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Perspektivy a limity inovačních procesů ve fintech 
 

Lubomír Civín  
 

Abstrakt: 
Článek se zabývá analýzou nejnovějších tendencí v novém sektoru ekonomiky 

fintech, který integruje subjekty finančního zprostředkování a s ním hraničících 

odvětví postavených na využívání moderních technologií z oblasti digitální 

ekonomiky. Kromě řazení hlavních oblastí kterými se fintech zabývá, jejich možnými 

aplikacemi ve  finančním sektoru , identifikuje změny, ke kterým integrace vede na 

finančních trzích. Autor rozebírá i omezení a rizika, které přináší rychlý růst sektoru 

fintech a snaží se identifikovat jakými cestami by se měla ubírat na jedné straně  

regulace v tomto novém sektoru moderní ekonomiky tak, aby na druhé straně 

neuzavírala tradiční sektor finančního zprostředkování produktovým, procesním a 

technologickým inovacím a podpořila tak prosazení průmyslové revoluce 4.0 i 

v tomto sektoru.   
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Abstract: 

The paper deals with the analysis of the latest trends in the new sector of the 
economy of fintech, which integrates the financial intermediaries and the 
bordering industries based on the use of modern technologies from the digital 
economy. In addition to sorting out the main areas of concern and their potential 
applications in the financial sector, it also identifies the changes that integration 
brings to the financial markets structure. The author discusses the limitations 
and risks of rapid growth in the fintech sector and seeks to identify the ways in 
which the regulation in the new sector of the modern economy should move, but 
on the other hand not to close the traditional financial intermediation sector to 
product, process, and technology innovation  supporting the push of the 
Industrial Revolution 4.0 also in this sector. 
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Úvod 

Cílem tohoto článku je pokusit se analyzovat nejnovější procesy spojené s klíčovými 

finančními inovacemi probíhajícími v sektoru fintech a odhadem jejich dopadů na 

sektor finančního zprostředkování v blízké i vzdálenější budoucnosti. Vychází přitom 

jak z definování nového pojmu fintech v ekonomické teorii a praxi, tak i jeho 

dekompozice na jeho obsah i subjektivní nositele a vývoj jejich postavení v rámci 

celého procesu a analýzu jejich vývojových trendů zaměřenou na potvrzení 

následujících hypotéz:  
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(a) Tempo finančních inovací spojených a digitalizací ve finančním průmyslu 

v posledních letech nebývale zrychluje.  
(b) Finanční inovace radikálně mění strukturu odvětví finančního zprostředkování jak 

z hlediska jeho tržní struktury, tak počtu a odborné profilace účastníků.     

(c) Finanční mají nelineární průběh a kromě pozitivních přínosů sebou nesou i rizika, která 

mohou přinést závažné zatím plně nepredikovatelné krizové situace.  

(d) Zachování pozitivního směřování bude vyžadovat některé důležité reformy zejména 

regulace a dohledu nad finančními trhy. 

Metodologie použitá v stati 

Metodicky tato stať používá zejména postupy umožňující logicky členit předmět zkoumání a 

dedukcí vyvodit z historického, ale zejména  i aktuálního vývoje jeho okolního prostředí 

(financializace, digitalizace) odhad jeho budoucího vývoje a identifikovat otevřené problémy 

vyžadující další zkoumání. Současně si klade za cíl systematizovat nové pojmy a procesy 

spojené s inovacemi v oboru fintech a zpřehlednit jejich obsah i pro čtenáře, kteří s nimi 

nejsou zatím dokonale seznámeni. Ověřování, dokladování, či potvrzování uvedených 

hypotéz se v textu zajistí  formou sběru, zpracování, analýzy a syntézy relevantních dat 

z důvěryhodných zdrojů z digitálních médií (např. Google trends, ) a příslušné odborné 

literatury.   

Přehled a současný stav vývoje zkoumání  finančních inovací v literatuře 

 

Pojem fintech je pojmem charakterizujícím současný vývoj zejména digitálních technologií, 

který poukazuje na směřování odvětví finančních služeb v 21. století.  Od konce prvního 

desetiletí 21. století se obsah tohoto termínu výrazně rozšířil a zahrnuje veškeré technologické 

inovace ve finančním sektoru, včetně inovací v oblasti retailového bankovnictví, investic a 

dokonce i krypto-měn , ale taky finanční gramotnosti a vzdělávání, které podporují finanční 

inkluzi. Průzkumy ukazují ( např.  Absatzwirtschaft 2017),  že ani samotný pojem fintech 

není příliš známý dokonce v zemích s vysokým stupněm finanční vzdělanosti a finanční 

inkluze, natožpak u nás.  Proto se tomuto novému fenoménu začínají věnovat i vědecká 

pojednání, jenž se snaží  o přesnější vymezení pojmu ( Schueffel, 2016) a v této stati se 

pokusím podat charakteristiku jeho základních rysů. 

 

V odborných kruzích neexistuje jednotný názor o původu tohoto pojmu  původem, přičemž 

častým konstatováním je, že se jedná o termín pro identifikaci partnerských technologických 

firem spolupracujícími s bankou. V současnosti je často používán s cílem specifikovat 

relativně malé, agilní start-upové podniky v oblasti digitálního financování, které se objevily 

po globální finanční krizi v roce 2008. Představuje tak  pouze společnosti s finančními 

technologiemi přinášející nové  obchodními modely,  jenž mají rušivý, či dokonce destruující 

vliv na fungování klasického sektoru finančního zprostředkování. (Wymann, 2015). Z druhé 

strany aplikace digitalizace a jejich průvodních jevů a produktů inovuje nabídku tradičních 

hráčů sektoru finančních služeb, kteří pokud nebudou chtít ztratit svoje postavení na 

finančních trzích budou nuceni se do sektoru fintech integrovat.  

 

Rostoucí zájem o obsah tohoto pojmu a jeho popularitě zejména v posledním roce nám 

dosvědčí rovněž zadání a srovnání vybraných termínů spojený s fintech  ve vyhledávači 

trendů Google (trends.google.com), se jeho statistikou vyhledávání a popularity tohoto i 

dalších pojmů z této oblasti od r. 2004 do současnosti a srovnáním např. s pojmem  finanční 

technologie a finanční inovace (viz. graf č.1)  , případně též dalšími odbornými termíny (viz. 

graf č.2). 

 

Na základě sémantické analýzy více než 200 definic tohoto pojmu (Schueffel 2016) autor 

definuje fintech jako  " nový finanční průmysl jenž aplikuje technologie zlepšující 
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finanční činnosti. Představuje nové aplikace, procesy, produkty či business modely 

v průmyslu finančních služeb obsahující jednu anebo více vzájemně se doplňujících 

finančních služeb poskytovaných prostřednictvím internetu jako koncového procesu “.  

 

 
 

Již definování pojmu fintech  ukazuje, že je těsně spojený s inovačními procesy , které jsou 

podmíněny dalším směřováním globálního procesu financializace na mikroekonomické 

úrovni. Jeho klíčovým významem jsou  procesy digitalizace, aplikace v rámci internetu a 

jejich důsledky. Jejich vysoká dynamika vede k rozšiřování inovací ve  finančním sektoru a 

implementaci zásadně nových  modelů jeho fungování, které přináší procesy digitalizace, 

robotizace, umělá inteligence, internet věcí,  a pod., kdy se dokonce mluví o průmyslové 

revoluci 4.0 (Civín 2017) i v tomto donedávna relativně tradičním sektoru ekonomiky. 

