
Regulace MiCA: V hlavní roli spotřebitel, 
ve vedlejší digitální průmysl

Dlouho se o ní diskutovalo, dlouho se na ni čekalo. A nyní je na světě. Mluvím o přelomové 
regulaci kryptoměn Markets in Crypto-Assets (MiCA), která změní fungování evropského 
kryptosvěta. Kdo bude vítězem? A kdo poraženým? 

Spotřebitel na prvním místě. A kde skončil průmysl?

Jako velmi pozitivní vnímám fakt, že dosavadní podoba legislativy je silně orientovaná na 
ochranu spotřebitele. Mnozí nadšení investoři do kryptoměn častokrát prokázali, že bez státní 
berličky a  srozumitelných pravidel jsou jen těžko schopni se v  tomto odvětví orientovat. 
Výsledkem investičního nadšení bez potřebných znalostí byly časté podvody a manipulace.  
Licencování služeb i obdoba povinné míry rezerv, které MiCA zavádí, počet podvodníků sníží.

Průmysl tahá v rámci nových pravidel za výrazně kratší konec provazu. Proč? Nová nařízení zatíží 
řadu projektů vyššími provozními náklady (hrozba především pro menší subjekty), máme tu 
potenciální zákaz Proof-of-Work, konec myšlenky DeFi, zavádí se přísná regulace stablecoinů.

Životní prostředí jako důvod k zákazu kryptoměn

Bitcoin dlouhodobě odebírá více energetické energie než celé vyspělé státy. Za dva roky má 
vzniknout analýza Evropské komise, podle které hrozí zákaz konsensu Proof-of-Work. Průmysl 
se v případě takového zákazu jednoduše přesune někam jinam a adaptuje se. Musí se hledat 
shoda na adopci obnovitelných zdrojů, nikoliv jen bezmyšlenkovitě zakazovat. Degradace 
životního prostředí je reálný problém, jenž si zaslouží pozornost, ale zákaz bilionového průmyslu 
se nejeví jako ta správná cesta.

Co se bude dít dál

Otázkou nyní je, jak bude český Parlament snahu europoslanců v nastavení jasných pravidel 
následovat a v jaké formě dojde k implementaci nových pravidel. Jedno je ale jasné už nyní 
–  blockchain má v Česku dlouhou a bohatou historii a posílení adopce kryptoměn formou 
nových pravidel ji jen znásobí. 

I přes silné zázemí české kryptokomunity podnikající v oblasti kryptoaktiv u nás stále chybí jasné 
definice, pravidla podnikání, srozumitelná nařízení. Konkrétní příklad se týká nejasné metodiky 
vnímání rizika pro kryptoprojekty ze strany bank. Spousta z nás proto žije v nejistotě, zda bude 
mít zítra fungující bankovní účet. Chybí také srozumitelná úprava, jak kryptoaktiva danit – třeba 
„časový test“ zvýhodňující dlouhodobé investice. Ten se například u zlata osvědčil. 

Důležité je začít se o  tomto tématu společně bavit. Regulace MiCA jasně potvrzuje, že 
kryptoaktiva tu s námi už zůstanou. Měli bychom proto hledat co nejlepší možnou cestu i pro 
podporu byznysu v tomto odvětví.
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