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Úvod 
 

Cílem mé práce je popsat základní principy fungování digitálních kryptoměn a jejich 

ekonomické a právní aspekty. Motivací k výběru tohoto tématu byl fakt, že digitální 

kryptoměny jsou mladým ale dynamicky se rozvíjejícím institutem, který prostupuje 

několika různými vědními obory, jako je právo a ekonomie, ale také IT, matematika, 

kryptografie a jiné. Aktuálnost tohoto tématu dokládá i absence komplexní právní úpravy 

tohoto institutu, která by přímo reflektovala existenci digitálních kryptoměn a týkala se 

regulace jejich používání a to jak na národní tak i na evropské a potažmo mezinárodní 

úrovni. 

Používání digitálních kryptoměn, obchodování s nimi a poskytování služeb s nimi 

spojených je v dosavadní praxi subsumováno pod úpravu tradičních právních kategorií 

v kombinaci s nepříliš bohatou evropskou judikaturou a stanovisky či pokyny institucí, 

do jejichž pravomoci by dozor, dohled či určitá míra legislativní pravomoci mohla spadat 

(např. Č eská národní banka). Tyto pokyny jsou však často spíše technického než 

legislativního charakteru. 

Zároveň se jedná o téma poměrně často a vášnivě diskutované v ekonomické, 

právní i politické obci a o téma, které je opleteno mnoha mýty a nepravdami. Vzhledem 

k dvojímu pohledu na tuto problematiku v mé práci, tedy ekonomickému a právnímu, se 

zaměřím na rozdílnou terminologii používanou v jednotlivých oborech 

V první části mé práce hodlám představit digitální kryptoměny jako celek, 

vymezit základní terminologii týkající se digitálních kryptoměn, popsat vlastnosti a 

principy jejich fungování, jejichž znalost, je dle mého názoru, nezbytná k pochopení jak 

ekonomických tak i právních otázek souvisejících s tímto tématem. Považuji za nesmírně 

důležité v úvodní části své práce vymezit pojmy, jichž budu používat v dalších kapitolách 

v daném kontextu, který se může lišit od významu, který je těmto pojmům obecně 

přiřazován. Z praktického hlediska budu ilustrovat některé jevy na příkladu nejznámější 

a nejstarší digitální kryptoměny bitcoin. V závěru první části budu reflektovat některé 

vlastnosti digitálních kryptoměn, jež jsou nejčastěji vnímány jako jejich slabé stránky či 

nedostatky. 
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 V následující části mé práce se budu věnovat ekonomickým aspektům digitálních 

kryptoměn. Ústředním motivem budou základní ekonomické kategorie – peníze a měna 

– a jejich definice z pohledu ekonomické teorie. Vymezení těchto pojmů je zásadní 

pro další kategorizaci digitálních kryptoměn. Na teoretickou část zabývající se definicí 

pojmů v ekonomickém slova smyslu naváži subsumpcí digitálních kryptoměn pod 

kategorie peněžní teorie, což je nezbytně nutným krokem, od kterého se bude odvíjet další 

směřování mé práce. Dále se v ekonomické části budu věnovat významu vlastností 

digitálních kryptoměn z pohledu peněžní teorie, zejména pak problematice 

hospodářských cyklů a také odlišnostem digitálních kryptoměn od tradičních národních 

měn. 

 V poslední části práce se budu věnovat právním aspektům digitálních kryptoměn. 

Digitální kryptoměny podrobím analýze z hlediska možnosti subsumpce pod jednotlivé 

právní kategorie, zejména pak soukromého práva. U jednotlivých kategorií, které jsou 

zpravidla předmětem určitého zákona týkajícího se dané problematiky, budu zkoumat to, 

zda digitální kryptoměny splňují definiční znaky stanovené zákonem pro danou kategorii. 

Na základě výsledku této subsumpce zhodnotím, zda digitální kryptoměny jsou 

předmětem dané právní normy či nikoliv. Vzhledem k faktu, že digitální kryptoměny jsou 

rozsáhlým institutem, který lze zkoumat z pohledu hned několika právních oborů, si tato 

část mé práce neklade za úkol podrobit digitální kryptoměny detailní právní analýze, 

nýbrž provést základní kategorizaci tohoto institutu, která může sloužit jako výchozí bod 

pro další zkoumání tohoto jevu.  

 Ve své práci používám metodu analýzy právní úpravy, do jejíž věcné působnosti 

by mohly digitální kryptoměny spadat, analýzy ekonomických institutů peněžní teorie 

a dedukce závěrů z nich vyplývajících. Vzhledem k novosti a dynamičnosti zvoleného 

tématu musím konstatovat, že v současnosti není dostupná žádná tuzemská komplexnější 

monografie pojednávající o digitálních kryptoměnách a to ani z hlediska právního ani 

ekonomického. Proto jsem většinu informací týkajících se digitálních kryptoměn čerpal 

ze zahraničních elektronických zdrojů. V této souvislosti si dovolím vyzdvihnout 

v tuzemsku unikátní, byť poměrně stručnou ale velmi výstižnou, monografii Bitcoin; 

Peníze budoucnosti dvojice českých autorů Dominika Stroukala a Jana Skalického. 

Informace týkající se peněžní teorie jsem čerpal zejména z ekonomických učebnic autorů 

tzv. Rakouské školy a taktéž z elektronických zdrojů. Poznatky z právní teorie pocházejí 
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zejména z tuzemských učebnic týkajících se dané problematiky a také z komentářů 

k jednotlivým zákonům.  
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1. Úvod do problematiky digitálních kryptoměn 
 

1.1 Charakteristika základních institutů 
 

1.1.1 Digitální kryptoměny obecně 

 

Na bitcoin, potažmo na podobně koncipované digitální kryptoměny, lze v zásadě pohlížet 

dvěma způsoby, jednak jako na peníze jako takové a jednak jako na platební systém 

umožňující uskutečňování transakce napřímo mezi dvěma subjekty bez účasti třetí strany 

– zprostředkovatele platby. Tuto dvojí povahu bitcoinu nastínil již sám autor bitcoinu 

Satoshi Nakamoto v textu „White Paper“.1  

V mé práci popíšu základní principy fungování platebního systému, jejichž 

znalost je nezbytná pro pochopení vlastností digitálních kryptoměn a dále se budu zabývat 

digitálními kryptoměnami z pohledu peněžní teorie. 

 

1.1.2 Digitální kryptoměna bitcoin 

 

Digitální kryptoměna bitcoin, ve smyslu této práce, je koncept, který poprvé představil 

Satoshi Nakamoto ve svém díle Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System též 

známém jako tzv. „White Paper“.2 V tomto dokumentu Nakamoto prezentuje digitální 

kryptoměnu, kterou nazývá bitcoin, spolu se sofistikovaným platebním systémem 

zajišťujícím její fungování a popisem fungování celého ekosystému. Vzhledem k faktu, 

že princip fungování bitcoinu představený Satoshim Nakamotem byl poskytnut formou 

open-source softwaru (viz dále), je možné tento princip volně a opakovaně použít 

k vytvoření libovolného množství podobně koncipovaných digitálních měn nazývaných 

jako alternativní coiny (z anglického slova coin – mince, odkazující na jméno první měny 

                                                   
1 NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. In: Bitcoin [online]. 2008 [cit. 
2016-04-25]. Dostupné z: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf s. 1. 
2 NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. In: Bitcoin [online]. 2008 [cit. 
2016-04-25]. Dostupné z: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 
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– bitcoin) nebo zkráceně altcoiny.3 V rámci mé práce se budu zabývat konceptem 

digitálních kryptoměn jako měn, které vykazují stejné nebo navzájem velmi podobné 

charakteristické znaky. Nejčastěji budu teoretické i praktické poznatky ilustrovat právě 

na digitální kryptoměně bitcoin a to z praktického hlediska, neboť se jedná o historicky 

nejstarší a momentálně nejrozšířenější digitální kryptoměnu s největší kapitalizací.4  

 

1.1.3 Fungování platebního systému 

 

Na bitcoin lze nahlížet jako na platební systém umožňující transakci mezi dvěma stranami 

bez účasti třetí strany – zprostředkovatele.5 Tento systém funguje na principu jediného 

řetězce, tzv. blockchainu6, ve kterém jsou zaznamenány veškeré platby uskutečněné 

v rámci celého systému.  

 

1.1.3.1 Blockchain 

 

V řetězci transakcí – blockchainu – jsou zaznamenávány parametry každé proběhnuvší 

transakce obsahující mimo jiné informace o plátci, příjemci platby a výši převáděné 

částky.7 Jediný identifikační údaj potřebný k provedení platby pomocí bitcoinu je veřejná 

bitcoinová adresa příjemce platby. Tu si lze představit jako ekvivalent např. emailové 

adresy nebo bankovního účtu, tudíž jedna osoba může disponovat více adresami, stejně 

jako může disponovat více emailovými adresami nebo bankovními účty. Pro každou 

jednu transakci lze použít unikátní bitcoinovou adresu.8 Tyto adresy jsou však na rozdíl 

od bankovních účtů anonymní, tudíž pouze na základě izolovaných informací o transakci 

získaných z blockchainu nelze určit totožnost plátce ani příjemce platby (o anonymitě 

                                                   
3 STROUKAL, Dominik; SKALICKÝ, Jan. Bitcoin: peníze budoucnosti: historie a ekonomie kryptoměn, 
stručná příručka pro úplné začátečníky. Praha: Ludwig von Mises Institut CZ, 2015, 167 s. ISBN 978-80-
87733-26-4. s. 128. 
4 Crypto-Currency Market Capitalizations. Crypto-Currency Market Capitalizations [online]. [cit. 2017-
02-07]. Dostupné z: https://coinmarketcap.com 
5 NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. In: Bitcoin [online]. 2008 [cit. 
2016-04-25]. Dostupné z: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 
6 Z anglického „chain“ – řetězec. 
7 Bitcoin pro laiky II. Jak Funguje Bitcoin [online]. 2015 [cit. 2017-02-08]. Dostupné z: 
http://jakfungujebitcoin.blogspot.cz/2015/08/bitcoin-pro-laiky-ii.html 
8 NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. In: Bitcoin [online]. 2008 [cit. 
2016-04-25]. Dostupné z: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 
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viz dále). Celý bitcoinový platební systém je ve své podstatě podobný systémům, které 

využívají banky a jiné finanční instituce, kdy dochází ke sledování peněžních toků mezi 

účty – adresami uživatelů, zásadním rozdílem oproti standartním bankovním systémům 

je decentralizace bitcoinové sítě (viz dále).  

 

1.1.3.2 Bitcoinový uzel 

 

Blockchain obsahující kompletní historii veškerých uskutečněných transakcí není uložen 

v relativně malém počtu několika datových center příslušné instituce, nýbrž v každém 

tzv. bitcoinovém uzlu9. Bitcoinovým uzlem může být jakýkoliv počítač, na kterém je 

nainstalován příslušný software. Každý takovýto počítač je součástí jediné bitcoinové 

sítě, ve které každý uzel obsahuje kompletní blockchain, tedy kompletní historii všech 

doposud uskutečněných transakcí v rámci celé sítě.10  

 

1.1.3.3 Transakce 

 

Transakce mezi uživateli sítě probíhá zjednodušeně tak, že odesilatel platby zveřejní 

záměr provést platbu v rámci bitcoinové sítě, v ní pak dojde k ověření pravosti transakce 

bitcoinovými uzly a následně je tato transakce zanesena do historie všech 

transakcí – blockchainu. Transakce je ověřena pomocí sofistikovaného algoritmu, který 

vyřeší bitcoinový uzel zapojený do bitcoinové sítě. Aktem ověření dojde k převedení dané 

částky k příjemci platby. 

Každá transakce uskutečněná v rámci bitcoinové sítě tedy podléhá kontrole celé 

této sítě sestavené z velkého množství bitcoinových uzlů a díky tomu je velmi 

nepravděpodobné, že by byla ověřena a schválena falešná nebo podvodná transakce. 

Případný pokus o provedení falešné transakce (ekvivalent převodu neexistujících peněz) 

nebude schválen provozovateli sítě (bitcoinovými uzly) a tím pádem nebude falešná 

transakce zaznamenána do historie transakcí.11 Jedinou možností, jak takovou podvodnou 

                                                   
9 anglicky „Bit Node“. 
10 Bitcoin pro laiky II. Jak Funguje Bitcoin [online]. 2015 [cit. 2017-02-08]. Dostupné z: 
http://jakfungujebitcoin.blogspot.cz/2015/08/bitcoin-pro-laiky-ii.html 
11 MÁLEK, Petr. Bitcoin pro začátečníky. Mises.cz [online]. 2013 [cit. 2017-02-09]. Dostupné z: 
http://www.mises.cz/clanky/bitcoin-pro-zacatecniky-1014.aspx 
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transakci provést, je tzv. 51% útok, při kterém by více než 50% sítě bylo ovládáno jednou 

entitou (viz dále).  

 

1.1.3.4 Blok 

 

Blockchain je řetězcem tzv. bloků. Každý blok v sobě zahrnuje určitý počet transakcí, 

které jsou přidány do blockchainu okamžikem vytvoření daného bloku. Transakce tudíž 

není do blockchainu přidána okamžikem provedení převodu, ale v jednotlivých 

intervalech trvajících přibližně 10 minut. Každých 10 minut je tedy vytvořen jeden blok 

obsahující určité množství transakcí, které jsou vytvořením tohoto bloku potvrzeny 

a zaneseny do řetězce. 