Fintech si vytváří i vlastní řeč, která není všem subjektům zapojeným do jeho aktivit mnohdy 

úplně jasná. I proto považuji za vhodné některé pojmy blíže osvětlit, jelikož se ve finančním 

žargonu objevují poměrně nedávno a zájem o ně v odborné i širší veřejnosti stoupá (viz. graf 

č.2).  

 

Distributed Ledger  (Distribuovaná účetní kniha). 

je digitálním záznamem osvědčujícím vlastnictví různých druhů aktiv (finančních, právních, 

fyzických nebo elektronických) v časovém zápisu sledu jednotlivých operací s nimi. Je 

jediným důkazem transakcí v distribuovaných digitálních prostředích na bázi distribuovaných 

(decentralizovaných per-to-peer) sítí v různých lokalitách, zeměpisných oblastech nebo 

institucích, kde se vyžaduje garance správnosti údajů. Existuje jako jedna sdílená databáze ke 

které mají všichni účastníci v rámci sítě vlastní kopii knihy a účastníci transakce do ní 

vkládají svoje data. Jakékoli změny v účetní knize se odrážejí ve všech kopiích během 

několika minut nebo v některých případech dokonce v sekundách , dispoziční právo 

k operacím mají vlastníci kryptografických klíčů , kteří můžou sledovat a zaznamenávat ,co 

se  v rámci sdílené knihy děje. 

 

 

1.1. 2004                                                                              1.7.2008                                                                                 1.1.2013                                                                              1.7.2017 

Fintech 

Finanční technologie 

Finanční inovace 

Relativní četnost vyhledávání  pojmu                                          Průměr  

Graf č.1  Relativní zájem o pojmy při vyhledávání na Internetu 

prostřednictvím Google 
(2004-2017) 

Zájem v průběhu času1) 

Pozn.: 
1) Zájem v průběhu času 

Čísla představují relativní zájem ve vyhledávání vzhledem k nejvyššímu bodu grafu pro danou oblast a dobu. Hodnota 100          

představuje nejvyšší popularitu výrazu. Hodnota 50 znamená, že měl výraz poloviční popularitu. Skóre 0 značí popularitu nižší než 

1 % nejvyšší popularity.  
2) Poznámka Google:  zlepšení systému sběru dat od 1.1.2016 

Zdroj: vlastní zadání autora do https://trends.google.com/trends 
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Blockchain (řetězec bloků) 

je názvem pro decentralizovanou distribuovanou účetní knihu, čili datbází zachytávající 

veřejné záznamy všech finančních transakcí uskutečněných v chronologickém pořadí  na bázi 

tzv. peer-to peer architektury počítačové sítě. Tento záznam je dostupný všem uživatelům 

sítě, takže informace o „vlastnictví„ finančních prostředků z pohledu majitelů jednotlivých 

účtů  je známá všem uživatelům . Peer-to-peer (P2P) architektura je běžně používanou 

architekturou distribuovaných počítačových sítí, v níž každá pracovní stanice nebo uzel má 

stejné schopnosti a odpovědnosti. To kontrastuje s klasickou  centralizovanou anebo 

decentralizovanou architekturou tzv. klient/server, v níž jsou některé počítače – servery  

určené k obsluze ostatních (viz obr.č. 1).  
 

Tato databáze obsahuje všechny transakce a především zůstatky na všech uživatelských 

účtech, které jsou navíc veřejné a díky velmi sofistikovanému systému šifrování zatím zdá se 

nezfalšovatelné.  Transakce jednotlivými aktivy jsou agregovány do „bloků“ které jsou 

chronologicky  vkládány do řetězců jiných bloků s použitím kryptografie. Každý uzel 

(počítač připojený k síti) získá kopii blokového řetězce, která se mu automaticky stáhne do 

jeho vlastní databáze (účetní knihy jeho transakcí). Blockchain je veřejnou databází, takže 

každý kdo disponuje kontrolním klíčem a přístupem k internetu může blok transakcí doplnit 

pokud je schopen vyřešit  kryptografickou skládanku (těžba).  V současnosti zejména banky 

experimentují se blockchainy, kde jsou všichni účastníci známí. Blockchain taky řeší problém 

důvěry v obchodování a platbách, jelikož umožňuje, aby spolu mohly obchodovat dvě 

protistrany, které se neznají a ani si navzájem nedůvěřují. Verifikace totožnosti a vytvoření 

důvěry mezi partnery přestává na blockchainu být privilegiem finančních zprostředkovatelů, 

jelikož tento může stvrdit důvěryhodnost protistrany kombinací analýzy minulých transakcí 

(na blockchainu), skóre na základně souhrnných hodnocení a jiných ekonomických 

indikátorů. Na blockchainu síť zároveň maže a vypořádává peer-to-peer hodnoty převodů, a 

Kryptoměny 

Blockchain 

Strojové učení 

Relativní četnost vyhledávání  pojmu                                          Průměr  

7.12. 2012                                                                                8.6.2014                                                                                7.2.2016                                                                       30.9.2017 

Graf č.2  Relativní zájem o vybrané pojmy z fintech ve vyhledávání na 

Internetu prostřednictvím Google 
(2012-2017) 

Zájem v průběhu času 

0	

Poznámka Google: zlepšení systému sběru dat od 1.1.2016 

Zdroj: vlastní zadání autora do https://trends.google.com/trends 
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tak je účetní kniha stále aktuální. I když blockchain byl vyvinut při vzniku první kryptoměny 

bitcoinu, nejsou tyto dva pojmy totožné. Blockchain může být využit při podpoře řady 

aplikací a představuje tak technologii, kterou se budou využívat v řadě odvětví, nejen ve 

finančnictví. Je to velice nadějná technologie a to nejen ve finančnictví, která však stále má 

řadu nedořešených otázek.  

 

Obr. č.2 Schéma principů fungování technologie blockchain ve srovnání s tradičním sektorem 

finančního zprostředkování 

 

 
 

Cryptocurrencies (kryptoměny) 

jsou druhem virtuální digitální měny využitelné jako prostředek směny, platidlo, investiční či 

spekulační nástroj, vytvořené na bázi kryptografie během řetězení digitálních podpisů 

jednotlivých převodů, P2P sítě a decentralizace.  Jejich hodnota zatím nemá žádný materiální 

základ, hodnota kryptoměn je odvozena čistě z důvěry lidí,  o tom, že ony měny nějakou 

hodnotu mají , či budou mít,  a odvozuje se od nabídky a poptávky na kryptoměnových 

burzách. Lze je získat buďto na základě vytváření (těžby) prostřednictvím IT (těžařů) a inkasa 

poplatků za jejich služby, výměnou za zboží a služby v reálné ekonomice, případně 

investováním na speciálních burzách. Princip decentralizace představuje  nejvýznamnější 

specifikum a jedinečnost kryptoměn . Tento princip značí , že jejich získávání a distribuce je 

navržena tak, aby ji nemohl ani autor, ani jiný jednotlivec ovlivňovat (což zajišťuje právě 

technologie blockchainu). Neexistuje zde žádný centrální bod (uzel) , který by měnu řídil a 

ovládal. Zatím nejrozšířenější kryptoměnou je bitcoin, následovaný novou jednotkou bitcoin 

cash (spuštěný do oběhu od 1.8.2017)  a ethereum, což jsou tři nejvýznamnější, ale existuje i 

řada dalších, přičemž jejich počet raketově roste (Graf.č.3) podobně jako tržní kapitalizace 

celého globálního trhu s kryptoměnami i když tato má vyšší míru volatility  (Ģraf .č.4). 

