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Jak vznikají a zanikají peníze? 

1. Proč kryptoměny?







Jak vznikají peníze? 

Úvěrová vs. neúvěrová tvorba 



Jak vznikají peníze? 
Multiplikátor peněz? 







Na čem závisí jaké maximální 
množství peněz se může vytvořit?



Jak SKUTEČNĚ vznikají peníze? 

1. Člověk přijde do banky a podepíše smlouvu o 
poskytovaném úvěru 

2. Banka vyťuká částku do zákazníkova účtu (fyzicky 
banka žádné peníze nemá) 

Všechno jsou to pouze čísílka v databázi

Legální vytvoření peněz z ničeho



Více půjček = více peněz v oběhu 
(Růst cen zboží --> inflace)

Méně půjček = méně peněz v oběhu
(Zpomalení růstu ekonomiky --> krize / nezaměstnanost)



Jakou mají peníze hodnotu? 

Je to pouze naše důvěra, která rozhoduje o tom, že 
tento papír má hodnotu tisíc korun



Kontext kryptoměn

Satoshi Nakamoto 3.1.2009 – bitcoin

Peer-to-Peer electronic cash system

Open source 



Proč bitcoin?

Jasně stanovaná pravidla a počet coinů

Platby v  řádu minut na druhé straně světa

Nízké poplatky 

Pseudoanonymní

DECENTRALIZACE



Proč bitcoin?

Absence reverzibility 

První funkční příklad decentralizovaného konsenzu

Vyřešený dlouholetý problém s názvem 

The Byzantine Generals Problem





Proč bitcoin?

1. Decentralizace

2. Pseudoanonymita

3. Rize deflační měna



Kontext kryptoměn

„Kluci, tady končíte“  

Bankovní převod v roce 2018 trvá dny? 



Kontext kryptoměn
Venezuela 



Leden 2017  3100 VEF = 1 USD

Říjen 2017  41000 VEF = 1 USD

Státní dluh 141 miliard USD

Kontext kryptoměn



Kontext kryptoměn



Praktické využití kryptoměn - Venezuela

0.0000125$ za kW/h



Praktické využití kryptoměn - Venezuela



Kontext kryptoměn
Řecko 



Proč jsou kryptoměny volatilní?

Stále nízká kapitalizace 

Není jasné jaká bude vlastně jejich pozice

Blockchain změní spoustu oblastí, kde je třeba 
důvěřovat třetím stranám 

Adaptace kryptoměn





2. Trendy a zajímavosti 
pro rok 2018



Dvě vize o budoucnosti bitcoinu

1. Digitální zlato 

2. Platební metoda



Postupné pochopení širší veřejností 

Běžní lidé začnou více chápat o čem ta technologie je

Velké společnosti budou stále více investovat do blockchain
technologií 

Bitcoin přestane být synonymem pro kryptoměny altcoiny



Legislativa

Regulace centrálních uzlů 

Regulace ICO 



Atomic Swapy a DEX



Škálovatelnost

Implementace Lightning Network



Trendy na další roky – souhrn 

Rychlejší, levnější a bezpečnější transakce 

Rostoucí anonymita

Ochrana spotřebitele 

Eliminace třetích stran – cloudová uložiště, sdílení 
výkonu, systémy hlasování, marketplace, hry, gamble… 



3. FAQ



1. Čím jsou kryptoměny kryté? 



2. Co určuje hodnotu kryptoměn?



3. Dají se kryptoměny zakázat?



4. Mají kryptoměny praktické využití?



5. Mohou si banky a státy vytvořit vlastní 
kryptoměnu?



Vaše dotazy? 



milanpichlik.cz/krypto-kurz

http://milanpichlik.cz/krypto-kurz
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