Blok je vytvořen prostřednictvím složitého algoritmu. Tento algoritmus provede 

některý z bitcoinových uzlů a k jeho provedení musí vynaložit určité úsilí (výpočetní 

výkon). Bitcoinové uzly soutěží v řešení jednotlivých algoritmů a první bitcoinový uzel, 

který vyřeší tuto úlohu „nalezne“ nový blok. Nalezením nového bloku pak bitcoinový 

uzel potvrdí určitou předem danou sumu transakcí zahrnutou do tohoto bloku 

a nenávratně ji zaznamená do historie transakcí – blockchainu.12  

 

1.1.3.5 Emitování bitcoinu 

 

S nalézáním bloků souvisí i proces emitování bitcoinu. Nové bitcoiny jsou emitovány 

nalézáním bloků. Za nalezení nového bloku je jeho nálezce (tedy bitcoinový uzel, který 

byl nejúspěšnější při řešení matematického úkolu) odměněn dvěma způsoby. 

První odměnou, kterou nálezce obdrží, je nově emitovaná suma bitcoinů. Jedná 

se o jediný možný způsob vzniku, čili emitování bitcoinu. Celý systém je navržen 

takovým způsobem, že výše odměny za vytěžený blok v podobě nově emitovaných 

bitcoinů geometricky klesá podle přesně stanovených pravidel. Původní odměna 

představovala 50 BTC za nalezený blok. Za každých 210 000 vytěžených bloků (přibližně 

4 roky) se sníží velikost odměny na polovinu své hodnoty. Z toho lze dovodit, že 

                                                   
12 Bitcoin pro laiky II. Jak Funguje Bitcoin [online]. 2015 [cit. 2017-02-08]. Dostupné z: 
http://jakfungujebitcoin.blogspot.cz/2015/08/bitcoin-pro-laiky-ii.html 
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maximální počet bitcoinů, které bude kdy možné získat se blíží 21 milionům BTC.13 

Dosažení tohoto limitu by mělo nastat v roce 2140.14 

Druhou formou odměny za vytěžení bloku je poplatek za ověření transakcí. 

Poplatek za ověření transakcí je ve své podstatě cena, kterou platí odesilatelé platby za její 

provedení. Tato částka pak připadne tomu bitcoinovému uzlu, který vytěží blok, 

ve kterém je daná transakce zahrnuta.  

Po vytěžení maximálního počtu všech bitcoinů přestane být bitcoinový uzel 

odměňován nově emitovanou hodnotou BTC a právě poplatky za transakci by pak měly 

představovat motivaci k pokračování v nalézání nových bloků potvrzujících transakce 

a tím udržovat funkčnost celého systému.15  

 

1.1.3.6 Nezměnitelnost transakcí 

 

Koncept blockchainu zaručuje nezměnitelnost historie transakcí.16 Změna bloku 

obsahujícího transakci by vyžadovala přepočítání všech následujících bloků. Tudíž čím 

„hlouběji“ v historii blockchainu se transakce nachází, tím více výpočetního výkonu by 

bylo třeba k přepočítání následujících bloků a přepsání transakce. Tato skutečnost činí 

celý systém poměrně velmi bezpečným a velmi obtížně napadnutelným. Přepočet všech 

transakcí, obzvlášť pokud je blok obsahující danou transakci následován větším počtem 

navazujících bloků, by vyžadoval enormní výpočetní výkon.17  

 

1.1.4 Další digitální kryptoměny - altcoin 

 

Technologii blockchainu (výše popsanou na bitcoinovém systému) používá většina 

                                                   
13 maximální počet bitcoinů, který by měl být vytěžen dle současného modelu je přesně 20,999,999.9769  
Units. Bitcoinwiki [online]. [cit. 2017-02-13]. Dostupné z: https://en.bitcoin.it/wiki/Units 
14 STROUKAL, Dominik; SKALICKÝ, Jan. Bitcoin: peníze budoucnosti: historie a ekonomie 
kryptoměn, stručná příručka pro úplné začátečníky. Praha: Ludwig von Mises Institut CZ, 2015, 167 s. 
ISBN 978-80-87733-26-4. s. 85. 
15 STROUKAL, Dominik; SKALICKÝ, Jan. Bitcoin: peníze budoucnosti: historie a ekonomie 
kryptoměn, stručná příručka pro úplné začátečníky. Praha: Ludwig von Mises Institut CZ, 2015, 167 s. 
ISBN 978-80-87733-26-4. s. 67. 
16 STROUKAL, Dominik; SKALICKÝ, Jan. Bitcoin: peníze budoucnosti: historie a ekonomie 
kryptoměn, stručná příručka pro úplné začátečníky. Praha: Ludwig von Mises Institut CZ, 2015, 167 s. 
ISBN 978-80-87733-26-4. s. 24. 
17 Bitcoin pro laiky II. Jak Funguje Bitcoin [online]. 2015 [cit. 2017-02-08]. Dostupné z: 
http://jakfungujebitcoin.blogspot.cz/2015/08/bitcoin-pro-laiky-ii.html 
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v současnosti existujících digitálních kryptoměn. Bitcoin byl v roce 2009 zveřejněn jako 

software s otevřeným zdrojovým kódem (open-source software) pod licencí MIT.18 

Podstata open-source softwaru spočívá ve volném zpřístupnění softwaru, zdrojového 

kódu, licencí a databází s ním spojených, volnosti jeho další redistribuce, možnosti 

vytvářet odvozený software nebo jej modifikovat a to bez jakékoliv diskriminace 

kteréhokoliv potenciálního uživatele.19 Tato skutečnost byla předpokladem pro vznik 

velkého množství digitálních kryptoměn, které jsou založeny na podobném principu jako 

bitcoin. 

Významnost bitcoinu jako první takovéto měny ilustruje i fakt, že označení 

konkurenčních měn byl odvozeno od jména bitcoin. Tyto měny jsou nazývány 

altcoiny – alternativní coiny20.21 Doposud vzniklo více než 700 altcoinů a lze 

předpokládat, že další altcoiny budou nadále vznikat, byť jejich největší boom byl 

pravděpodobně spojen s první vlnou popularizace bitcoinu.22 

Jednotlivé altcoiny se od bitcoinu liší v různých aspektech. Typicky se jedná např. 

o existenci limitu maximálního množství emitovaných „mincí“ nebo výši tohoto limitu 

a s tím spojenou existencí inflačního prostředí (viz dále), jinou formu zabezpečení, míru 

anonymity (viz dále), dobu potřebnou pro vytěžení jednoho bloku (snaha o rychlejší 

fungování systému), míru náročnosti na výpočetní kapacitu nutnou k těžení jednotky dané 

digitální kryptoměny a jiné.23 Značná mediální popularita bitcoinu, kterou zaznamenal, 

když v roce 2013 překročila cena za 1 BTC hranici 1 000 USD24, dala vzniknout 

i několika poměrně kuriózním altcoinům, jakými je např. Dodgecoin25, který je 

inspirovaný známým meme26 nebo Coinye West, jehož předlohou je americký raper 

                                                   
18 Bitcoin. Bitcoinwiki [online]. [cit. 2017-02-14]. Dostupné z: https://en.bitcoin.it/wiki/Main_Page 
19 JANSA, Lukáš. Využití open source v rámci komerčního softwaru. In: SystemOnLine [online]. 2015 
[cit. 2016-04-25]. Dostupné z: http://www.systemonline.cz/it-pravo/vyuziti-open-source-v-ramci-
komercniho-softwaru.htm 
20 z anglického „coin“ – mince. 
21 STROUKAL, Dominik; SKALICKÝ, Jan. Bitcoin: peníze budoucnosti: historie a ekonomie 
kryptoměn, stručná příručka pro úplné začátečníky. Praha: Ludwig von Mises Institut CZ, 2015, 167 s. 
ISBN 978-80-87733-26-4. s. 128. 
22 Crypto-Currency Market Capitalizations. Crypto-Currency Market Capitalizations [online]. [cit. 2017-
02-07]. Dostupné z: https://coinmarketcap.com 
23  STROUKAL, Dominik; SKALICKÝ, Jan. Bitcoin: peníze budoucnosti: historie a ekonomie 
kryptoměn, stručná příručka pro úplné začátečníky. Praha: Ludwig von Mises Institut CZ, 2015, 167 s. 
ISBN 978-80-87733-26-4. s. 128. 
24 Bitcoin prices top $1,000. CNN Money [online]. 2013 [cit. 2017-02-14]. Dostupné z: 
http://money.cnn.com/2013/11/27/investing/bitcoin-1000/ 
25 Dodgecoin [online]. [cit. 2017-02-14]. Dostupné z: http://dogecoin.com 
26 vtipný obrázek, který je šířen po internetu. 
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Kanye West27.  

 

1.2 Specifické vlastnosti digitálních kryptoměn 

 

1.2.1 Pseudo-anonymita 

 

Anonymita je jednou z charakteristických vlastností digitálních kryptoměn. Je ovšem 

nutné podotknout, že u většiny digitálních kryptoměn se nejedná o absolutní anonymitu, 

a proto se v této souvislosti používá termín pseudo-anonymita. 

Blockchain obsahuje veřejně přístupné záznamy o všech transakcích provedených 

od vzniku systému (viz výše). Díky této skutečnosti je možné přesně vysledovat historii 

transakcí jakékoliv jednotky dané kryptoměny zpětně až k okamžiku jejího vzniku. Z toho 

vyplývá, že transakce a jejich historie nejsou anonymní, ale naopak absolutně 

transparentní. Prvek anonymity lze spatřovat v anonymitě majitelů kryptoměnových 

adres (obdoba bankovního účtu viz výše), mezi kterými byly transakce provedeny. Tyto 

adresy jsou zcela anonymní a nezřídka jeden subjekt disponuje více adresami, často 

vytvořenými pouze za účelem jediné transakce.28 

V případě transakcí zaznamenaných v blockchainu lze tvrdit, že anonymita je 

teoreticky zachována. Prakticky však každou jednu konkrétní adresu lze zpětně spárovat 

s určitým subjektem v okamžiku přiřazení kryptoměnové adresy k určitému jinému 

identifikačnímu údaji, který v přímém spojení s adresou má za následek možnost 

identifikace subjektu, byť se často  nejedná o identifikaci přímou. Takovýmto 

identifikačním údajem může být například IP adresa zařízení, ze kterého byl proveden 

přístup ke kryptoměnové adrese nebo identifikace osoby na burze, ve směnárně nebo 

obchodu při směně digitální kryptoměny za jinou měnu či zboží (tedy koupi). V případě 

spárování IP adresy s určitou kryptoměnovou adresou, potažmo transakcí, jde tedy 

o nepřímou identifikaci subjektu a posléze již lze za určitých předpokladů identifikovat 

osobu užívající tuto IP adresu (např. v případě nařízení soudu ve spolupráci 

                                                   
27 Coinye [online]. [cit. 2017-02-14]. Dostupné z: https://www.coinyecoins.com/index.html 
28 STROUKAL, Dominik; SKALICKÝ, Jan. Bitcoin: peníze budoucnosti: historie a ekonomie 
kryptoměn, stručná příručka pro úplné začátečníky. Praha: Ludwig von Mises Institut CZ, 2015, 167 s. 
ISBN 978-80-87733-26-4. s.111. 
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s poskytovatelem internetového připojení).29  Takovéto deanonymizaci transakce se však 

lze vyvarovat a to několika způsoby.  

Jedním možným způsobem je použití některého ze softwarových anonymizérů, 

jakým je například Tor30, pomocí kterých lze poměrně bezpečně skrýt identitu odesilatele 

i příjemce dat, v tomto případě kryptoměnové transakce.31  

Dalším způsobem je využití mixing služby neboli mixéru. Mixing služba 

zprostředkovává směnu jednotky dané kryptoměny „kus za kus“, kdy dojde ke smísení 

určitého množství jednotek kryptoměny od různých uživatelů a k jejich následné 

redistribuci ve stejném poměru v jakém byly vloženy. Uživatel tak obdrží stejnou hodnotu 

ale jiné „mince“ a v důsledku této výměny dojde k přerušení stopy.32 S touto službou je 

však spojeno poměrně značné riziko spočívající ve faktu, že daný obnos je svěřen 

do dispozice provozovateli služby a v tu chvíli nad ním uživatel služby dočasně ztrácí 

kontrolu. Proto zde hraje významnou roli prvek důvěry v provozovatele této služby. 

Zřejmě nejspolehlivějším způsobem, jak zachovat plnou anonymitu 

při manipulaci s digitálními kryptoměnami, je fyzická směna, při níž dochází ke směně 

digitální kryptoměny za jinou měnu (ať už kryptoměnu nebo fiat měnu) nebo za zboží či 

službu. V takovém případě dochází zcela k přerušení digitální stopy, byť následná 

transakce je stále zaznamenávána v blockchainu, ale je již prováděna jinou osobou, která 

nemá s předešlou transakční historií nic společného. Jediným pojítkem zůstává osoba, 

která byla účastníkem směny. Obdobná je i situace, kdy je kryptoměna zakoupena 

prostřednictvím krytpoměnového bankomatu, který nevyžaduje identifikaci kupujícího. 

V tom případě je eliminován i lidský prvek protistrany transakce. 

Některé altcoiny se odlišují od ostatních právě důrazem na větší míru anonymity. 