 

 

Obr. č.1 rozdíly mezi digitálními sítěmi   

Centralizovaná síť                  Decentralizovaná síť                 Distribuovaná  P2P síť       
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Graf č. 3 Vývoj počtu kryptoměn obchodovaných na kryptoměnových burzách 

(2013-2017) 

 

Pramen: vlastní sběr údajů z  CoinMarketCap - https://coinmarketcap.com/historical 

Celý trh s kryptoměnami se rovněž rychle mění, zatímco  uvedení bitcoinu do života 

představoval první vlnu revoluce kryptoměn postavené na transakčním modelu měn bez 

vnitřní hodnoty, druhou vlnu spustil ethereum ve formě tzv. smart kontraktů, třetí vlnu bude 

představovat spojení kryptoměn se světem reálnych financí ve formě  kryptoměn krytých 

reálnými aktivy (např. Swarm, Bitcoin Gold). Dalším vývojovým směrem bude integrace 

kryptoměnových  platforem do jediné decentralizované P2P platformy , která umožní vytvořit 

optimálně členěnou finanční síť propojující všechny digitální formy peněz.  Tato platforma 

svým snadno použitelným rozhraním poskytne účastníkům možnost obchodovat s digitálními 

akciemi a měnami na bázi P2P. Základem pro implementaci tohoto systému je tým vývojářů, 

který vytváří inovační open source finančního síťového zprostředkovatele nazvaného hybridd, 

který bude přímo propojovat kryptografické jednotlivé účetní knihy.  

Zatímco počty kryptoměn od zahájení jejich obchodování na specializovaných burzách rostou 

v podstatě ze dne na den, globální tržní kapitalizace prokazuje rovněž dynamické nárůsty, je 

však ovlivňována zejména vývojem jejich kurzů vůči USD, který je velice volatilní a 

představuje spolu s růstem počtu těchto měn velká rizika těchto, ale i tradičních finančních 

trhů.  

Analýza dynamického vývoje počtu jakož i tržní kapitalizace kryptoměn , které využívají 

zmíněnou technologii blockchainu jakožto jedné z klíčových v v současnosti nejvíc 

rozšířenou aplikací inovačních trendů   sektoru fintech ve srovnání s některými parametry 

vývoje globální finanční ekonomiky jednoznačně potvrzuje hypotézu uvedenou v úvodní části 

příspěvku, tj. že tempo finančních inovací spojených a digitalizací ve finančním průmyslu 

se nebývale zrychluje (viz. Tab.č.1). Kryptoměny jsou v současnosti nejdynamičtějším 

reprezentantem expanze fintech a s ním spojené inovace  (někteří autoři dokonce mluví o 

revoluci 4.0 ) probíhající se finančních službách. 
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Tab. č. 1 Srovnání dynamiky vybraných parametrů globální ekonomiky s tržní dynamikou 

kryptoměn 

Tempo růstu Celkem za období 

09/2013-09/2017 

Roční průměrné 

tempo růstu 

(AAGR) 

 Počet kryptoměn na spec. burzách 2 730 % 406 % 

Tržní kapitalizace na spec.burzách 7 111% 533% 

Globálního HDP     14,5%          3,4% 
*) 

Úhrn bankovních aktiv 
**)

       17,6%
*)

         4,4%
*)

 

Úhrn finančních aktiv globálních 

investorů
***)

 

  101,3%         20,3% 

*)  
 tempo růstu za celé roky 2013-2016 

**) 
stav ke konci roku v daném období v 30 zemích světa reportujících do BIS 

***) 
hodnoty za období 03/2009-03/2017 

Pramen: vlastní výpočet autora z dat BIS, Světové banky a CoinMarketCap.,wallstreetrant.com 
 

příspěvku, tj. že tempo finančních inovací spojených a digitalizací ve finančním průmyslu 

se nebývale zrychluje (viz. Tab.č.1). Kryptoměny jsou v současnosti nejdynamičtějším 

reprezentantem expanze fintech a s ním spojené inovace  (někteří autoři dokonce mluví o 

revoluci 4.0 ) probíhající se finančních službách.  

Graf č. 4 Vývoj tržní kapitalizace všech kryptoměn obchodovaných na kryptoměnových 

burzách v mld.USD 

(2013-2017) 

Pramen: vlastní sběr a seřazení údajů z CoinMarketCap - https://coinmarketcap.com/historical 

Aplikace blockchainu a kryptoměn ve finančním sektoru bude mít rozsáhlé dopady. Existuje, 

případně se připravuje řada procesních i produktových inovací v mnoha oblastech , které jsou 

postaveny na této technologii a umožní zásadní změny celého sektoru. Nejvíce příležitostí v 

rámci finančního sektoru nabízí, podle průzkumu ( PwC 2017) užití technologie blockchain v 

mezinárodních peněžních převodech, v menší ale též relativně významné míře u clearingu a 

vypořádávání akcií v investičním bankovnictví,  v management rizik, v complianace při 
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implementaci opatření  KYC (Know Your Customer - poznej svého zákazníka,) a v AML 

(Anti Money Loundering - opatření proti praní špinavých peněz ). Např.  lhůty vypořádání 

burzovních obchodů v investičním bankovnictví a burzovním makléřství , které v současnoti 

zaberou 3 dny od okamžiku kdy došlo k provedení příkazu by se mohly využitím blockchainu 

zkrátit na pouhé minuty. K pozitivním implicitním přínosům může dojít rovněž skrze 

decentralizaci a větší transparentnost celého sektoru při použití blockchainu. Banky nejvíce 

předpokládají přínosy blockchainu v podobě nižších frikčních poplatků , které stojí čas, úsilí, 

finanční náklady a mají i související daňový dopad ze shromažďování informací a provedení 

transakce.  

 

Blockchain představuje taky významný přínos pro risk management , jelikož  umožňuje 

zmírnit některé formy finančních rizik, jako jsou vypořádací riziko (transakce se vrátí kvůli 

chybě v procesu vypořádání), riziko protistrany (možný úpadek protistrany před konečným 

vypořádáním obchodu). Důležitá je rovněž možnost snížení systemického rizika , které může 

při vyšší koncentraci vytvářet suma nevyřízených rizik protistran v systému. Technologie 

blockchain má otevřený zdrojový kód (otevřenost umožnuje při dodržení určitých podmínek 

uživatelům zdrojový kód prozkoumávat a následně upravovat), umožnuje to tak jeho 

neustálou inovaci a zlepšování.  

 

Všechny tyto výhody ve velké míře snižují náklady, riziko a zároveň všechny operace se 

v něm  provádějí mnohem rychleji. Potenciální využití není ovšem omezeno pouze na 

bankovnictví a platební systémy, své využití může nalézt také v pojišťovnictví, retailovém, 

investičním bankovnictví, účetnictví, auditu, a mnohých dalších oblastech finančního 

zprostředkování. Mezi další očekávané výhody patří nižší administrativní náklady, kratší 

vypořádací časy a omezení chybovosti. V neposlední řadě lze předpokládat i nové zdroje 

příjmů v souvislosti s nástupem nové technologie a rovněž výhodu v nižších kapitálových 

nákladech. Vlastnosti blockchainu povedou podle různých odhadů  k významným úsporám 

nákladů (Di Gregorio 2017, Cocco ,L et. al 2017),  čímž by mohly  by banky mohly 

nabídnout společnostem a individuálním klientům lepší, rychlejší  a levnější přístup na 

finanční trhy. 

