
H.R.2214 Výbor pro dohled a reformu

Český model amerického kongresu 2022
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli,

čtvrtého září roku dvoutisícího dvacátého druhého

v zájmu ochrany stabilního finančního prostředí se Senát a Sněmovna reprezentantů
Spojených států amerických v Kongresu usnesly na tomto zákonu:

ZÁKON o regulaci kryptoměn

Hlava I. – Úvodní ustanovení

Par. 101.

(a) Cílem tohoto zákona je stanovit podmínky pro obchod s kryptoměnami, zajistit

dostatečnou ochranu investorů a stabilitu finančního prostředí při zachování

rozvoje kryptoměn.

(b) Definice:

i) “Kryptoměnou” se pro účely tohoto zákona myslí nehmotná movitá věc,

která slouží jako prostředek směny prostřednictvím počítačové sítě a

přitom není závislá na centrálním řízení.

ii) “Stablecoiny” se pro účely tohoto zákona myslí takové kryptoměny, jejichž

cena je vázána na referenční aktivum v podobě oficiální měny Spojených

států nebo třetí země.

Hlava II. – Dohled nad obchodem s kryptoměnami

Par. 201.

Správním orgánem primárně pověřeným dohledem nad obchodem s kryptoměnami

je Ministerstvo financí jednající dle okolností především prostřednictvím Financial

Crimes Enforcement Network a Office of the Comptroller of the Currency.

Par. 202.

(a) Každá burza obchodující s kryptoměnami je povinna provést registraci u

Ministerstva financí, které se pověřuje zřízením veřejně přístupného seznamu

těchto burz.



(b) Ministerstvo financí je pověřeno vydáním pravidel zajišťujících možnost

sledování transakcí zahrnujících kryptoměny a to za podmínek srovnatelných

s podmínkami pro sledování měnových transakcí.

(c) Ministerstvo financí je pověřeno prováděním auditů stablecoinů krytých

finančními rezervami, aby ověřil, že je daný stablecoin plně kryt měnou

vydávanou Spojenými státy nebo třetí zemí.

Hlava III. – Vliv kryptoměn na životní prostředí

Par. 301.

(a) Ministerstvo životního prostředí je dnem účinnosti tohoto zákona povinné

předkládat nejméně každé 2 kalendářní roky Kongresu zprávu o vlivu těžby

kryptoměn na životní prostředí.

(b) Po projednání v příslušných výborech Kongresu bude zpráva zpřístupněna

veřejnosti.

Par. 302.

(a) Těžaři kryptoměn jsou povinni informovat Ministerstvo životního prostředí o

tom, jaké množství elektrické energie je při těžby kryptoměn spotřebováno a

jaké množství oxidu uhličitého je při ní emitováno.

(b) Těžaři kryptoměn jsou povinni využít všech dostupných opatření ke snížení

dopadů těžby na životní prostředí.

Hlava IV. – Závěrečná ustanovení

Par. 401.

Zákon nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023.