Mezi nejznámější takto koncipované kryptoměny patří Monero a Dash, které do svého 

                                                   
29 FILLNER, Karel. Darkcoin je teď DASH. Anonymita plateb zaručena? [online]. 2015 [cit. 2017-02-
27]. Dostupné z: http://blog.bitcoin.cz/2015/04/darkcoin-je-ted-dash-anonymita-plateb-zarucena/ 
30 The Onion Router, zkráceně TOR je dobrovolně vytvořená komunita uživatelů, kteří pomocí 
virtuálního spojení vytvářejí počítačovou síť, jejímž prostřednictvím dochází ke zprostředkovanému 
přenosu informací bez toho aniž by bylo možné jednoduše zjistit identitu odesilatele i příjemce 
přenášených dat. Data jsou přenášena šifrovaně a skrze síť uživatelů, což činí dohledání jejich původu a 
cíle velmi obtížným. Zdroj: About Tor. Tor [online]. [cit. 2017-02-27]. Dostupné z: 
https://www.torproject.org/about/overview.html.en 
31 STROUKAL, Dominik; SKALICKÝ, Jan. Bitcoin: peníze budoucnosti: historie a ekonomie 
kryptoměn, stručná příručka pro úplné začátečníky. Praha: Ludwig von Mises Institut CZ, 2015, 167 s. 
ISBN 978-80-87733-26-4. s. 110. 
32 Mixing service. Bitcoinwiki [online]. [cit. 2017-02-27]. Dostupné z: 
https://en.bitcoin.it/wiki/Mixing_service 
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systému implementují principy podobné mixing službám a k zaručení anonymity 

používají skryté kryptoměnové adresy, promíchávání transakcí v rámci sítě a další 

sofistikované prvky.33  

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že většina digitálních kryptoměn je více 

čí méně pseudo-anonymních, což má poměrně značný význam z hlediska požadavku 

na soukromí uživatelů. Tato skutečnost s sebou nese určité kontroverze a to zejména 

z hlediska státní kontroly původu majetku nebo v oblasti legalizace zisků z trestné 

činnosti. 

 

1.2.2 Bezpečnost 

 

1.2.2.1 Kryptografie 

 

Technologicky je fungování bitcoinu a digitálních kryptoměn od něj odvozených 

založeno na kryptografii. Kryptografie je matematická disciplína zabývající 

se šifrováním, kdy je informace (zpráva) převáděna do utajené podoby a následně je z této 

podoby převedena zpět do běžně srozumitelného jazyka. Zpětný převod je možný pouze 

se znalostí šifrovacího klíče. U krypotměn se nejčastěji setkáváme s kryptografií 

asymetrickou, kdy je k šifrování potřeba dvou klíčů, prvního – tzv. veřejného 

klíče – k zašifrování zprávy a druhého – tzv. privátního klíče – odlišného od veřejného, 

který slouží k následnému dešifrování zprávy.34 

Velmi zjednodušeně lze zabezpečení pomocí asymetrické kryptografie přirovnat 

k případu, kdy osoba A vhodí zprávu do poštovní schránky (v případě kryptoměnové 

transakce odešle částku na danou adresu, která může být veřejně známá, stejně jako je 

veřejně přístupná poštovní schránka) a tuto zprávu (danou hodnotu kryptoměny) si může 

vyzvednout pouze osoba disponující klíčem k této schránce (v případě kryptoměnové 

adresy osoba disponující privátním klíčem).  

                                                   
33 REDMAN, Jamie. Meet the Top 3 Coins in the Cryptocurrency Anonymity Race. Bitcoin.com [online]. 
2016 [cit. 2017-02-28]. Dostupné z: https://news.bitcoin.com/meet-top-3-coins-cryptocurrency-
anonymity-race/ 
34 STROUKAL, Dominik; SKALICKÝ, Jan. Bitcoin: peníze budoucnosti: historie a ekonomie 
kryptoměn, stručná příručka pro úplné začátečníky. Praha: Ludwig von Mises Institut CZ, 2015, 167 s. 
ISBN 978-80-87733-26-4. s. 21. 
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Kryptografické zabezpečení tak umožňuje fungování platebního systému bez 

nutnosti účasti třetí strany – zprostředkovatele – na peněžní transakci. Transakce jsou tak 

prováděny samostatně a ověřovány v rámci sítě (viz výše). Za možnou výhodu i nevýhodu 

tohoto principu lze považovat fakt, že v případě ztráty privátního klíče (zapomenutí hesla 

ke kryptoměnové adrese) dochází k nenávratnému ztracení všech bitcoinů, potažmo jiné 

kryptoměny. 

 

1.2.2.2 Double-spending 

 
Double-spending, neboli dvojitá útrata, je jedním z hlavních bezpečnostních problémů 

spojených s virtuálními penězi obecně. Jedná se o podvodné jednání, při kterém dochází 

k použití stejné jednotky peněz (mince) pro více transakcí. Takovéto jednání je obecně 

možné, protože digitální informace je jednoduše kopírovatelná a replikovatelná, na rozdíl 

od fyzických peněz, jejichž padělání je poměrně náročné z hlediska potřebného vybavení, 

materiálu, obětovaného úsilí a času. 

Této situaci je u fiat peněz předcházeno právě účastí třetí 

strany – zprostředkovatele – na transakci, která představuje důvěryhodnou autoritu. 

Zprostředkovatel tím, že autorizuje každou provedenou transakci, garantuje fakt, že té 

samé jednotky digitálních peněz nebude užito pro více transakcí. V případě útoku 

na centrální autoritu lze docílit vyřazení systému autorizace transakcí a provést dvojitou 

útratu.  

S jevem dvojité útraty souvisí také možnosti tzv. chargebacku. Chargeback je 

proces, prostřednictvím kterého uživatel platebního systému reklamuje transakci 

u provozovatele platebního systému z určitého závažného důvodu a provozovatel, 

za předpokladu uznání reklamačního důvodu, uživateli refunduje převedenou částku. 

Tento proces byl vyvinut za účelem ochrany uživatelů před podvodnými transakcemi 

provedenými neoprávněně s platební kartou uživatele. Následně se tento princip začal 

používat také v případě ochrany práv spotřebitele v obchodním styku.35 

                                                   
35 Chargeback in the EU/EEA: A solution to get your money back when a trader does not respect your 
consumer rights. European Commission [online]. [cit. 2017-03-01]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/chargeback_report_en.pdf 
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Nicméně na principu zneužití chargebacku jsou založeny některé podvodné 

praktiky, využívající právě tuto službu k poškození obchodníků, kdy pomocí fiktivních 

nákupů s kradenými platebními kartami požadují chargeback od provozovatele platební 

služby, který velmi často těmto požadavkům vyhovuje ve prospěch domnělého  

spotřebitele, v tomto případě podvodníka, bez podrobnějšího zkoumání okolností 

případu. Takovéto jednání není u digitálních kryptoměn, vzhledem k principu na kterém 

je založeno fungování blockchainu, za běžných okolností možné. Do blockchainu jsou 

totiž zaznamenávány všechny transakce, které zároveň podléhají autorizaci ze strany 

všech uzlů decentralizované sítě. Z toho lze dovodit, že není možný případ zkopírování 

digitální kryptoměny (obdoba falšování fyzických peněz) a jejího následného opětovného 

utracení. Takováto transakce by totiž nebyla schválena sítí uzlů. Z důvodu absence 

centrální autority, která by měla oprávnění transakci refundovat, nepřipadá 

chargebackový útok v úvahu. Jakmile je totiž transakce zavedena do blockchainu, je již 

prakticky nezměnitelná. 

Tato vlastnost může být ovšem chápána také jako nevýhoda systému. Nedovoluje 

totiž ochranu spotřebitele proti nesplnění smluvní povinnosti ze strany prodejce 

chovajícího se podvodným způsobem. Nicméně i pro tuto situaci poskytuje kryptografie 

řešení pomocí tzv. „smart contracts“ – samovykonatelných kontraktů. 

 

1.2.3 Decentralizace 

 

1.2.3.1 Decentralizace systému 

 

Digitální kryptoměny jsou založeny na principu decentralizace. Funkčnost systému je 

zajištěna prostřednictvím decentralizované sítě uzlů, které jsou rozprostřeny po celém 

světě a každý jeden z nich v sobě nese celou historii blockchainu.  
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Obr. 1: Schéma centralizované a decentralizované sítě36 

 

Právě decentralizace systému je jednou z charakteristických vlastností blockchainové 

technologie, potažmo digitálních kryptoměn, kterou se diametrálně odlišuje od fungování 

tradičních platebních systémů standardně používaných bankami. Kompletní historie 

všech provedených transakcí není uložena v jednom nebo několika málo datových 

centrech určité instituce (ať už bereme v potaz instituce soukromé nebo státní), nýbrž 

v každém jednom uzlu připojeném do sítě. I v případě, že je některý z uzlů na určitou 

dobu odpojen od sítě, je ihned po jeho opětovném připojení chybějící historie blockchainu 

aktualizována a synchronizována se zbytkem sítě a tento uzel opět začíná plnit svou 

funkci. V případě bitcoinové sítě je momentálně aktivních přibližně 6 000 uzlů, které jsou 

situovány ve více než 80 zemích světa.37 Tato skutečnost tedy téměř vylučuje úspěšnost 

útoku na funkčnost celé sítě a to jak v případě fyzického tak i virtuálního napadení.  

V případě fyzického útoku by bylo potřeba zničit značnou část uzlů k ochromení 

fungování sítě. Teoreticky by k přežití systému a jeho následnému obnovení mohla 

postačit existence pouze jednoho uzlu.  

Stejný předpoklad by platil i pro případ virtuálního útoku např. pomocí 

počítačového viru. Předpokladem pro úspěšnost takového útoku by opět bylo ochromení 

všech uzlů. Vzhledem k tomu, že provozování uzlu vyžaduje určité znalosti v oblasti 

informačních technologií a jejich provozováním se zabývají subjekty zběhlé v této 

                                                   
36 Bitcoin Decentralized. In: Blockchain Blog [online]. 2015 [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: 
https://blog.blockchain.com/2015/06/23/how-bitcoin-and-the-block-chain-are-a-transformative-
technology/ 
37 GLOBAL BITCOIN NODES DISTRIBUTION. Bitnodes [online]. [cit. 2017-02-15]. Dostupné z: 
https://bitnodes.21.co 
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oblasti, je pravděpodobné, že si tyto subjekty jsou vědomy případného nebezpečí 

virtuálního útoku a jsou proti takovýmto útokům velmi dobře ochráněni. 

Oba případy úspěšného útoku na fungování systému, fyzický i virtuální, jsou tedy 

teoreticky možné, nicméně lze tvrdit, že takovýto útok je ve skutečnosti téměř nereálný. 

Poměrně často diskutovaným problémem v souvislosti s decentralizovanou strukturou 

sítě je tzv. 51% útok, který bude podrobněji rozebrán v kapitole věnující se slabým 

stránkám digitálních kryptoměn. 

 

1.2.3.2 Decentralizace kryptoměny – institucionální nezávislost 

 

Institucionální nezávislost č ástečně souvisí s decentralizovanou strukturou platebního 

systému. Bitcoin a ostatní digitální kryptoměny, na rozdíl od fiat měn, nejsou emitovány 

žádnou institucí a tudíž nepodléhají žádné centrální kontrole. Tato skutečnost činí 

digitální kryptoměny zcela nezávislé na jakékoli rozhodovací pravomoci úzké skupiny 

subjektů, ať už soukromých nebo státních. Tato charakteristika je velmi významná 

z hlediska peněžní teorie. 

Digitální kryptoměny jsou postupně emitovány formou odměny za provádění 

výpočetních transakcí, kterými jsou nalézány nové bloky (viz výše – fungování systému). 

Lze tedy tvrdit, že bitcoin a jemu podobné digitální kryptoměny jsou decentralizované 

měny s decentralizovaným řízením. Ačkoliv některé vlastnosti digitálních kryptoměn je 

možné změnit, o jejich případné změně je vždy rozhodováno demokratickou volbou 

v rámci sítě, tedy na principu volného trhu. 

Vzhledem k faktu, že bitcoinový protokol byl uveřejněn jako open-source 

software, lze jeho měnově-platební parametry volně modifikovat. Proces volby 

modifikace bitcoinu probíhá velmi zjednodušeně tak, že provozovatel uzlu zveřejní 

„dokument rozšiřující bitcoin“38, o jehož implementaci do systému hlasuje komunita 

bitcoinových uzlů a nepřímo také uživatelů sítě. Pokud takováto nová verze uspěje, je 

systém aktualizován a tím se mohou změnit některé vlastnosti bitcoinu. Modifikace 

a hlasování o ní je poměrně složitý proces technického charakteru, nicméně detailní 

                                                   
38 z anglického BIP – Bitcoin improvement Proposal. Zdroj: Bitcoin Improvement Proposals. Bitcoinwiki 
[online]. [cit. 2017-02-13]. Dostupné z: https://en.bitcoin.it/wiki/Bitcoin_Improvement_Proposals 
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znalost jeho fungování není nutná k pochopení principu změnitelnosti parametrů 

bitcoinu.39 Obdobná situace připadá v úvahu i u kryptoměn podobných bitcoinu. 

 

1.2.4 Vzácnost 

 

Většina současných digitálních kryptoměn včetně bitcoinu jsou vzácnými statky, což 

znamená, že je předem známý, jasně definovaný a konečný počet jednotek dané měny, 

který může kdy vzniknout. Některé altcoiny přišly s opačným řešením a jejich kód je 

naprogramovaný tak, aby dle určitého vzorce dovoloval konstantní emitování nových 

jednotek dané kryptoměny. Nicméně většina kryptoměn má dopředu pevně stanovené 

zafixované množství jednotek, které bude kdy možno emitovat. 

V tomto aspektu můžeme spatřovat jednu z několika podobností digitálních 

kryptoměn se zlatem, jehož světová zásoba není nekonečná, byť doposud nebyla 

kompletně vytěžena. V případě bitcoinu je konečný počet jednotek stanoven 

na cca 21 milionů BTC.40 Toto číslo bylo zvoleno zřejmě arbitrárně, nicméně díky 

dělitelnosti bitcoinu (viz dále) je celkový počet dostupných jednotek měny nepodstatný. 

Důležitá je vzácnost (tedy konečnost) dostupné peněžní zásoby, která je významná 

z hlediska peněžní teorie (viz dále). 