 
Další zajímavá aplikace by mohla být taky v oblasti auditu, což  je odvětví, především 

zaměřeno na sladění, či potvrzování jednotlivých položek finančních dat.  Tím jak blockchain 

propojí data centrální účetní knihy s tokem dat od auditovaných společností, by se díky této 

technologii staly prakticky nemožným účetní podvody spojené se zpětnými manipulacemi, 

změnami, či mazáním záznamů.  

 
Application Programming Interface  - API  (rozhraní pro programování aplikací) 

představuje sbírku procedur, funkcí, tříd či protokolů nějaké knihovny či jiného programu , 

který může být sdílen více počítačovými programy a které může programator využívat. Na 

základě této vlastnosti jsou efektivně snižovány nároky na velikost potřebné operační paměti. 

Využití API Ve finančních službách  dává možnost vyvíjet a programovat aplikace pro rozvoj 

nových služeb pro finanční instituce. Nová koncepce tzv. Open API umožňuje vývojářům 

třetích stran stavět aplikace a služby kolem finanční instituce a stává se obsahem koncepce 

tzv. otevřeného bankovnictví (viz Delloite , 2017). 

 
 

Artificial intelligence – AI (umělá inteligence)  

Umělá inteligence (AI) je oblast počítačové vědy, která zdůrazňuje vytvoření inteligentních 

strojů, které pracují a reagují jako lidé. Stroje mohou fungovat a reagovat jako lidé, pouze 

pokud mají relevantní informace o okolitém světě. Umělá inteligence musí mít proto přístup k 

objektům,  kategoriím,  vlastnostem  a  vztahům mezi nimi ,  aby realizovali  znalostní  

inženýrství. Některé z aktivit počítačů s umělou inteligencí jsou navrženy tak, aby obsahovaly  

rozpoznávání řeči, učení se, plánování, řešení problému udělat takovou akci, která 
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maximalizuje šance dosáhnout určitý cíl. Možné aplikace AI ve finančních službách zejména 

představují odhalování podvodného jednání, či  podvodných transakcí , kybernetickou 

bezpečnost při ochraně dat, provozování help-desků pro IT aplikace, klientské dotazy či 

oblast personalistiky. Je však možné  si představit využití AI i pro analýzy netradičních dat  

při marketingu s cílem vyhledávat netradiční potenciální klienty mimo klasické tržní 

segmenty.  AI je v současnosti podle některých průzkumů ( PwC 2017) považována 

v tradičním finančním sektoru za perspektivnější technologii než samotný blockchain. 

Některé subjekty zejména z bankovnictví si v důsledku toho korigují svoje strategie, které 

byly v minulosti zaměřené na mobilitu (mobile first)  na preferování AI a heslem této 

transformace sa stáva: AI first. 

 
Machine learning (Strojové učení)  

Strojové učení je vlastně typem umělé inteligence, v rámci které jsou počítače schopny se 

samostatně učit bez toho, aby byly programované lidskými bytostmi. Typické aplikace 

představují hodnotící modely úvěrového rizika v bankách, automatické ratingové a 

scoringové aplikace pro retailovou klientelu, případně malé a střední podniky.  

 

Robo-advisors  (Robotičtí poradci) 

Jsou software algoritmy, které poskytují na míru připravená řešení pro finanční poradenství , 

investiční bankovnictví , případně portfolio management prostřednictvím kanálů pro digitální 

komunikaci.  

 

Big data  (Veledata)   

Patří do pojmů spojených s IT technologiemi zaměřenými na zachytávání, zpracování a 

skladování dat pro jejichž zprocesování nelze využít  v rozumném čase běžné hardwarové a 

softwarové prostředky , ale je nutné pracovat se speciálními nástroji. Pod velikostí dat se 

přitom nerozumí jen jejich objem, ale i rychlost jejich tvorby, přenosu a zpracování , či 

různorodost jejich typů. Velké objemy dat jsou obvykle ukládány v datových skladech, či 

datových mracích tzv.cloudech.  Koncept datových cloudů bude asi nahrazen novým 

konceptem tzv. datových jezer (data lakes) jejichž úkolem je shromažďovat všechna data 

organizací bez nutnosti společného formátování a spustit dotazy umožňující analýzu v jejich 

rámci. Představují koncept spolehlivého zakládání dat a tvorby holistické strategie pro jejich 

správu. Datová jezera pomohou bankám lépe řešit nekontrolovatelný počet požadavků na 

údaje o zákaznických účtech, které pravděpodobně obdrží od vývojářů rozhraní API 

(Application Programming Interface) třetích stran v rámci nového režimu nazvaného otevřené 

bankovnictví (viz níže). 

 

Internet of things – IoT (Internet věcí) 

Je možné popsat jak systém propojení jednotlivých zařízení prostřednictvím internetu bez 

účasti člověka. Principem je sběr dat z různých senzorů a čidel a sdílení těchto dat 

prostřednictvím internetu za účelem dalšího zpracování a vyhodnocování. Internet věcí 

využívá pro připojení zařízení běžné dostupné prostředky, jako je síťové připojení  kabelem 

nebo prostřednictvím bezdrátových sítí.  

 

Biometrics – (Biometrika) 

proces automatizované metody rozpoznávání jedince založený na měřitelnosti biologických a 

behaviorálních vlastností. Při její aplikaci se v podstatě jedná o tři základní aktivity – 

rozpoznávání , identifikace a verifikace. Při rozpoznávání jde o využití vhodné tělesné 

vlastnosti člověka pro jeho rozpoznání od jiných, u verifikace biometrický systém potvrzuje 

totožnost člověka na základě sejmutí vzorku určité vlastnosti, která je již dříve v systému 

zapsaná ve formě tzv. šablony. Naproti tomu identifikace představuje proces, kdy se 

biometrické systém pokouší určit totožnost  neznámého jedince. Biometrická informace je 

sejmuta a porovnávána se všemi uloženými  vzorky (šablonami). Biometrických technologií  

se využívá k ochraně hardware, software, serverů, počítačových sítí, dat a datových skladů, ke 

zvýšení komfortu uživatelů platebních transakcí, technických prostředků, náhradě 
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identifikačních dokumentů,  k provozování přístupových,  případně  docházkových systémů a 

pod. 

 

Aplikace biometriky jsou pro finanční sektor důležité nejenom v managementu rizik  při 

zajišťování bezpečnosti bank a dalších institucí finančního sektoru  pracujících s hotovostními 

penězi,  datovou, informační a kybernetickou bezpečnost, provozování kartových operací, ale 

právě nově i v jejím propojování v kombinaci s dalšími technologiemi, umožňujícími 

poskytování služeb a produktů  založených komplexních vzájemné propojených systémech 

s vysokým stupněm bezpečnosti a to i na dálku, bez přímé účasti identifikovaného účastníka 

operace.   

Parciální použití výše uvedených nových technologií na bázi digitalizace v oblasti financí 

samozřejmě není nové – inovací, kterou přináší fintech je ale aplikace  jejich využití ve 

vzájemných kombinacích a propojeních. Tyto zahrnující hlavně  vzájemné propojení 

blockchainu, "internetu věcí" (IoT), umělé inteligence (AI) a biometriky s využitím nejen 

v samotném finančním průmyslu, ale  taky v různých oborech spojených s financemi. Tato 

nová aplikace kombinovaných vzájemně propojených technologií vyvolala řadu změn ve 

srovnání s předchozím vývojem finančních inovací.  

