některými telekomunikačními operátory 

testuje projekt digitálního jüanu. Do budoucna má ČLB 

plán digitální jüan rozšířit i pro mezinárodní užívání. 

Oživení lokální  post -COVIDové  ekonomiky 

pomocí digitální  měny  

Pilotní verze projektu Corrency, která odstartovala 

v dubnu a trvá 2 měsíce, nabízí občanům Kyjova zdarma 

určitou částku digitální měny corrent. Mezi více než 

1 500 občanů Kyjova se tak rozdělilo ve formě měny 

corrency 800 000 Kč. Občané pak mohli pomocí kódu 

v SMS nebo občanského průkazu u registrovaných 

obchodníků zaplatit 

50 % ceny 

v correntech 

a podpořit tak 

lokální ekonomiku. 

Ochrana osobních údajů vs.  technologie 

sdíleného registru  

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) se 

zabýval technologií sdíleného registru (DLT) 

a mj. zdůraznil, že ochrana osobních údajů 

nepředstavuje překážku pro rozvoj inovací a nových 

technologií ve finančním sektoru. Zároveň EDPB uvedl, 

že při zpracování osobních údajů inovativními 

technologiemi je třeba dodržovat zásadu nezbytnosti 

a přiměřenosti v souladu s požadavky Obecného nařízení 

o ochraně osobních údajů (GDPR). 
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