Na tomto místě je třeba zmínit teoretickou možnost modifikace konečného počtu 

jednotek kryptoměny, a to vzhledem k výše zmíněné povaze kódu digitálních kryptoměn, 

díky kterému lze modifikovat některé atributy včetně maximálního možného množství 

jednotek. Tato změna je nicméně chápána jako nepřijatelná a jdoucí proti smyslu 

existence dané kryptoměny, a k jejímu přijetí by bylo potřeba souhlasu téměř všech 

uživatelů této kryptoměny. Je tedy velmi nepravděpodobné, že by k takovéto modifikaci 

kdy došlo.41  

 

                                                   
39 Kdo ten bitcoin vlastně řídí? Jak Funguje Bitcoin [online]. 2016 [cit. 2017-02-16]. Dostupné z: 
http://jakfungujebitcoin.blogspot.cz/2016/04/kdo-ten-bitcoin-vlastne-ridi.html 
40 přesný počet je 20 999 999, 9769 btc. Zdroj: Units. Bitcoinwiki [online]. [cit. 2017-02-13]. Dostupné z: 
https://en.bitcoin.it/wiki/Units 
41 Prohibited changes. Bitcoinwiki [online]. [cit. 2017-02-16]. Dostupné z: 
https://en.bitcoin.it/wiki/Prohibited_changes 
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1.3 Slabé stránky a nedostatky 

 

V této části nastíním a popíšu některé vlastnosti digitálních kryptoměn či jejich důsledky, 

které jsou vnímány jako slabiny systému.  

 

1.3.1 51% útok 

 

Tzv. 51% útok, neboli většinový útok, je považován za jednu z největších slabin bitcoinu 

a podobně koncipovaných digitálních kryptoměn. Jedná se o situaci, kdy je více než 

polovina aktuální výpočetní síly bitcoinové sítě ovládána jednotně, ať už jednotlivcem 

nebo několika osobami jednajícími koordinovaně a vedenými stejným záměrem.42 

Takováto situace by útočníkovi umožnila měnit transakce, které byly zaslány k potvrzení 

do sítě a tím teoreticky umožnit tzv. double-spending neboli dvojí útratu. 

Dvojí útrata je podvodné jednání, při kterém dochází k použití jedné jednotky 

digitální kryptoměny vícekrát. Za situace, kdy žádná entita nedisponuje nadpoloviční 

výpočetní kapacitou sítě, takovéto jednání není možné, protože druhá a každá další 

podvodná transakce nebude sítí potvrzena na úkor originální transakce. V situaci, kdy 

určitá entita disponuje nadpoloviční výpočetní sílou celé sítě, může potvrdit i další 

podvodné transakce, a tím pádem může dojít ke dvojí útratě. Dále může útočník díky své 

výpočetní síle bránit potvrzování transakcí ostatních uživatelů či bránit vytěžení nových 

bloků. I v případě 51% útoku však útočník nemůže měnit již potvrzené transakce, vytvářet 

nové jednotky dané kryptoměny, manipulovat s jednotkami kryptoměny ostatních 

uživatelů ani měnit parametry celé sítě. Takovýto útok by tedy mohl dočasně paralyzovat 

fungování celé sítě, nicméně nemůže vést k jejímu zničení.43 

 Dalším důležitým aspektem 51% útoku je motivace. Pokud by nějaká entita 

získala více než polovinu výpočetní síly celé sítě, jednoduše by se jí ekonomicky 

nevyplatilo útočit na síť, protože v takové situaci je daleko výnosnější těžit nové jednotky 

dané kryptoměny a získávat poplatky za schvalování transakcí. Motivace k takovému 

útoku by tedy zřejmě musela být jiná než finanční, což však nelze vyloučit. 

                                                   
42 STROUKAL, Dominik; SKALICKÝ, Jan. Bitcoin: peníze budoucnosti: historie a ekonomie 
kryptoměn, stručná příručka pro úplné začátečníky. Praha: Ludwig von Mises Institut CZ, 2015, 167 s. 
ISBN 978-80-87733-26-4. s. 141. 
43 Weaknesses. Bitcoinwiki [online]. [cit. 2017-04-28]. Dostupné z: https://en.bitcoin.it/wiki/Weaknesses 
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 Technologické požadavky a reálná cena takového útoku jsou dalším faktorem, 

který je třeba vzít v potaz. K získání nadpolovičního výpočetního výkonu celé sítě je 

potřeba obrovského výpočetního výkonu. Vzhledem k decentralizaci sítě, která spojuje 

velké množství počítačů, je výpočetní výkon celé sítě enormní. Například u bitcoinu se 

odhaduje, že celá síť je přibližně 6-8x výkonnější než kombinovaný výkon 

500 nejvýkonnějších superpočítačů na světě44, nebo 100x výkonnější než výkon všech 

serverů společnosti Google45, a s růstem velikosti bitcoinové sítě tyto hodnoty budou ještě 

stoupat. Je tedy téměř nemožné, aby 51% útok uskutečnila jedna společnost natož tak 

jednotlivec. Lze argumentovat tím, že právě spojením velkého množství počítačů je 

možné dosáhnout dostatečného výkonu k provedení 51% útoku, nicméně zde opět 

narážíme na problém nutnosti jednotné motivace poměrně velké skupiny lidí 

k takovémuto jednání.  

 51% útok je reálnou a proveditelnou hrozbou a například v rámci bitcoinové 

komunity se stále ozývají hlasy, které volají po úpravě kódu takovým způsobem, který 

by znemožnil 51% útok. Avšak doposud k takovémuto útoku nedošlo a s rostoucím 

výkonem celé sítě se pravděpodobnost takovéhoto útoku zmenšuje. 

 

1.3.2 Vysoká míra volatility 

 

Volatilita digitálních kryptoměn, tedy míra kolísání jejich hodnoty, je stále poměrně 

vysoká v porovnání s většinou tradičních měn. Je nutné vzít v potaz, že bitcoin, jako 

nejstarší digitální kryptoměna svého druhu, vznikl teprve v roce 2009 a míra jeho 

volatility má dlouhodobě klesající trend. 

                                                   
44 BRUNNER, Grant. The Bitcoin network outperforms the top 500 supercomputers combined. 
ExtremeTech [online]. 2013 [cit. 2017-04-28]. Dostupné z: 
https://www.extremetech.com/extreme/155636-the-bitcoin-network-outperforms-the-top-500-
supercomputers-combined 
45 SMART, Evander. Bitcoin is 100 times More Powerful than Google. Cryptocoins News [online]. 2015 
[cit. 2017-04-28]. Dostupné z: https://www.cryptocoinsnews.com/bitcoin-100-times-powerful-google/ 
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 Obr. 2: Vývoj volatility Bitcoinu v čase46 

 

Historická míra volatility digitálních kryptoměn v porovnání s tradičními měnami 

i komoditami jako je zlato, je sice vyšší47, nicméně v posledních letech se volatilita 

bitcoinu zmenšuje a stává se dokonce stabilnější než u některých tradičních komodit.48 

Vysoká volatilita může být samozřejmě vnímána i jako pozitivní vlastnost určité 

komodity, a to zejména z hlediska spekulačních obchodů. Z pohledu peněžní teorie je 

však stabilita měny pozitivním aspektem. 

V současné době je bitcoin a jemu podobné digitální kryptoměny méně stabilní 

než většina tradičních fiat měn a v důsledku toho jsou také rizikovější z pohledu 

investování do nich. Dlouhodobý vývoj však ukazuje, že tomu tak již v blízké 

budoucnosti nemusí být.49 

  

                                                   
46 Bitcoin Volatility Time Series Charts. In: Buy Bitcoin Online [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: 
https://www.buybitcoinworldwide.com/volatility-index/ 
47 Bitcoin volatility is at an all time low. Medium [online]. 2016 [cit. 2017-04-28]. Dostupné z: 
https://medium.com/canadian-bitcoin/bitcoin-volatility-is-at-an-all-time-low-a82170c66503 
48 Bitcoin’s volatility to remain lower than Oil; turns it into a stable investable asset. BitcoinIRA [online]. 
2017 [cit. 2017-04-28]. Dostupné z: https://bitcoinira.com/bitcoin-bull-watch-24-march-2017.php 
49 WOO, William. Bitcoin volatility will match major fiat currencies by 2019. Woobull - Cryptocurrency 
Investment [online]. 2016 [cit. 2017-03-21]. Dostupné z: http://woobull.com/bitcoin-volatility-will-
match-major-fiat-currencies-by-2019/ 
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1.3.3 Složitost systému 

 

Dalším problémem, na který narážejí digitální kryptoměny, je složitost celého systému. 

K úplnému pochopení fungování digitálních kryptoměn je zapotřebí znalostí z několika 

různých oborů na poměrně vysoké úrovni. Nicméně k používání digitálních kryptoměn 

není zapotřebí podrobné pochopení fungování celého systému. Běžnému uživateli stačí 

pochopit základní principy fungování systému a jeho odlišnost od principů, na kterých 

fungují platební systémy fiat měn, jakými jsou absence zprostředkovatele na transakci, 

riziko nenávratné ztráty jednotek kryptoměny při ztrátě privátních klíčů a další. 

Digitální kryptoměny a jejich fungování je opleteno mnoha mýty a jejich 

používání se stále jeví značné části populace složité, a v důsledku toho odmítají digitální 

kryptoměny používat. 

 

1.3.4 Malé množství jednotek 

 

Jednou z častých obav týkajících se digitálních kryptoměn je celkový počet dostupných 

jednotek. Většina digitálních kryptoměn je koncipována na principu vzácnosti, kdy je 

dopředu arbitrárně stanoven maximální počet jednotek dané kryptoměny, který bude 

k dispozici. 

U bitcoinu se jedná přibližně o 21 milionů BTC.50 Toto číslo, se v porovnání 

s 10,5 biliony amerických dolarů dostupných v agregátu M2,51 může zdát jako velmi 

malé. Nicméně je třeba vzít v potaz několik dalších faktorů. Z ekonomického hlediska 

není samotné množství dostupných jednotek v ekonomice důležité, důležitá je totiž jejich 

kupní síla neboli hodnota. 

Z praktického hlediska je důležitá dělitelnost jednotek měny z důvodu jejich použití 

na trhu. Pokud by jednotka měny nebyla dobře dělitelná, bylo by její užívání značně 

komplikované. Na příkladu bitcoinu můžeme vidět, že dělitelnost u digitálních kryptoměn 

není problém. Každý 1 BTC je dělitelný až na 108 menších jednotek. V současnosti je 

nejmenší jednotkou 1 Satoshi představující 1/100 000 000 BTC a k dispozici bude 

                                                   
50 Myths: 21 million coins isn't enough; doesn't scale. Bitcoinwiki [online]. [cit. 2017-04-28]. Dostupné z: 
https://en.bitcoin.it/wiki/Myths#21_million_coins_isn.27t_enough.3B_doesn.27t_scale 
51 Money Stock Measures. Federal Reserve Statistical Release [online]. 2013 [cit. 2017-04-28]. Dostupné 
z: https://www.federalreserve.gov/releases/h6/20130711/ 
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maximálně cca 21 milionů BTC. Celkově by tedy k dispozici měly být více než 2 biliardy 

nejmenších jednotek bitcoinu.52 Toto dělení lze, v případě shody napříč bitcoinovou sítí 

a v souladu s matematickými zákony, modifikovat až do nekonečna. 

Množství jednotek digitálních kryptoměn v porovnání s tradičními měnami není 

problémem z hlediska peněžní teorie, ale může představovat problém z pohledu běžného 

uživatele. 

  

                                                   
52 konkrétně 2,099,999,997,690,000 jednotek. Zdroj: Myths: 21 million coins isn't enough; doesn't scale. 
Bitcoinwiki [online]. [cit. 2017-04-28]. Dostupné z: 
https://en.bitcoin.it/wiki/Myths#21_million_coins_isn.27t_enough.3B_doesn.27t_scale 
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2. Ekonomické aspekty digitálních kryptoměn 
 

Zprvu je třeba vymezit rozdíl mezi měnou potažmo penězi v ekonomickém slova smyslu 

a ve smyslu právním. V ekonomii je rozdíl mezi pojmem měna a peníze poměrně nejasný 

a často jsou tyto dva pojmy mezi sebou zaměňovány. Tento problém může souviset také 

s gramatikou, např. angličtina používá termín „money“ – česky peníze, jehož množné 

číslo „monies“ se používá velmi zřídka. Obdobně je tomu v českém jazyce, kde slovo 

peníze je slovem pomnožným a tento fakt může působit problém při použití tohoto 

termínu v množném čísle. Naopak slovo „currency“ – česky měna, má regulérní tvar 

pro množné číslo a to sice „currencies“ – česky měny, což jej činí mnohem praktičtěji 

použitelným.53 V rámci mé práce budu nicméně vycházet z názvosloví vyplývajícího 

z právní terminologie, která poměrně jasně rozlišuje pojmy měna a peníze. 

 Pojem peníze je obecně chápán jako zvláštní druh zboží, využívaný k determinaci 

cen ostatního zboží a jako prostředek směny. Pojem měna je pak kategorií spíše právní 

a představuje autoritativně stanovený druh peněz. Touto autoritou je typicky stát, který 

stanovuje platnost měny na svém jasně vymezeném území, a tento akt reprezentuje státní 

svrchovanost nad tímto územím.54  

 V rámci mé práce budu používat termín „peníze“ pro určitý druh zboží splňující 

dané atributy (viz dále) a termín „měna“ pro státní peníze – tedy peníze, které jsou 

autoritativně prohlášeny za národní měnu. Vzhledem k tomu, že pro bitcoin a od něj 

odvozené altcoiny je používán ustálený termín „digitální kryptoměny“55, budu za účelem 

jednotnosti terminologie pro účely této práce používat právě tento ustálený termín. 

 

2.1 Peníze  
 

Peníze jsou definovány jako obecně přijímaný prostředek směny.56 Často bývají 

považovány za kategorii nadřazenou ostatnímu zboží, nicméně jsou pouze určitým 

                                                   
53 HAYEK, Friedrich August von. Soukromé peníze: potřebujeme centrální banku? [online]. Praha: 
Liberální institut, 1999, 164 s. [cit. 2016-04-25]. ISBN 80-902-7011-5. s. 67. 
54 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. 
ISBN 978-80-7400-440-7. s. 335. 
55 z anglického termínu „digital cryptocurrencies“. 
56 HAYEK, Friedrich August von. Soukromé peníze: potřebujeme centrální banku? [online]. Praha: 
Liberální institut, 1999, 164 s. [cit. 2016-04-25]. ISBN 80-902-7011-5. s. 64. 
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druhem zboží, který byl svobodným trhem zvolen jako nejvhodnější prostředek směny 

a to díky svým specifickým vlastnostem.57 Z toho vyplývá, že peníze vznikly jako 

prostředek nepřímé směny. 