Podle průzkumů některých globálních poradenských firem (např. PwC 2017)  představují 

nejdůležitější technologie do kterých se v současnosti v sektoru finančního zprostředkování  

investuje patří: analýzy dat, mobilní aplikace, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost , 

automatizace robotických procesů, biometrika a řízení identity, blockchain, infrastruktura 

veřejných datových cloudů. Největší dynamiku pro nejbližší budoucnost budou mít investice 

do blockchainu, umělé inteligence, biometriky a řízení identity. Zajímavým zjištěním 

z uvedených průzkumů je, že větší zájem o tyto technologie mají zatím stále společnosti 

fintech z oblasti mimo finančního zprostředkování, než ze stávajícího tradičního sektoru 

finančních služeb.  

Od inovace, které přináší fintech se všeobecně očekává,  že by měly přinést účinnější, 

dostupný a méně zranitelný finanční systém, který spolu s jeho implementací  v reálné 

ekonomice a postupným vytvářením fungováním nových trhů  rozostří hranice mezi 

finančními službami a sousedícími odvětvími jako je maloobchod a telekomunikace, 

informační technologie a tvorba software,  logistika, cestovní ruch a pod.  

Změny v tržní struktuře finančního zprostředkování  

 

Výše uvedené obecné vymezení oblastí a technologií , které se integrují v sektoru fintech 

nastoluje otázku identifikace subjektů zapojených do skupiny reálných a potenciálních 

nositelů integrace do fintech. 

 

Při identifikaci nositelů integrace fintech je možné najít přibližně 6 skupin začleňujících se do 

tohoto nového sektoru, pocházejících jak z pozice tradičních poskytovatelů finančních služeb 

(nositele odvětví finanční zprostředkování) integrujících do svých služeb stále více nových 

(zejména digitálních) technologií, či naopak z technologického sektoru, který se snaží o 

průnik do sektoru finančních služeb. Tyto integrační tendence však nepovedou jenom 

k rozvoji finančního systému, ale mohou potenciálně i narušovat stávající modely jeho 

dosavadního fungování a to nejen ve vyspělých zemích, ale i řadě rozvojových a rozvíjejících 

se zemí. V podstatě jde o boj o podíl na mimořádně atraktivním a perspektivně mimořádně 

obrovitým finančním trhem , jelikož potenciální počet uživatelů produktu fintech je shodný 

s počty uživatelů širokopásmového internetu, což bylo v roce 2016 podle odhadu Světové 

banky přibližně 1,25 mld. lidí s perspektivou nárůstu až na 3,2 mld.  

(http://databank.worldbank.org) 

 



 

Vedecký časopis FINANČNÉ TRHY, Derivat 2017, ISSN 1336-5711, 4/2017 
 

Do skupiny subjektů  fintech tedy patří, anebo se snaží do ní integrovat : 

 

1. Tradiční finanční instituce (banky, pojišťovny, kapitálové společnosti a pod.) , které 

integrační tendence fintech nutí bojovat o udržení místa v sektoru a současně se bránit proti 

pronikání nových účastníků mimo sektor  a maximalizovat schopnosti využívat inovace 

fintech ve svých produktech  poskytovaných tradičním ale i novým klientům. Tyto instituce 

mají výhodu spočívající v obrovském objemu dat o svých klientech, které se mohou využít 

pro jejich vytěžování ( big data mining). Jelikož fintech výrazně mění strukturu odvětví , 

vytváří pro finanční instituce novou determinantu, které budou muset mnohem rychleji  

přizpůsobit své myšlení, aby byly otevřeny inovacím novým společnostem fintech, aby mohly 

tento vývoj přijmout a udržet své zákazníky. 
  

2. Společnosti poskytující tradičně finanční infrastrukturu sektoru finančních služeb 

(SWIFT, SAP, Paypal, Mastercard a pod.), kterým hrozí že mohou být vytlačené ze své (často 

dominantní) tržní pozice dodavatele ITC řešení, v důsledku toho, že se stále více finančních 

institucí obrací na nové poskytovatele infrastruktury ze sektoru společností fintech. Na 

druhou stranu  má tato skupina dobrou šanci stát se (v případě že zachytí nástup nových 

technologií) nástrojem umožňující svým odběratelům plynulý přítok produktových i 

technologických inovací založený na dobré znalosti jejich obchodních modelů a potřeb.  

 

3. Firmy z oblasti E-komerce poskytující produkty ze sektoru B2C produktů a služeb  

(Amazon, Alibaba, u nás Alza a pod.)  využívající  rozsáhlé databáze o svých zákaznících, 

s cílem maximálního zhodnocování dat  kterými disponují.  

 

4.  ITC firmy  a velké technologické společnosti (např. Google, Microsoft, Apple, Yahoo, 

atd.) jsou také považovány za potenciálně velkou hrozbu pro tradiční účastníky ze sektoru 

finančních služeb, protože jsou schopny inovovat mnohem rychleji než tradiční společnosti 

finančního sektoru a designovat nové produkty zasahující do finančního průmyslu bez 

konvenčních limitovaných pohledů na jeho budoucí směřování.   

 

5. Sociální média / internetové platformy (Facebook, Twitter a pod. ) které  upevňují své 

místo jako útočníci narušující monopolní postavení tradičních finančních služeb zaměřených 

na klienty (zejména retailové) tím, že využívají svůj rozsáhlou klientskou bázi pro to , aby 

poskytli nové distribuční  kanály pro zákaznický servis,  a distribuci  nových produktů a 

disperzi netradičních obchodních modelů. 

 

6. Start-up firmy  jsou považovány za hlavní nositele radikálních změn, které  fintech přináší 

do oblasti finančních služeb. Jde o mladé a dynamicky se rozvíjející firmy, které nabízí 
úspěšná řešení specifických problémů, díky čemuž si získaly náskok při rozvoji a inovaci 

finančních nástrojů a získaly významné místo v sektoru fintech. Zatímco banky a další 

finanční instituce zavádějí nové technologie ve srovnání se svým okolím mimo sektor 

pomalu, začínající podniky jsou mimořádně efektivní při zavádění a prosazování  v podstatě 

všech nově vznikajících technologií, jako strojové učení a blockchain,  peer-to-peer platby, 

inteligentní úvěry a detekce podvodů podporovaná AI, což  jsou jen některé z inovací, které 

zavedly nové společnosti do sektoru. Díky tomu strat-up firmy rychle získávají podíl 

v sektoru, stávají se nositeli zmíněné revoluce 4.0 a v podstatě rozrušují klasické odvětví 

finančního zprostředkování a transformují ho do nové struktury. Z řady z nich vyvinuly již 

poměrně etablované firmy, které mají šanci obstát v drsném konkurenčním prostředí a zajistit 

si dlouhodobější perspektivu (někdy jsou nazývané taky jednorožci - unicorns  – což jsou 

startupy s kapitalizací vyšší než 1 mld USD jichž je v roce 2017 už ve světě 214 oproti 45 

v roce 2014).  

 
S tím jak se nové finanční technologie neustále rozšiřují, i tradiční subjekty operující 

v sektoru finančního zprostředkován si uvědomují , že potenciál nových subjektů z této šesté 

skupiny rozrušit  strukturu sektoru je rychle rostoucí a tudíž začínají ( i když po určité době 
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váhání  v oblasti fintech ) chápat  potřebu spolupracovat. V posledních letech se vztahy mezi 

bankami a začínajícími firmami rozvíjely od marginálních investic až po úzkou spolupráci a 

integraci. Výsledkem této spolupráce je zlepšení nabídky produktů a služeb pro řadu klientů a 

potenciálně i zvýšení finanční inkluze obyvatelstva do sektoru finančních služeb. 