K pochopení volby určitého zboží jako obecného prostředku směny, tedy peněz, 

je třeba znalosti historického kontextu. V situaci, kdy subjekt A disponuje zbožím, které 

má pro něj samotného menší užitnou hodnotu než zboží, kterým disponuje subjekt B 

a vice versa, jsou oba subjekty ochotny přistoupit k vzájemné směně svých zboží. 

K takovému jednání může dojít jenom díky tomu, že oba subjekty na této směně získají, 

neboť pro každý zúčastněný subjekt je užitná hodnota zboží, které získává, větší, než 

hodnota zboží, kterého se vzdává.58 Takováto směna je tedy oboustranně výhodná. 

V tomto případě se jedná o směnu naturální, neboli barter. Leč taková situace, kdy se 

na trhu střetne subjekt, která poptává tak specifické zboží v určitém množství, a který 

zároveň nabízí jiné specifické zboží v určitém množství, jako poptává jiný subjekt, je 

téměř nereálná. 

Narážíme zde na dva stěžejní problémy naturální směny, které lze kvalifikovat 

jako problémy kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativním problémem je nedělitelnost 

zboží a kvalitativním je absence shody potřeb. Lze si jednoduše představit situaci, kdy 

subjekt disponuje zbožím poměrně vysoké hodnoty a zároveň poptává zboží poměrně 

malé hodnoty, a to v malém množství. V režimu naturální směny by tento subjekt musel 

směnit své hodnotné zboží za velké množství méně hodnotného zboží, aby pro něj byla 

tato směna výhodná. Nicméně tento subjekt nemá pro toto velké množství poptávaného 

zboží využití, tudíž je pro něj takováto směna nepraktická. Naráží zde na nedělitelnost 

svého zboží, jejíž důsledkem je jeho malá obchodovatelnost. 

Proto byly postupem času na volném trhu některé druhy zboží, díky svým 

specifickým vlastnostem, preferovány jako prostředek nepřímé směny, kdy toto zboží 

bylo směňováno ne za účelem přímé spotřeby, nýbrž za účelem pozdější směny za kýžené 

zboží určené ke spotřebě. Z tohoto druhu zboží se tedy stal mezičlánek v řetězci směn, 

které vedly k získání zamýšleného zboží. Obchodovatelnost takovýchto druhů zboží 

převyšovala obchodovatelnost ostatních druhů zboží dostupných na trhu a postupně byly 

                                                   
57 ROTHBARD, Murray Newton. Peníze v rukou státu: jak vláda zničila naše peníze [online]. Praha: 
Liberální institut, c2001, 144 s. [cit. 2016-04-25]. ISBN 80-863-8912-X. s. 30. 
58 ROTHBARD, Murray Newton. Peníze v rukou státu: jak vláda zničila naše peníze [online]. Praha: 
Liberální institut, c2001, 144 s. [cit. 2016-04-25]. ISBN 80-863-8912-X. s. 27. 
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tyto druhy zboží preferovány čím dál větším okruhem subjektů na trhu, až se staly obecně 

přijímaným prostředkem směny – tedy penězi. 

Murray Rothbard jde v konkretizaci peněz ještě dál, kdy ve svém díle Peníze 

v rukou státu tvrdí, že: “Peníze jsou komoditou. Pochopení této skutečnosti je jedním 

z nejdůležitějších úkolů. Peníze nejsou jakousi abstraktní účetní jednotkou, kterou lze od 

konkrétní komodity oddělit. Liší se od ostatních komodit tím, že je poptávána hlavně jako 

prostředek směny, ale kromě toho je to obyčejná komodita. Její „cena“ vyjádřená jiným 

zbožím je jako u jiných komodit určena vzájemným působením její celkové nabídky (či 

zásoby) a celkové poptávky lidí, kteří ji chtějí kupovat a držet. (Lidé „kupují“ peníze tím, 

že za ně prodávají jiná zboží a služby, podobně jako „prodávají“ peníze, když kupují zboží 

a služby.)“59  

 

2.1.1 Vlastnosti peněz 

 

2.1.1.1 Zaměnitelnost peněz 

 

Rothbard ve svém díle upozorňuje na vlastnost, která určité zboží determinuje k tomu, 

stát se penězi. Touto vlastností je zaměnitelnost. Rothbard označuje peníze za komoditu, 

jež je definována jako druh zboží, které je zaměnitelné, je tedy obchodováno bez ohledu 

na kvalitu ale s ohledem na množství.60 Z právního hlediska se jedná o věc zastupitelnou, 

čili movitou věc, která může být nahrazena jinou věcí téhož druhu.61 

Bylo by totiž velmi nepraktické, kdyby subjekty na trhu akceptovaly jako 

protihodnotu za své zboží jedině určitý konkrétní kus zboží, které je prostředkem směny. 

Takovéto chování by zároveň bylo iracionální vzhledem ke skutečnosti, že peníze jsou 

prostředkem směny a neslouží k přímé spotřebě. Funkci prostředku směny totiž splňuje 

každá stejně velká jednotka peněz stejně dobře jako jakákoliv jiná. 

Zaměnitelnost peněz je zároveň klíčová pro existenci finančního trhu, kde dochází 

ke střetu nabídky a poptávky po disponibilních úsporách – tedy volných zdrojích, které 

                                                   
59  ROTHBARD, Murray Newton. Peníze v rukou státu: jak vláda zničila naše peníze [online]. Praha: 
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60 Commodity. BusinessDictionary [online]. [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: 
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61 § 499 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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jsou redistribuovány prostřednictvím úvěrů a zápůjček. Takovýto trh by nemohl 

vzniknout za situace, kdy by zápůjčka vyžadovala vrácení věci nikoliv stejného druhu, 

ale věci totožné, čímž by byl popřen smysl takové smlouvy, kterým je získání zdrojů 

za účelem investice a následné vrácení stejné částky investorovi případně navýšené 

o úrok.  

 

2.1.1.2 Dělitelnost peněz 

 

Další specifickou vlastností, kterou se peníze odlišují od ostatních druhů zboží, je 

dělitelnost. Při naturální směně často strany zamýšlející směnu narážely na problém 

spočívající v rozdílnosti hodnoty jedné jednotky zboží A v porovnání s hodnotou jedné 

jednotky zboží B, kdy hodnotnější zboží nebylo možné dále dělit bez ztráty jeho hodnoty. 

Tato skutečnost činila některé velmi hodnotné zboží nevhodným pro směnu právě 

z důvodu jejich vysoké hodnoty v kombinaci s nízkou mírou dělitelnosti.  

Dobré peníze by měly být dobře dělitelné, aby byly co nejvíce obchodovatelné, 

tedy co nejvíce variabilní pro směnu zboží různých, často diametrálně rozlišných, 

hodnot.62 Historicky byla jako peníze používána řada zboží, jako sůl, tabák, cukr, obilí, 

čaj či mušle, zřejmě právě kvůli jejich velmi dobré dělitelnosti, která zjednodušovala 

proces platby různých hodnot zboží. Výjimečné postavení mezi historickými penězi však 

měly kovy, zejména pak zlato a stříbro, které splňují požadavek na poměrně jednoduchou 

dělitelnost (lze je poměrně jednoduše tavit a razit z nich mince), zároveň jsou vzácné 

a mají vlastní vysokou vnitřní hodnotu.63 

 

2.1.1.3 Skladovatelnost peněz 

 

Skladovatelnost a mobilita je důležitou vlastností peněz z hlediska praktičnosti jejich 

častého a opětovného používání. Předpokladem k tomu, aby se určitý druh zboží stal 

                                                   
62 STROUKAL, Dominik; SKALICKÝ, Jan. Bitcoin: peníze budoucnosti: historie a ekonomie 
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ISBN 978-80-87733-26-4. s. 29. 
63 ROTHBARD, Murray Newton. Peníze v rukou státu: jak vláda zničila naše peníze [online]. Praha: 
Liberální institut, c2001, 144 s. [cit. 2016-04-25]. ISBN 80-863-8912-X. s. 30. 
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obecně přijímaným prostředkem směny, je, že bude toto zboží snadno k dispozici 

při běžných transakcích a zároveň nebude pro jeho uživatele nakládání s takovýmto 

zbožím představovat neúměrné transakční náklady. V tomto aspektu měly výše zmíněné 

metalické peníze značný deficit. V případě potřeby většího množství metalických peněz 

k provedení transakce nebylo snadné tyto peníze přenášet nebo skladovat. 

Tato skutečnost dala vzniknout papírovým penězům – bankovkám, které 

představovaly potvrzení o depositu metalických peněz. Bankovky představovaly pouze 

potvrzení o vlastnictví metalických peněz uložených u finanční instituce, která byla 

emitentem papírových peněz (typicky banka).64 Tak vznikly peníze, které svou hodnotu 

odvozovaly od komodity, kterou byly kryty, ale samy o sobě neměly téměř žádnou vnitřní 

hodnotu. Peněžní transakce pak byly prováděny pomocí směny potvrzení o uložení 

určitého množství dané komodity namísto manipulace se samotnou komoditou. 

 

2.1.1.4 Vnitřní hodnota 

 

Vnitřní hodnota peněz byla historicky považována za důležitou vlastnost peněz. Zboží, 

které bylo historicky užíváno jako peníze, mělo tradičně určitou vnitřní hodnotu, což 

znamená, že dané předměty byly upotřebitelné jak pro přímou spotřebu (konzumace, 

zpracování apod.) tak i jako prostředek směny. V případě, že toto zboží ztratilo funkci 

peněz (tedy obecně přijímaného prostředku směny), tak stále mělo pro majitele určitou 

vnitřní užitnou hodnotu.65			

	

2.1.2 Funkce peněz 

 

Ekonom William Stanley Jevson definoval peníze pomocí čtyř základních funkcí, které 

by měly zastávat. Jednalo se o funkci prostředku směny, měřítka ceny (později byl užíván 

spíše termín „zúčtovací jednotka“), uchovatele hodnoty a prostředku plateb.66 Funkce 
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prostředku plateb pak některými ekonomy nebývá označována za základní funkci peněz, 

ale spíš za funkci odvozenou od tří základních funkcí. Sám Jevson podotýká, že jednotlivé 

funkce peněz můžou plnit různé druhy zboží, nicméně nejpraktičtější bude takový druh 

zboží, který v sobě bude kombinovat všechny tyto funkce zároveň.67 

 

2.1.2.1 Všeobecný prostředek směny 

 

Peníze představují prostředek umožňující nepřímou směnu, kdy se určité zboží stane 

všeobecně přijímaným prostředkem používaným právě k této směně. Nepřímá směna je 

ve své podstatě dvoufázovou směnou, kdy v první fázi dojde ke směně zboží vlastněného 

subjektem za peníze (tato fáze nevede přímo k získání spotřebního zboží pro přímé 

uspokojení potřeb subjektu, nýbrž k získání peněžního prostředku – mezičlánku) 

a v druhé fázi následně dojde ke směně peněz za jiné zboží, jehož získání bylo primárním 

cílem směny, tedy zboží spotřebního. Takovouto funkci může plnit poměrně velké 

množství druhů zboží, ale pouze několik málo druhů zboží se stane penězi – tedy 

všeobecně přijímaným prostředkem směny na daném trhu.68 

 

2.1.2.2 Měřítko cen – zúčtovací jednotka 

 

Určité zboží je obecně přijímané jako peníze, a toto zboží je posléze používáno k měření 

a vyjádření ceny nebo hodnoty ostatního zboží. Jakmile dojde k ustálení pozice těchto 

peněz pro účely nepřímé směny, subjekty na trhu prostřednictvím těchto peněz vyjadřují 

cenu zboží, až je nakonec absolutní většina všech transakcí účtována právě 

prostřednictvím těchto peněz.69 
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2.1.2.3 Prostředek plateb 

 

Funkce prostředku plateb a převodů kapitálu – také označovaná jako funkce 

platidla – vyjadřuje skutečnost, že prostřednictvím peněz je umožněna úhrada závazků 

a převod hodnot bez protipohybu zboží. Peníze tak zprostředkovávají úvěrové, investiční, 

daňové a podobné platby.70  

 

2.1.2.4 Uchovatel hodnoty 

 

V situaci, kdy všeobecně přijímaný prostředek směny, tedy peníze, kolují v ekonomice 

a jejich akceptace na trhu je stabilní, je možné směnit zboží za peníze a druhou fázi 

nepřímé směny, tedy směnu peněz za spotřební statek pro přímé uspokojení svých potřeb, 

odložit v čase. V takovémto případě, a za stabilní situace na trhu, plní peníze funkci 

uchovatele hodnoty a umožňují odložení spotřeby v čase.71 

 

2.2 Měna 

 

Pojem měna je na rozdíl od peněz pojmem spíše právním a je definován jako obecně 

určitá a konkrétní forma peněz. To, co činí peníze měnou, je autoritativní akt, který 

kvalifikovaným způsobem definuje určitou formu peněz jako měnu, stanoví podmínky 

její existence, používání a území, na kterém je měna přijímána. Autoritou, která je 

oprávněna vydat takovýto akt, je pak typicky stát, který měnu ustanovuje pomocí práva, 

a proto měna bývá také definována jako: “konkrétní soustava peněz zavedená v určitém 

státě a systematicky upravená právním řádem tohoto státu.“72 

Lze tedy dojít k závěru, že každá měna by měla být zároveň penězi, a tudíž 

splňovat všechny funkce peněz, ale ne všechny peníze jsou měnou.73 Je možné tvrdit, 
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že to, co odlišuje měnu od peněz, je existence mocenského aktu, který autoritativně označí 

peníze za měnu. K pochopení tohoto konceptu je nutný historický exkurz do vzniku 

státního monopolu na vydávání peněz. 