Dynamicky rostoucí počet účastníků ze všech šesti skupin a jejich měnící se podíly potvrzuje 

další z hypotéz z úvodu této statě tj. že finanční inovace radikálně mění strukturu odvětví 

finančního zprostředkování a to jak z hlediska jeho tržní struktury, tak počtu a odborné 

profilace účastníků.     

Diskuze o potenciálních limitech, hrozbách a rizicích vznikajících z integrace fintech. 

 

Obousměrná integrace výše uvedených skupin subjektů do fintech ovšem není lineárním 

procesem, probíhajícím bez překážek a generování specifických rizik. Intenzivnějšímu 

propojování obou stran účastníků integračního procesu (podle PwC 2017) brání zejména tyto 

překážky:    

 

- Nutnost udržovat bezpečnost IT systémů, jelikož masivní nasazení digitálních technologií 

zvyšuje zranitelnost systémů, zejména  důsledku propojenosti na internet a rizika 

napadení hackerskými útoky, případně krádeže dat. 

- Regulační nejistota vyplývající se zaostávání regulátorů a jejich technologií a know-how 

za technologickým progresem, procesními a obsahovými inovacemi  v sektoru fintech. 

- Rozdíly v řízení a kultuře mezi tradičními poskytovateli finančního zprostředkování a 

firmami vstupujícími do fintech sektoru z „obslužních služeb“ či infrastruktury. 

- Rozdíly v obchodních modelech a provozních procesech mezi oběma integrujícími se 

skupinami subjektů postavených na odlišných. 

- Problém v kompatibilitě  ITC systémů jak uvnitř , tak i mezi cizími subjekty , která 

vzniká v důsledku jejich postupného zařazování na různé úrovni technologického vývoje, 

případně různých technologických platformách těchto systémů.   

- Rozdíly v znalostech a dovednostech personálu vyvolávající nutnost permanentního 

vzdělávání, doškolování případně rekvalifikace, specializované požadavky na výběr 

personálu. 

- Rozsah požadovaných finančních investic spojených s pořízením, aplikací jednotlivých 

technologií , jejich bezpečnosti, provozu a pod.  

 

Inovované produkty a procesy které fintech přináší a v nejbližší budoucnosti přinese do 

sektoru finančních služeb řadu nových produktů, procesů i technických řešení.  Vznikají 

přitom i nové druhy rizik, které mohou finanční systémy ohrozit a budou vyžadovat nové 

druhy regulace finančního sektoru ekonomiky, které stávající systémy v podstatě zatím 

neregistrují, či ignorují. 

 

V podstatě bylo zatím identifikovány 2 skupiny takovýchto důsledků, či rizik  (např. Castilla 

et al.2016, Civín 2017): strategického charakteru (dlouhodobé) a přechodného charakteru 

(středně a krátkodobé) spojené se zaváděním a stabilizací nových systémů: 

 

K první skupině  patří k strategickým, zatím neřešeným a nezamýšleným důsledkům zavádění 

nových fintech technologií zejména: 

- Potenciální rozsah revolučních fintech inovací a jejich aplikací, který může přesahovat 

očekávání a silně ovlivňovat nejen vývoj finančního sektoru, ale celé reálné ekonomiky a 

to nejen pozitivně ale i negativně. 

- Těžba kryptoměn na bázi stávajících digitálních energeticky náročných technologií  

vyžaduje stále větší množství energie a tím zvětšuje energetickou ekologickou stopu lids- 
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ké společnosti, což se stává neúnosnou zátěží globální ekonomiky.
1)

 

- V důsledku neexistujícího právního a regulačního rámce existují vážné právní nejasnosti 

ohledně vlastnictví, disponování a správy využívaných dat. 

- Rychlé rozšíření bezhotovostní digitální společnost otevírá zadní vrátka do narušení a 

zachování soukromí a ochrany osobních dat, ale taky bezpečnosti korporací a jejich dat, 

systémů a procesů řízení. 

- Příliš vysoké koncentrované riziko může vytvářet ve společnosti vysoce rizikové a tím i  

nepojistitelné komunity jak fyzických tak právnických osob. 

- Vznik vrstvy robotických poradců s kognitivními vlastnostmi a jejich autory 

nezamýšleným vlastním systémem  hodnot.   

- Komodizace produktů fintech narušuje tradiční vztahy jak v oblasti tradičního finančního 

sektoru, tak podnikatelském prostředí,  a obecněji i  mezilidském kontextu. 

- Nevratnost transakcí typu blockchain je sice na jedné straně již zmiňovanou výhodou 

například pro fraud management, audit, AML a pod., z druhé strany vytváří problém 

vytváří pro uživatele specifická uživatelská rizika v případě omylů , zapomínání , či ztráty 

přístupu  

K přechodným neplánovaným důsledkům a rizikům, které bude nutné s rychlým šířením 

fintech urychleně řešit  patří zejména : 

- Vysoký počet jednotlivých kryptoměn s vlastní hotovou, anebo jen vznikající 

infrastrukturou, zaměřených převážně na spekulaci, což může vytvořit při zachování 

tendence růstu počtu, cen a celkové kapitalizace trhů relativně nebezpečnou bublinu, jejíž 

splasknutí  nemusí ohrozit jen spekulanty, ale i uživatele z reálné ekonomiky. 

- Vznik netradičních , alternativních,  zdrojů financování s neřízenými a asi i doposud 

neznámými , často neidentifikovanými riziky a potenciálními  hrozbami pro reálnou 

ekonomiku. 

- Narušování rovných podmínek účastníků  kapitálových trhů, zejména těch nových, 

nepodléhajících žádné regulaci a dohledu v momentech, kdy dochází k jejich 

vzájemnému prostupování. 

- Zvýšení počtu bezpečnostních rizik v počítačích, stacionárních počítačových sítích, 

mobilních telekomunikačních a sociálních sítích  a  jejich dopadů v digitalizované, 

vzájemně propojené ekonomice a jejími účastníky.  Blockchain je pouze tak silný jako 

jeho výpočetní síla, takže všechny blokové aplikace, které jsou v domě, budou zranitelné 

vůči přetížení, pokud by došlo k neoprávněnému připojit blockchainu k externím 

výpočetním clusterem s cílem jeho prolomení. Nejedná se pouze o problémy 

s blockchainem samotným, ale jeho aplikace by mohly generovat další obdobné  

problémy. 

- Vznik a šíření nepřátelských hackerských  aplikací představujících hrozby pro mobilní 

bezhotovostní peníze  a  kryptoměnové burzy, peněženky či trezory, což otevírá novou 

úroveň internetové kriminality. 
2)

  

- Rychlé zastarávání kritických digitálních technologií na základě jejich krátkého životního 

cyklu. 

- Anonymita účastníků některých sítí napomáhá rozšiřování ilegálních, či přímo 

kriminálních nekontrolovatelných aktivit na tzv. dark webu. 

- Automatizace integrovaného sektoru fintech plně řízena digitální umělou inteligencí bude 

vytvářet významnou hrozbu nezaměstnanosti zejména v rozsáhlém  odvětví služeb , které 
______________________________________________________________________________________________________________

 
1) Odhaduje se že v roce 2020  bude vytěžení jednoho bitcoinu vyžadovat spotřebu cca 5500 

kWh elektrické energie 

2) Mezi lety 2011- 2017 bylo cca 36 hackerskými útoky na bitcoinové burzy ukradeno již asi 

zhruba 980 000 bitcoinů v hodnotě přibližně  4 mld.USD (Reuters) 
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doposud bylo ve vyspělých zemích schopno absorbovat pracovní sílu uvolňovanou 

z klasických odvětví průmyslu.   

- Zvětšování a zrychlování mezery v know-how a mechanismech kontroly ze strany 

regulátorů od reálného vývoje technologií a jejich aplikací.  

 

Virtuální měny jak zatím nejzřetelnější projev fintech vytvářejí i specifická rizika pro 

centrální banky jako nositele monetární politiky, a ve většině příladů i orgány regulace a 

dogledu nad finančními trhy. Evropská centrální banka (ECB, 2012) analyzovala 5 

nejvýznamnějších potenciálních rizik kryptoměn. V roce publikování analýzy, se ECB 

neobávala většiny uvedených rizik, z důvodu malého objemu a tržní kapitalizace kryptoměn. 

V roce 2017 se však situace dramaticky mění a řada uvedených rizik narůstá, což je důvodem 

pro požadavek o zavedení regulaci nejenom pro kryptoměny, ale i pro dynamicky rostoucí 

sektor fintech (ECB, 2017). 

Už samotný výčet uvedených identifikovaných omezení a rizik potvrzuje úvodní  hypotézu, 

že finanční inovace  mají nelineární průběh a kromě pozitivních přínosů sebou nesou i 

rizika, která mohou přinést závažné, částečně predikovatelné ale i zatím plně 

nepredikovatelné krizové situace a stavy.  Zatím je težké je kvantifikovat, ale i pouhý výčet 

naznačuje, že budou tvořit určité limity rozvoje a aplikace, anebo alespoň výzvy pro sektor 

fintech, který se bude muset intenzivně zabývat jejich překonáváním.    

Potřeba politických zásahů do sektoru fintech a její problémy  

 

Důležitou otázkou spojenou s integrací fintech do sféry finančního zprostředkování je míra a 

obsah politických zásahů. Na jedné straně si řada ekonomů uvědomuje nutnost regulace  a 

dohledu nad tímto novým sektorem zejména s ohledem na jeho značná rizika a rychlost jeho 

rozvoje. Tato potřeba vyplývá zejména z některých výše uvedených specifických rysů nových 

technologií (decentralizace, tempo růstu, prolínání finanční a reálné ekonomiky a asymetrie 

vzájemných vztahů jejich trhů,  spekulativní charakter kryptoměnových burz napojení sektoru 

fintech na kyberprostor s jeho specifickými hrozbami a riziky, atd.).  

 

Na druhé straně je přílišná regulace brzdou inovací, takže politika v této oblasti musí  být 

vyváženou tak, aby eliminovala rizika, ale současně nebránila technickému, technologickému 

rozvoji. Politika regulace nových rizik tradičního finančního sektoru i  fintech  by měla být 

schopna eliminovat zejména nezamýšlené důsledky zavádění nových technologií, uvedené 

v předchozím textu.  

 

Rychlý rozvoj fintech a jimi implementovaných nových technologií vyvolává zejména otázky 

definování nové a adekvátní politiky regulace a dohledu. Regulace finančního  sektoru se 

totiž obvykle soustřeďuje na udržení finanční stability a ne na eliminaci , či redukci 

nezamýšlených důsledků aktivit fintech v mnoha odvětvích pokrývajících různé hraniční,  či 

vzájemně se překrývající oblasti, které jsou často v kompetenci jiných odvětvových 

regulačních orgánů než těch z finančního sektoru. Regulace a dohled vlastně patří do skupiny, 

které jsou svou podstatou vlastně diskriminačními politikami, jelikož omezují subjekty ve 

svobodném podnikáni na regulovaných trzích.   

 

Jelikož kryptoměny mají svojím charakterem nejblíž k měnové politice a dohledu nad 

finančími trhy, největší pozornost se z hlediska regulace začíná věnovat této problematice.  

Dosavadní přístupy nositelů politiky regulace a dohledu ve finančním sektoru ( na národní, 

ale i globální úrovni) k inovacím v aplikacích blockchainu ve formě kryptoměn bylo možné 

od období jejich vzniku  spíše charakterizovat jako ignoraci, pochopitelnou zejména 

s ohledem na donedávna relativně malý objem kryptoměn. Tento přístup však s raketovým 

růstem fintech, rostoucí tržní kapitalizaci kryptoměn (graf č.4)  a hlavně šíření jejich aplikací 
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v reálné ekonomice  nevydrží dlouho a na program dne již přicházejí  otázky ochrany před 

novými riziky pro celý finanční systém. 

  

Přitom takováto politika může představovat celé spektrum opatření, od legálního schválení 

kryptoměn jako plnohodnotného platidla se stejným režimem jako jiné měny (např. 

Japonsko), anebo úplné liberalizaci přístupu k nim , který lze např. dokumentovat na ignoraci 

některých centrálních orgánů regulace a dohledu,  třeba i na přístupu ČNB a MF ČR, které 

kryptoměny nepovažují  za peněžní prostředky ve smyslu zákona o platebním styku, tedy ani 

za bezhotovostní peníze, ani za tzv. peníze elektronické, tudíž předmětem regulace nejsou. 

Podobné stanovisko zastává ECB, která nepovažuje kryptoměny za předmět tradiční 

bankovní regulace, neboť nepatří do činnosti tradičních účastníků finančního sekturu( ECB 

2014)    

 

Na protilehlé straně politického spektra stojí zákaz absolutní zákaz plateb bitcoinem , který 

platí v  Bangladeši, Bolivii, Ekvadoru  a v Kyrgyzstánu , či omezení pro obchodování s 

kryptměnami  v jiných zemích  např. v Číně.  Její centrální banka a regulační úřad pro burzy a 

banky v září 2017 zakázaly jednotlivcům a organizacím získávat kapitál prostřednictvím 

primární nabídky mincí (ICO), která se používá při vydávání nových kryptoměn, protože ji 

považuje za způsob nelegálního získávání financí. Obdobný zákaz přichází i z  Jižní Koreje.   

 

V širším kontextu mimo kryptoměn se například ECB zabývá otázkou regulace fintech.  

K veřejné konzultaci  ECB koncem záři 2017 zveřejnila 2 dokumenty, zabývající se 

licencováním  firem z odvětví fintech. První dokument, stanoví obecný proces a požadavky 

na hodnocení žádostí o licence. Druhý dokument, je návod pro posuzování žádostí o licence k 

úvěrovým institucím společností ze sektoru fintech. Jejich cílem je zprůhlednit postup při 

podávání žádostí a pomoci žadatelům při přípravě. Budou posilovat harmonizaci hodnocení 

licencí a zachovávat veškeré obezřetnostní standardy (ECB 2017). Nutnost regulace je  

zdůvodňována tím, že technické a finanční překážky jsou o něco nižší pro vstup do odvětví a 

bankovní trh je stále více zpochybňovatelný, "( Reuters 2017)  

  
Mnohem menší regulační snahy se objevují v dalších oblastech inovací, které nemají přímo 

vliv na otázky měnové politiky, či regulaci a dohled. Některé aplikace fintech se dokonce 

využívají, či budou využívat v subsektoru regulace a dohledu  pro zajišťování jeho 

efektivního fungování.       