 

2.2.1 Historie měny 

 

Definice měny, jako autoritativně určené formy peněz ze strany státu, je spojená 

s historickým privilegiem státu na emitování peněz. Rothbard tvrdí, že: “proces, kdy se 

na svobodném trhu kumulativně vyvine prostředek směny, je jediným způsobem, jak 

mohou peníze vzniknout. Jiným způsobem peníze vzniknout nemohou. Nemohou vzniknout 

tak, že se někdo rozhodne peníze z neužitečného materiálu vytvořit, ani tak, že vláda nazve 

„penězi“ kousky papíru.“74 Měna naopak nemůže existovat bez autorizačního aktu státu. 

Historicky byla snaha o ovládnutí moci nad penězi státem spojena zejména 

s metalickými penězi, kterými bylo nejčastěji zlato, stříbro a měď ve formě ražených 

mincí. Ty byly díky svým vlastnostem praktické z hlediska užití v obchodním styku. 

Původně byla úloha státu spatřována pouze v roli garanta váhy a ryzosti kovů, ze kterých 

byly mince raženy. Kusy kovu byly pak široce akceptovány a považovány za peníze, 

pokud byly opatřeny značkou příslušné autority – státu (reprezentovaného panovníkem, 

kolektivním orgánem apod.). V průběhu středověku se však vyvinula doktrína valor 

impositus, implikující to, že peníze získávají hodnotu právě díky tomuto garančnímu aktu 

ze strany státu, tedy vlivem vnější moci. S ohledem na výše zmíněné tvrzení lze však 

konstatovat, že tato teorie je mylná. Peníze totiž můžou vzniknout pouze tak, že se 

na svobodném trhu jeden druh zboží vyvine jako nejvhodnější a nejlepší prostředek 

směny. Tento mýtus o valor impositus však dále přetrvával, a tak i o mnoho let později 

zastával například  Georg Friedrich Knapp ve svém významném díle Staatliche Theorie 

des Geldes názor, že peníze jsou výtvorem zákona, tudíž výtvorem státu.75  

Dalším stupněm v procesu získávání kontroly nad penězi státem bylo výsadní 

právo ražby mincí, tzv. regál, díky kterému převzal stát absolutní kontrolu nad 

emitováním peněz. Stát tak díky výsadnímu právu na ražbu mincí držel monopol na poli 
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emitování metalických peněz. Metalické peníze byly později z praktických důvodů 

nahrazeny penězi papírovými, které původně představovaly potvrzení o vlastnictví 

metalických peněz emitovaných státním monopolem.76 V této původní formě se jednalo 

o peníze 100% kryté komoditou, od které odvíjely svou hodnotu; stále tedy splňovaly 

základní funkce peněz, měly kýžené vlastnosti a především byly dobrovolně přijímány 

na trhu jako prostředek směny, byť jediným emitentem metalických peněz byl stát, který 

však nevynucoval jejich akceptaci. Tyto státní peníze se následně staly měnou – tedy 

státem určeným druhem peněz – a jejich akceptování postupně začalo být vynucováno 

ze strany státu, čímž se staly se tzv. zákonným platidlem. 

Zákonné platidlo je takový druh peněz, k jehož akceptaci je povinen každý subjekt 

určený zákonem daného státu. Existence zákonné povinnosti akceptovat jeden druh peněz 

(typicky národní měnu) sama o sobě nevylučuje konkurenci různých dalších druhů peněz, 

nicméně staví zákonné platidlo do výhodnější pozice z hlediska konkurence na trhu 

s penězi. Tímto mocenským aktem je pak daný druh peněz zbaven svého původu, jako 

nejlepšího druhu peněz vybraného svobodným trhem, a stává se měnou, tedy penězi, 

jejichž akceptace je upravena a hlavně vynucována zákonem. Tím také odpadá požadavek 

na vnitřní hodnotu peněz, která byla jedním z předpokladů k všeobecnému přijímání 

daných peněz. 

Vnitřní hodnota jako garance hodnoty peněz byla nahrazena garancí státu, který 

však stále zaručoval subjektům na trhu směnu papírových peněz za komoditu, kterou byly 

kryty – typicky zlato a stříbro. Povinnost přijímat zákonné platidlo má fakticky 

za následek také odpadnutí požadavku na všeobecnou a dobrovolnou akceptovatelnost 

peněz, který je nahrazen státním donucením. 

Z toho lze vyvodit závěr, že měna je určitý státem definovaný a povětšinou 

i emitovaný druh peněz, jehož akceptace je vynucovaná za pomocí práva. Jedná se tedy 

o peníze s nuceným oběhem. 

 

2.2.2 Měna jako nekryté peníze 
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V situaci, kdy stát má monopol na emisi peněz, které zákonem označí za měnu 

a prostřednictvím zákona vynucuje její akceptaci, pak nic nebránilo tomu, aby měna byla 

nekrytými penězi bez jakékoliv vnitřní hodnoty a bez dobrovolné akceptace 

na svobodném trhu. Obě tyto vlastnosti peněz byly u měny nahrazeny státním donucením, 

a tak peníze označené za měnu postupně ztrácely svou vnitřní hodnotu v podobě krytí 

komoditou (převážně zlatem). Absenci vnitřní hodnoty a dobrovolného přijímání měny 

kompenzovalo státní donucení a stát zde vystupoval v pozici garanta, který akceptaci 

měny vynucoval pod pohrůžkou trestu. Míra krytí určité jednotky měny zlatem byla 

postupně snižována, až bylo nakonec od tzv. zlatého standartu, tedy alespoň částečného 

krytí měny zlatem, zcela upuštěno.77  Státem emitovaná měna v podobě papírových peněz 

se stala nekrytými penězi tzv. fiat penězi. 

Fiat peníze jsou peníze, které jsou státem prohlášeny za zákonné platidlo, ale nejsou 

kryty žádnou fyzickou komoditou.78 Friedrich Hayek ve svém díle Soukromé peníze 

konstatuje, že: ”Je pravděpodobně nemožné, aby se kusy papíru či jiné symboly s téměř 

nulovou tržní hodnotou staly postupně přijímané a držené jako peníze, pokud nebudou 

představovat právo k nějakému hodnotnému předmětu. Aby byly akceptovány jako peníze, 

musely zpočátku svoji hodnotu odvozovat z jiného zdroje, jako je například směnitelnost 

za jiný druh peněz.”79 Také Murray Rothbard ve svém díle Peníze v rukou státu 

o penězích tvrdí, že: “Nemohou vzniknout tak, že se někdo rozhodne peníze z neužitečného 

materiálu vytvořit, ani tak, že vláda nazve „penězi“ kousky papíru.”80 Tito autoři 

nicméně hovoří o penězích v ekonomickém slova smyslu a konstatují, že fiat peníze 

existují a jsou používány jenom díky tomu, že jsou měnou, a tudíž subjekty na trhu jsou 

nuceny je akceptovat, a proto jsou naprosto odlišné od peněz, které by byly vybrány 

dobrovolně na svobodném trhu.		

	

                                                   
77 ROTHBARD, Murray Newton. Peníze v rukou státu: jak vláda zničila naše peníze [online]. Praha: 
Liberální institut, c2001, 144 s. [cit. 2016-04-25]. ISBN 80-863-8912-X. s. 81. 
78 Fiat Money. Investopedia [online]. [cit. 2017-03-14]. Dostupné z: 
http://www.investopedia.com/terms/f/fiatmoney.asp 
79 HAYEK, Friedrich August von. Soukromé peníze: potřebujeme centrální banku? [online]. Praha: 
Liberální institut, 1999, 164 s. [cit. 2016-04-25]. ISBN 80-902-7011-5. s. 34. 
80 ROTHBARD, Murray Newton. Peníze v rukou státu: jak vláda zničila naše peníze [online]. Praha: 
Liberální institut, c2001 [cit. 2017-03-09]. ISBN 80-863-8912-X. s. 30. 
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2.3 Zařazení digitálních kryptoměn do jednotlivých ekonomických 

kategorií 
 

V této části podrobím digitální kryptoměny analýze na základě výše zmíněných 

vlastností, znaků a funkcí kategorií peníze a měna. 

 

2.3.1 Digitální kryptoměny z hlediska funkcí peněz 

 

Peníze by podle výše zmíněných ekonomických definic měly splňovat čtyři základní 

funkce a to funkci všeobecného prostředku směny, měřítka cen, prostředku plateb 

a uchovatele hodnoty. 

 

2.3.1.1 Digitální kryptoměny jako všeobecný prostředek směny 

 

Digitální kryptoměny bezesporu umožňují nepřímou směnu, protože jejich 

prostřednictvím lze nakupovat spotřební zboží pro přímé uspokojení potřeb subjektů. 

Server coinmap.org registruje téměř 9 000 míst na celém světě, kde je jako jedna 

z možných forem platby akceptována digitální kryptoměna bitcoin.81 Prostřednictvím 

bitcoinu lze platit i v poměrně velkém množství internetových obchodů82 a počet těchto 

obchodů akceptujících platbu v kryptoměnách stále roste. Na trhu také existují 

poskytovatelé zprostředkovatelských služeb umožňujících zákazníkovi zaplatit pomocí 

digitální kryptoměny a tato služba zprostředkuje nákup za fiat peníze v běžném obchodě. 

Takovýmto způsobem například může zákazník nakoupit za bitcoin zboží v internetovém 

obchodě Amazon i přesto, že Amazon přímo neakceptuje platbu bitcoinem.83 

Prostřednictvím kryptoměn lze platit samozřejmě i mimo spotřebitelský styk. Pokud se 

smluvní strany dohodnou, že bude jako protiplnění za službu či zboží přijata kryptoměna, 

lze takovouto smlouvu v principu uzavřít.  

                                                   
81 Coinmap. Coinmap [online]. [cit. 2017-03-15]. Dostupné z: https://coinmap.org 
82 8 Major Retailers and Services That Accept Bitcoin. Lifewire [online]. [cit. 2017-03-15]. Dostupné z: 
https://www.lifewire.com/big-sites-that-accept-bitcoin-payments-3485965 
83 IPayYou is Bringing Bitcoin to Amazon. NEWSBTC [online]. [cit. 2017-03-15]. Dostupné z: 
http://www.newsbtc.com/2016/11/22/37173/ 
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Lze tedy tvrdit, že digitální kryptoměny mohou být prostředkem směny. 

Diskutabilní zůstává míra všeobecnosti kryptoměn jako prostředku směny. Vzhledem 

k poměrně krátké historii digitálních kryptoměn (bitcoin jako nejstarší digitální 

kryptoměna byl vytvořen v roce 200984), ke stoupajícímu trendu tržní kapitalizace 

digitálních kryptoměn85, rostoucímu počtu obchodníků akceptující platby 

prostřednictvím kryptoměn a rostoucímu objemu obchodů (trading volume), kde můžeme 

sledovat zejména u bitcoinu stoupající trend86, lze předpokládat, že kryptoměny budou 

používány čím dál častěji a postupem času se stanou opravdu všeobecným prostředkem 

směny (za předpokladu, že nedojde k významné události, která by omezila užívání 

kryptoměn).  

 

2.3.1.2 Digitální kryptoměny jako měřítko cen 

 

Digitální kryptoměny jsou schopny plnit funkci měřítka cen a v některých případech již 

tuto funkci v současnosti plní. Některé obchody preferující platbu např. prostřednictvím 

bitcoinu uvádějí cenu zboží primárně prostřednictvím této kryptoměny a doplňují ji 

o cenu uvedenou v příslušné národní měně, která je převedena dle aktuálního vzájemného 

kurzu. Opět je však nutno konstatovat, že s ohledem na relativně krátkou historii 

digitálních kryptoměn a jejich poměrně vysokou volatilitu (míru kolísání instrumentu87) 

je funkce digitálních kryptoměn jako měřítka cen v současnosti limitována. Nicméně 

na tomto místě je nutno dodat, že se stoupajícím počtem subjektů akceptujících platbu 

prostřednictvím některé z digitálních kryptoměn a těch, kteří cenu zboží či služeb 

vyjadřují primárně tímto způsobem a také vzhledem ke klesající volatilitě, která pozitivně 

                                                   
84 STROUKAL, Dominik; SKALICKÝ, Jan. Bitcoin: peníze budoucnosti: historie a ekonomie 
kryptoměn, stručná příručka pro úplné začátečníky. Praha: Ludwig von Mises Institut CZ, 2015, 167 s. 
ISBN 978-80-87733-26-4. s. 21. 
85 Crypto-Currency Market Capitalizations. Crypto-Currency Market Capitalizations [online]. [cit. 2017-
02-07]. Dostupné z: https://coinmarketcap.com 
86 Bitcoin tradig volume. Data.bitcoinity.org [online]. [cit. 2017-03-21]. Dostupné z: 
https://data.bitcoinity.org/markets/volume/all?c=e&t=b 
87 Forex - slovník pojmů. Kurzy.cz [online]. [cit. 2017-03-20]. Dostupné z: 
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/volatilita/ 
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ovlivňuje stabilitu digitálních kryptoměn88, roste schopnost digitálních kryptoměn 

zastávat funkci měřítka cen. 

 

2.3.1.3 Digitální kryptoměny jako prostředek plateb 

 

Digitální kryptoměny jsou obecně schopny plnit i funkci peněz jako prostředku plateb 

a převodu kapitálu, která se označuje také jako funkce platidla. U této funkce se jedná, 

na rozdíl od funkce prostředku směny, o úhradu závazků a převod hodnot bez protiplnění, 

kdy peníze zprostředkovávají platby typicky vyplývající z právních povinností plátce 

(daně, poplatky, platby sociální povahy aj.).89 Nicméně k takovýmto platbám nejsou 

kryptoměny využívány především proto, že nejsou akceptovány vládami jako možný 

prostředek platby. V principu jsou však digitální kryptoměny schopny zastávat i tuto 

funkci. 