 

Regtech (regulační technologie) představují podsystém sektoru fintech zaměřený na vývoj a 

implementaci technologií jehož cílem je jak podpora regulátorů finančních trhů při řešení 

složitých regulačních problémů, tak i umožnění zjednodušení  stávajících systémů  regulace a 

dohledu. Existuje mnoho prvků které ji tvoří, např.  automatizace, analýza velkých souborů 

dat, strojové učení a umělá inteligence, blockchain,  apod. Regulace a dohled jsou tradičně 

považovány za barieru vstupu do sektoru finančních služeb, jelikož jejich požadavky na 

subjekty tohoto sektoru jsou složité, nákladné a procesně i lidsky zatěžující, čím vytvářejí  

zejména pro nové malé organizace významné překážky pro vstup do sektoru. Inovacemi 

integrovanými do fintech se však situace zásadně mění, jelikož  mnohým účastníkům 

finančních trhů, kterým bránily v dalším rozvoji složité procesy a systémy řízení, které se 

budovaly kolem rizik a regulace, což vedlo k značnému stupni averze k riziku, právě inovace 

přicházející ze oblasti regtech pomáhají překonat tuto situaci.  

 

Kromě omezování a regulace, které působí v podstatě diskriminačně  však politické zásahy 

v sektoru fintech mohou být zaměřeny preferenčně , na podporu jeho rozvoje. Zatím 

nejznámějším  konceptem takového preferenčního typu politiky formou zásahů podporujících 

invace a likvidujících legislativní omezení jejich šíření je koncept tzv. otevřeného 

bankovnictví (Open Banking).  
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Tento nový režim je dalším nově vznikajícím pojmem ze sektoru fintech, který je založen na 

využití rozhraní Open API pro programování aplikací, které umožňuje vývojářům třetích 

stran stavět aplikace a služby kolem finanční instituce. Poskytuje tak  větší možnosti finanční 

transparentnosti pro majitele účtů od otevřených až po soukromá data. Pro dosažení cílů se 

v konceptu Open Banking počítá s využíváním technologie  typu open source.  

 
Koncept Open Banking je nastaven tak, aby vyvolal zásadní změny 

oblasti bankovnictví . Regulační orgány mají za cíl podnikat  kroky k dalšímu rozvoji 

hospodářské soutěže, v čehož důsledku budou finanční trhy rozvinutější, diferencované a 

modulární, což povede k vytváření odlišných možností využívat finanční trhy ze strany 

zákazníků a mělo by významně zvyšovat stupeň finanční inkluze obyvatelstva v EU. 

Diferenciace a modularita vycházejícíc z otevřenho bankovnictví přinese na trhy nové 

obchodní modely,  v nichž se někteří poskytovatelé se rozhodnou specializovat se v úzkých 

oblastech spíše než nabízet tradiční sadu produktů (PwC 2017). 

Ve výsledném modelu bankovnictví, který bude zřejmě mít formu online tržiště 

s digitalizovanými finančními produkty,  budou mít klienti možnost využívat jediné bankovní 

rozhraní pro získání přístupu k produktům a službám celé řady poskytovatelů, od tradičních 

bank, až nově nastupujícím  hráčům z jiných sektorů a  i nových fintech společností, které se 

do tohoto segmentu dostávají jako start-upové firmy (např, jednorožci). Vícero poskytovatelů 

finančních služeb se zde bude průběžně ucházet o přízeň klientů nabídkou personalizovaných 

produktů s přidanou hodnotou prostřednictvím platformy bankovního tržiště  (Deloitte 2017) . 

Otevřené bankovnictví může také otevřít dveře pro internetové giganty Google, Amazon a 

Facebook, aby se přestěhovali do sektoru finančních služeb.  

Legislativní úprava otevřeného bankovnictví v EU už existuje v rámci nové Směrnice o 

platebních službách, která bude zavedena od ledna 2018. Jde o novou směrnici č. 

2015/2366/EU, známou pod zkratkou PSD2 (Payment Services Directive), která vstoupí 

v platnost 13. ledna 2018. Jejím primárním cílem je vytvořit jednotný integrovaný trh pro 

platební služby prostřednictvím standardizace regulace bank a nových poskytovatelů 

platebních služeb. Evropská komise tím reflektuje rozvoj nových technologií a existenci 

nových způsobů realizace finančních transakcí. V tomto novém finančním prostředí směrnice 

„odstraňuje vstupní bariéry, čímž přispívá k posílení bezpečnosti platebního systému, 

umožňuje poskytování nových platebních služeb a zajišťuje transparentní a zdravé tržní 

prostředí ve prospěch spotřebitelů“ (PwC 2017).  

Závěr 

 

Předkládaná stať potvrdila všechny hypotézy, které byly prezentovány v jejím úvodu. Při 

pohledu na budoucnost odvětví finančního zprostředkování v  kontextu dalšího vývoje 

digitalizované globální ekonomiky  lze očekávat její další dynamický vývoj ovlivněný 

v nejbližších letech zejména technickým rozvojem digitální ekonomiky a její širokou aplikací 

v sektoru finančních služeb v podstatě po celém světě. Tento proces na jedné straně přinese 

zvýšení finanční inkluze značné části světové populace, která doposud neměla k finančním 

službám přístup, ale současně vytváří některá nová , a zatím ne úplně predikovatená rizika.   

 

Všechny uvedené nové trendy budou zásadně měnit nejen bankovnictví , ale celý stávající 

sektor finančního zprostředkování. Výsledkem bude přestavba celých odvětví tohoto 

průmyslu a vznik nové integrované části tohoto sektoru služeb ekonomik řady zemí.    

Výsledkem budou finanční instituce, které pravděpodobně budou poskytovat své služby 

mnohem levněji, v digitalizované, či dokonce mobilní formě, budou nabízet mimořádně levné 

přeshraniční on-line platby, budou  zrychlovat a zkvalitňovat post-trade zpracování  po 

skončení burzovních i OTC transakcí při nákupu a prodeji cenných papírů. Subjekty se 

specifickým postavením (např. orgány dohledu z různých částí sektoru) budou mít díky 
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novým technologiím rychlý přístup k datům  a mnohem efektivnější přehled o transakcích na 

finančních trzích  tím i lepší podmínky pro výkon svých funkcí.  

 

Nástin perspektiv inovačních procesů a s ním spojených problémů,  ukazuje na řadu 

otevřených problémů vyžadujících teoretické dopracování a hlavně následné prosazení do 

hospodářsko-politické praxe spojené zejména s novými politikami orientovanými jak 

na regulací tohoto nového odvětví, který je často ve vnitřně  protikladném postavení 

z hlediska rozdílných zájmů jeho aktérů, tak i dostatečné politické  podpory pozitivních 

rozvojových trendů. Jedná se zejména o verifikace níže uvedených tezí a hledání cest 

z hrozeb, které naznačují: 

 

1. nutnost vývoje nových mikroekonomických nástrojů regulace finančního sektoru tak, aby 

se nenarušily možnosti pozitivních přínosů zmíněných inovací spojených s urychlenou 

digitalizací a obsluhy procesů  prosazování průmyslu 4.0 ve finančnictví,  tak aby současně 

nedošlo k jejich zneužití , či možnosti vzniku zatím nepredikovatelných systemických krizí 

nového typu, ale taky ohrožení mikroekonomických subjektů nového odvětví novými riziky, 

danými neočekávanými a neplánovanými  důsledky revolučních změn celého sektoru 

 

2. nutnosti omezování hypertrofie sektoru finančního zprostředkování a jeho autonomie od 

reálné ekonomiky s cílem jeho návratu k její primární obsluze a mobilizaci finančních zdrojů 

odklonem od spekulativních motivů a cílů ve prospěch obsahového řešení nutných 

strukturálních problémů sektoru, ale i jednotlivých ekonomik na národní i globální úrovni. 
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