 

2.3.1.4 Digitální kryptoměny jako uchovatel hodnoty 

 

Digitální kryptoměny jsou schopny uchování hodnoty v čase. I přes již zmíněnou 

poměrně vysokou (zejména historickou) volatilitu můžeme sledovat jasný trend směřující 

k úrovni volatility obdobné jako u tradičních fiat peněz.90 Vysoká volatilita má 

za následek kolísavost ceny dané kryptoměny, se snižující se volatilitou pak roste cenová 

stabilita a tím se z dané komodity, v tomto případě kryptoměny, stává relativně stabilní 

uchovatel hodnoty v čase. Vzhledem ke krátké historii digitálních kryptoměn se zejména 

v počátcích jejich existence pojilo s investováním do těchto kryptoměn značné riziko, 

a i nyní lze pouze obtížně predikovat budoucí vývoj, nicméně existují 

názory, že např. bitcoin se stane méně volatilní než tradiční fiat peníze.91 

                                                   
88 WOO, William. Volatility and Liquidity: How Bitcoin Compares to its Crypto Competitors. In: 
CoinDesk [online]. 2017 [cit. 2017-03-20]. Dostupné z: http://www.coindesk.com/network-effects-
volatility-liquidity-bitcoin-versus-payment-coins/ 
89 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-440-7. s. 
337. 
90 WOO, William. Volatility and Liquidity: How Bitcoin Compares to its Crypto Competitors. In: 
CoinDesk [online]. 2017 [cit. 2017-03-20]. Dostupné z: http://www.coindesk.com/network-effects-
volatility-liquidity-bitcoin-versus-payment-coins/ 
91 WILLY, Woo. Bitcoin volatility will match major fiat currencies by 2019. Woobull - Cryptocurrency 
Investment [online]. 2016 [cit. 2017-03-21]. Dostupné z: http://woobull.com/bitcoin-volatility-will-
match-major-fiat-currencies-by-2019/ 
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Digitální kryptoměny tedy mohou být stejně dobrým uchovatelem hodnoty jako 

současné tradiční fiat peníze. V současné situaci, i s ohledem na dosavadní vývoj cen, lze 

dokonce konstatovat, že hodnota většiny digitálních kryptoměn v dlouhodobém horizontu 

roste, otázkou je stabilita této hodnoty. S podobnou mírou kolísavosti se však mohou 

potýkat i tradiční fiat peníze nebo komodity jako je zlato a stříbro.  

 

2.3.2 Digitální kryptoměny z hlediska peněžních vlastností 

 

2.3.2.1 Zaměnitelnost digitálních kryptoměn 

 

Digitální kryptoměny jako peníze obstojí v požadavku na zaměnitelnost peněz. Kvalita 

určité jednotky dané digitální kryptoměny nehraje při směně roli a jakákoliv jednotka 

o stejné velikosti představuje stejný poměr z celkového množství emitovaných jednotek 

dané kryptoměny jako kterákoliv jiná stejně velká jednotka. Důležitá je tedy kvantita 

a nikoliv kvalita jednotky kryptoměny. Kvalita je totiž u všech obdobných jednotek 

stejná, a proto jsou navzájem zcela zaměnitelné. 

Díky digitální povaze kryptoměn v kombinaci s kryptografickým zabezpečením 

nemůže dojít k „naředění“, neboli poklesu kvality určité jednotky kryptoměny, a tudíž 

nemůže docházet k podvodům, jaké jsou známy v případě metalických peněz, kdy byly 

do oběhu uváděny mince s nižším obsahem kovu, než v jaké hodnotě byl deklarován.92 

Lze tedy tvrdit, že digitální kryptoměny splňují požadavek na zaměnitelnost peněz. 

 

2.3.2.2 Dělitelnost digitálních kryptoměn 

 

Digitální kryptoměny jsou možná nejlépe dělitelnou komoditou, a to právě díky jejich 

digitálnímu charakteru a kódu, který umožňuje prakticky neomezenou dělitelnost bez 

nutnosti vynaložení dalších nákladů. V případě bitcoinu je aktuálně nejmenší jednotkou 

                                                   
92 HAYEK, Friedrich August von. Soukromé peníze: potřebujeme centrální banku? [online]. Praha: 
Liberální institut, 1999 [cit. 2017-03-09]. ISBN 80-902-7011-5. s. 34. 
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1 Satoshi (pojmenovaná po autorovi bitcoinu – Satoshi Nakamotovi), který představuje 

0.00000001 BTC.93  

Nicméně díky digitální povaze kryptoměn a jejich kódu, který je typicky 

publikován jako open-source (viz výše), je teoreticky možné kdykoliv změnit parametr 

dělitelnosti dle aktuální potřeby a v souladu s matematickými zákony až do nekonečna. 

Digitální kryptoměny jsou tedy perfektně dělitelné. 

 

2.3.2.3 Skladovatelnost digitálních kryptoměn 

 

Digitální kryptoměny jsou většinou uchovávány virtuálně, nicméně digitální záznam dat, 

který je prakticky nositelem kryptoměny, lze uchovávat i ve fyzické podobě. Způsoby 

skladování digitálních kryptoměn lze rozdělit do dvou základních kategorií a to sice 

na virtuální a fyzická úložiště.94  

Virtuální úložiště uchovávají privátní klíč pomocí virtuálního zápisu v softwarové 

peněžence, která je nainstalovaná na běžném zařízení (mobilní telefon, počítač) nebo 

uchovávána online. Dalším způsobem virtuálního uložení je uložení v hardwarové 

peněžence, tedy v zabezpečeném zařízení určeném přímo pro uchovávání digitálních 

kryptoměn.95 

Fyzické úložiště je pak typicky reprezentováno tzv. papírovou peněženkou. Jedná 

se nejčastěji o list papíru (je možné užití i jiného materiálu, na který lze zaznamenat 

znaky), na kterém jsou vytištěny údaje potřebné k manipulaci s digitální kryptoměnou. 

Zde můžeme spatřit podobnost s původními papírovými penězi, které představovaly 

potvrzení o vlastnictví určité komodity.96  

Oba způsoby uchovávání digitálních kryptoměn, virtuální i fyzický, umožňují 

velmi dobrou skladovatelnost jakéhokoliv množství jednotek digitálních kryptoměn. 

Na jednom listu papíru může být uloženo jakékoliv množství jednotek kryptoměny a tudíž 

i při velkém objemu jednotek lze použít pouze jeden nebo několik málo listů papíru. 

                                                   
93 Satoshi (unit). Bitcoinwiki [online]. [cit. 2017-03-21]. Dostupné z: 
https://en.bitcoin.it/wiki/Satoshi_(unit) 
94 How to Store Your Bitcoins. CoinDesk [online]. 2015 [cit. 2017-03-22]. Dostupné z: 
http://www.coindesk.com/information/how-to-store-your-bitcoins/ 
95 Hardware wallet. Bitcoinwiki [online]. [cit. 2017-03-22]. Dostupné z: 
https://en.bitcoin.it/wiki/Hardware_wallet 
96 Paper wallet. Bitcoinwiki [online]. [cit. 2017-03-22]. Dostupné z: https://en.bitcoin.it/wiki/Paper_wallet 
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Digitální kryptoměny nejsou limitovány hodnotou bankovek, jako je tomu u tradičních 

peněz emitovaných určitou institucí, a proto si každý uživatel může sám zvolit, jak velkou 

částku chce zaznamenat na jeden list. Také velikost dat užitých pro virtuální uchování 

kryptoměn je velmi malá, v řádech jednotek MB.  

Vzhledem k těmto parametrům je velmi snadné skladovat digitální kryptoměny, 

manipulovat s nimi a provádět jejich prostřednictvím peněžní transakce. Transakce jsou 

prováděny prostřednictvím peněženek (obdoba bankovních účtů), ať už virtuálních či 

fyzických. 

Softwarové peněženky jsou uživatelsky přívětivější, k zaplacení dojde obdobně 

jako u internetového bankovnictví příkazem k zaplacení dané částky z peněženky, 

do které je zadána adresa peněženky protistrany, tedy příjemce platby. Platba je následně 

potvrzena a zapsána do blockchainu. Některé internetové obchody umožňují zaplacení 

pomocí speciální funkce, která zákazníka odkáže na předem vyplněný formulář, kde svou 

platbu pouze autorizuje. U fyzických peněženek, fyzických nákupů v kamenném obchodě 

a také u některých softwarových peněženek je k vygenerování údajů transakce použit QR 

kód, po jehož naskenování dojde k nahrání parametrů transakce do peněženky 

automaticky a následně je tato transakce potvrzena plátcem.97 Tímto způsobem probíhá 

online platba pomocí digitální kryptoměny, která vyžaduje relativně malé transakční 

náklady a je možné ji provést na kterémkoliv místě na světě, kde je dostupné internetové 

připojení. V současnosti existují i způsoby, jak provést transakci offline. 

Další možností je provést fyzickou výměnu nosiče nesoucího v sobě určitou 

jednotku digitální kryptoměny za určité zboží či službu např. výměnou za papírovou 

peněženku, kdy je tato transakce obdobná jako u hotovostní platby pomocí tradičních 

bankovek. 

Digitální kryptoměny jsou velmi dobře skladovatelné i přenositelné a transakce 

uskutečněné prostřednictvím digitálních kryptoměn jsou jednoduše proveditelné za velmi 

malých nákladů. 

 

                                                   
97 STROUKAL, Dominik; SKALICKÝ, Jan. Bitcoin: peníze budoucnosti: historie a ekonomie 
kryptoměn, stručná příručka pro úplné začátečníky. Praha: Ludwig von Mises Institut CZ, 2015, 167 s. 
ISBN 978-80-87733-26-4. s. 93-100. 
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2.3.2.4 Vnitřní hodnota digitálních kryptoměn 

 

Vnitřní hodnota je v současnosti zřejmě nejkontroverznější vlastností digitálních 

kryptoměn, kterou by měly peníze obecně mít. Tato vlastnost má historický původ, kdy 

se penězi stalo určité zboží, které mělo kromě funkce prostředku směny také svou vlastní 

samostatnou užitnou hodnotu. S rozšířením symbolických papírových peněz, které 

neměly žádnou vnitřní hodnotu (pomineme-li zanedbatelnou hodnotu papírového nosiče), 

se jevil požadavek na vnitřní hodnotu jako přežitý. Nicméně tyto státem emitované 

a řízené symbolické peníze nebyly akceptovány na trhu dobrovolně, nýbrž z donucení 

státu prostřednictvím práva. Hayek tvrdí, že je nepravděpodobné, aby se peníze s nulovou 

tržní vnitřní hodnotou staly samovolně obecně přijímaným prostředkem směny, bez 

přičinění nějaké autority jakou je stát.98 Sám Hayek však tvrdí, že peníze jsou definovány 

jako obecně přijímaný prostředek směny.99 

Lze tedy dojít k závěru, že pokud určitý druh věci, třeba i se zanedbatelnou či 

nulovou vnitřní hodnotou, bude subjekty na svobodném trhu dobrovolně a bez zásahu 

nějaké autority vybrán jako nejvhodnější prostředek směny, může se i takový druh věci 

stát penězi. Proto i digitální kryptoměny mohou být penězi i přesto, že nemají žádnou 

vnitřní hodnotu, a to vzhledem k faktu, že jsou dobrovolně přijímány jako prostředek 

směny.  

 

2.3.3 Digitální kryptoměny jako peníze 

 

Na základě výše popsaných charakteristik digitálních kryptoměn (viz 2.3.1 a 2.3.2) lze 

dojít k závěru, že digitální kryptoměny splňují všechny důležité peněžní aspekty a plní 

základní funkce peněz. Digitální kryptoměny tedy jsou penězi v ekonomickém slova 

smyslu. 

  

                                                   
98 HAYEK, Friedrich August von. Soukromé peníze: potřebujeme centrální banku? [online]. Praha: 
Liberální institut, 1999, 164 s. [cit. 2016-04-25]. ISBN 80-902-7011-5. s. 34. 
99 HAYEK, Friedrich August von. Soukromé peníze: potřebujeme centrální banku? [online]. Praha: 
Liberální institut, 1999, 164 s. [cit. 2016-04-25]. ISBN 80-902-7011-5. s. 64. 
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2.3.4 Digitální kryptoměny jako měna 

 

Měna, tedy “konkrétní soustava peněz zavedená v určitém státě a systematicky upravená 

právním řádem tohoto státu“100, je institut odvozený od svrchovanosti státu, jehož 

esenciálním znakem je právě existence autoritativního ustanovení za národní měnu. 

V současnosti žádný stát ani nadstátní útvar neustanovil zákonem nebo 

mezinárodní dohodou žádnou z digitálních kryptoměn jako svou měnu, tudíž digitální 

kryptoměny v současnosti nejsou měnou. Nicméně teoreticky je možné, aby se některá 

digitální kryptoměna stala národní měnou státu, a to za předpokladu, že by byla některým 

svrchovaným státem prohlášena za měnu pomocí právního ř ádu tohoto státu. Tato 

varianta vývoje je, dle mého názoru, však velmi nepravděpodobná vzhledem 

k decentralizovanému charakteru digitálních kryptoměn, který z principu vylučuje 

centrální státní kontrolu nad těmito penězi. 

 

2.4 Ekonomické důsledky 

 

Na základě výše uvedených zjištění lze tedy konstatovat, že digitální kryptoměny jsou 

penězi v ekonomickém slova smyslu, ale nejsou měnou (z důvodu jednotnosti 

terminologie a ustálenému užívání tohoto termínu budu nadále používat termín 

kryptoměna i přesto, že se dle mého názoru nejedná o měnu). Tato skutečnost 

v kombinaci s dalšími vlastnostmi digitálních kryptoměn má zásadní význam z hlediska 

peněžní teorie. 

Pro ilustrování významu vlastností digitálních kryptoměn z hlediska peněžní 

teorie je třeba zprvu vymezit některé základní instituty týkající se tohoto tématu, které 

jsou nezbytné k pochopení celé problematiky. 

  

                                                   
100 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-440-7. 
S 335. 
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2.4.1 Inflace 

 

Inflace je v současnosti mainstreamovou ekonomií definována jako opakovaný růst 

většiny cen v ekonomice. Nicméně tradiční definice, která je v dnešní době zastávána 

menšinově (převážně ekonomy rakouské školy), definuje inflaci jako růst peněžní zásoby, 

neboli množství peněz v ekonomice. Správné vymezení tohoto jevu je klíčové 

k jeho pochopení. 

O inflaci se jedná v případě, kdy dochází k růstu množství peněz v ekonomice, 

čímž dochází ke znehodnocování hodnoty peněz, a to má za následek růst cen zboží 

a služeb v ekonomice. Takováto situace je možná pouze v případě, že dané peníze nejsou 

vzácné, čili je možný vznik nových peněz. Vznik nových peněz je možný u metalických 

peněz, nicméně tato možnost je limitovaná celkovým dostupným množstvím kovu 

na planetě Zemi a lze tedy hovořit o jejich relativní vzácnosti. 

Relativní vzácnost lze ilustrovat na příkladu zlata. Je odhadováno, že doposud 

bylo vytěženo přibližně 186  700 tun zlata a odhadovaná nevytěžená zásoba zlata, která 

je k dispozici na Zemi, je přibližně 56 000 tun.101 Z toho vyplývá, že bylo doposud 

vytěženo přibližně 77 % veškeré světové zásoby zlata. Jedná se samozřejmě pouze o 

odhady, neboť přesnou velikost zásoby zlata nelze zjistit. Nicméně toto číslo samo o sobě 

není významné z hlediska peněžní teorie. Významný je fakt, že zlata je pouze omezené 

množství, tudíž se jedná o vzácnou komoditu a po jeho úplném vytěžení již nebude 

k dispozici žádné další množství. Odhaduje se, že každý rok je nově vytěženo přibližně 

2 500 – 3 000 tun zlata, což představuje meziroční míru inflace, která je relativně 

předvídatelná a vzhledem k rostoucí obtížnosti těžby zlata i poměrně stabilní. Tento fakt 

v kombinaci s omezeným množstvím zásoby zlata činí ze zlata důvěryhodné peníze, 

s jejichž množstvím nemůže žádná autorita svévolně manipulovat.102 

Velká část digitálních kryptoměn je koncipována na principu, který se nápadně 

podobá právě situaci u metalických peněz. Takto koncipované digitální kryptoměny jsou 

sice uvolňovány postupně, ale jejich množství je zafixováno na určitou hodnotu a po 

dosažení této hodnoty již nemají vznikat žádné nové jednotky dané kryptoměny. To 

                                                   
101 How much gold has been mined? Wold Gold Council [online]. 2016 [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: 
http://www.gold.org/gold-mining/what-gold-mining-companies-produce/how-much-gold-has-been-mined 
102 HAYEK, Friedrich August von. Soukromé peníze: potřebujeme centrální banku? [online]. Praha: 
Liberální institut, 1999 [cit. 2016-04-25]. ISBN 80-902-7011-5. s. 152. 
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z takového druhu digitálních kryptoměn činí peníze dočasně inflační s predikovatelnou 

mírou inflace. Po dosažení stanoveného limitu se stanou neinflačními a zcela vzácnými 

penězi. 

Vzácnost a z ní vyplývající neexistence inflace u metalických peněz, potažmo 

digitálních kryptoměn, je některými ekonomy vnímána jako velmi pozitivní vlastnost, 

která znemožňuje ovládání peněz ze strany státu. Jiné ekonomické směry naopak považují 

možnost řízení inflace státem za důležitý měnový instrument. 

 

2.4.2 Kvantitativní uvolňování 

 

Zcela jinak je tomu však u fiat peněz s nuceným oběhem, které jsou emitovány státem. 

Díky tomu, že historicky převzal kontrolu nad penězi stát a následnému opuštění krytí 

papírových peněz komoditou, se tyto peníze staly penězi symbolickými, tedy penězi bez 

vnitřní hodnoty, jejichž akceptace je vynucována prostřednictvím zákonů. V takovéto 

situaci pak státu nic nebrání v kvantitativním uvolňování těchto peněz. 

Kvantitativní uvolňování je proces, při kterém centrální banka nakupuje aktiva 

od komerčních bank, a tím dochází ke zvyšování nabídky peněz.103 Tímto procesem 

fakticky vznikají nové peníze prakticky „z ničeho“. Následkem kvantitativního 

uvolňování dochází v dané ekonomice k peněžní inflaci, tedy k nárůstu množství peněz 

v ekonomice, který zapříčiní růst cen zboží a služeb. Kvantitativní uvolňování peněz 

státem prostřednictvím centrální banky pak v kombinaci s emitováním tzv. fiduciary 

money104 způsobuje inflaci a následný růst cen. 

K nárůstu cen v důsledku zvýšení množství peněz v ekonomice však nedochází 

rovnoměrně ve stejný okamžik, nýbrž postupně. Největší užitek z nově emitovaných 

peněz mají emitenti, tedy stát a potažmo centrální banka, dalšími subjekty v tomto řetězci 

                                                   
103 Slovník pojmů. Česká národní banka [online]. [cit. 2017-03-29]. Dostupné z: 
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/FS_2009-
2010/FS_2009-2010_slovnik_pojmu.pdf 
104 fiduciary money nebo fiduciary media jsou peněžní substituty patřící mezi peníze v širším smyslu. 
Jedná se o peněžní substituty, které nejsou kryty penězi v užším smyslu (fiat peníze, komoditní peníze 
atd.). Tyto peníze jsou vytvářeny komerčními bankami prostřednictvím úvěrů, které nejsou kryty penězi 
v užším smyslu v systému bankovnictví s částečnými rezervami. Tento proces vytváření nových peněz 
z ničeho se nazývá monetární nebo peněžní inflace. Hovorově se můžeme setkat také s termínem tisknutí 
peněz. Zdroj: MAŠEK, Jan. Rakouská teorie hospodářských cyklů: Bankovnictví. Mises.cz [online]. [cit. 
2017-03-30]. Dostupné z: http://www.mises.cz/literatura/rakouska-teorie-hospodarskych-cyklu-4-
bankovnictvi-237.kapitola 
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jsou pak komerční banky, které získávají nové peníze bezprostředně od centrální banky. 

Naopak na pomyslném opačném konci ř etězce distribuce nově emitovaných peněz 

v ekonomice jsou lidé s pevnými příjmy, ke kterým se tyto peníze dostanou nejpozději.105 

V důsledku této nerovnoměrné distribuce nově emitovaných peněz dochází 

v počátečních fázích ke stimulu ekonomiky, který se mylně jeví jako prospěšný pro celou 

ekonomiku; ceny se zvyšují a s tím rostou i zisky a to nad míru původního očekávání. 

V takovéto situaci uspějí i riskantní podniky, které by bez inflace neuspěly a to díky 

nepředpokládanému růstu cen. Jakmile však dojde k zakalkulování nových nereálných 

cen do plánů subjektů podnikajících na trhu, přestane mít růst cen srovnatelně velký 

stimulující efekt jako na začátku inflace.106 

Následkem inflace dojde na trhu k narušení ekonomické kalkulace, protože ceny 

nerostou rovnoměrně a stejným tempem, a pro subjekty na trhu se stává obtížné rozlišit 

změny v nabídce a poptávce způsobené inflací od přirozených tržních změn. Tento jev 

má pak za následek nadhodnocování nebo naopak podhodnocování rizik spojených 

s podnikáním a investováním. Inflací je narušena schopnost svobodného trhu odměnit 

úspěšné a naopak penalizovat neúspěšné podnikatele. Dojde tak k nenávratnému 

pokřivení situace na trhu, kdy zdánlivě prosperují i podniky, které by za situace 

před inflací nemohly uspět. Inflace postihuje spořivost a podporuje rizikové investování 

financované prostřednictvím úvěrů, u nichž je předpoklad, že budou splaceny penězi 

s nižší kupní sílou, kterou způsobuje inflace. 

Tato situace samozřejmě nemůže trvat nekonečně dlouho. V určitém okamžiku si 

spotřebitelé a subjekty na trhu uvědomí rizika spojená s inflací a poptávka po penězích 

začne klesat, protože po dobu držení peněz tyto peníze ztrácejí svoji hodnotu. Naopak 

ceny stále stoupají, nabídka peněz se stále zvyšuje, ale jejich kupní síla stále klesá, 

až dojde ke krachu stávajícího peněžního systému a reálná ekonomika přejde na jiné 

peníze.107  

 

                                                   
105 ROTHBARD, Murray Newton. Peníze v rukou státu: jak vláda zničila naše peníze [online]. Praha: 
Liberální institut, c2001, 144 s. [cit. 2016-04-25]. ISBN 80-863-8912-X. s. 62. 
106 HAYEK, Friedrich August von. Soukromé peníze: potřebujeme centrální banku? [online]. Praha: 
Liberální institut, 1999, 164 s. [cit. 2016-04-25]. ISBN 80-902-7011-5. s. 112. 
107 ROTHBARD, Murray Newton. Peníze v rukou státu: jak vláda zničila naše peníze [online]. Praha: 
Liberální institut, c2001, 144 s. [cit. 2016-04-25]. ISBN 80-863-8912-X. s. 62-65. 
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2.4.3 Zásoba peněz 

 

Zásoba peněz na trhu představuje celkové množství komodity, která je penězi. Optimální 

množství peněz v ekonomice je častou ekonomickou otázkou. Pro porozumění této 

problematiky je nutné stanovit rozdíl mezi penězi a ostatními druhy zboží. 

Spotřební statky jsou přímo spotřebovávány, kapitálové statky a přírodní zdroje 

jsou spotřebovávány při výrobě spotřebních statků a zvýšení jejich nabídky je jev 

prospěšný pro společnost, který má za následek zvýšení životní úrovně společnosti. 

Jinak je tomu však u peněz. Peníze nejsou spotřebovávány (pokud pomineme 

zanedbatelný úbytek kovu způsobený opotřebením mincí a použití vzácných kovů 

v průmyslu, kdy daná jednotka kovu neslouží jako peníze), protože jejich úloha spočívá 

v tom, že jsou prostředkem směny. Peníze mají na trhu určitou cenu, která vyjadřuje jejich 

kupní sílu. Kupní síla vyjadřuje, co lze za peníze koupit. Cenu peněz určuje na svobodném 

trhu zákon nabídky a poptávky, stejně jako cenu ostatního zboží.108 

Lze tedy dojít k závěru, že při nárůstu nabídky peněz (jejich množství) dojde 

ke snížení jejich ceny a naopak při nárůstu poptávky po penězích dojde k nárůstu jejich 

ceny. V situaci, kdy se zvýší nabídka peněz na trhu a poptávka po penězích zůstane 

neměnná, dojde logicky ke snížení kupní síly peněz ve vztahu k ostatnímu zboží. 

Zvýšením množství peněz tedy nedojde ke zvýšení bohatství. V situaci, kdy se zvýší 

množství peněz v ekonomice, začnou subjekty na trhu více utrácet a tak dojde ke zvýšení 

cen, které bude trvat do doby ustálení nabídky a poptávky na trhu, tedy do rovnovážného 

stavu. Nárůst množství peněz má za následek pouze snížení kupní síly peněz, nikoliv však 

zvýšení bohatství společnosti, a to právě proto, že peníze nejsou spotřebovávány, ale 

slouží pouze jako prostředek směny.109 

Lze tedy dojít k závěru, že neexistuje jedno správné množství peněz v ekonomice. 

Samotné množství peněz v ekonomice není podstatné, podstatná je kupní síla peněz 

a stabilita jejich hodnoty. Subjekty na trhu netouží po vlastnictví většího množství 

                                                   
108 ROTHBARD, Murray Newton. Peníze v rukou státu: jak vláda zničila naše peníze [online]. Praha: 
Liberální institut, c2001, 144 s. [cit. 2016-04-25]. ISBN 80-863-8912-X. s. 62-65. 
109 ROTHBARD, Murray Newton. Peníze v rukou státu: jak vláda zničila naše peníze [online]. Praha: 
Liberální institut, c2001, 144 s. [cit. 2016-04-25]. ISBN 80-863-8912-X. s. 62-65. 
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jednotek peněz (byť se to může na první pohled jevit jako pravda), ale touží po vlastnictví 

užitečnějších a hodnotnějších jednotek peněz, tedy jednotek s vyšší kupní sílou.110 

 

2.4.4 Teorie hospodářských cyklů 

 

Hospodářský cyklus je určitý pravidelně se opakující časový úsek, v jehož průběhu 

dochází zprvu k fázi růstu ekonomiky (tzv. boom), kterou následuje fáze krachu 

(tzv. bust). 

Následkem úvěrové expanze nastává v ekonomice období přehnaného optimismu, 

kdy se jeví výnosné i projekty, které by bez úvěrové expanze neuspěly. Podnikatelé 

jednají jako by se úspory ve společnosti zvýšily, nicméně ve skutečnosti tomu tak není. 

Následné objevení účetních ztrát, které jsou v rozporu s odhady zkreslenými inflací, vede 

nevyhnutelně k fázi krachu (bust). Během krachu se projeví chybná rozhodnutí 

podnikatelů, která byla ovlivněna inflací a podnikatelé přistupují k restrukturalizaci 

výroby za účelem likvidace ztrátových projektů. Podnikatelé pod dojmem, že úspory 

ve společnosti jsou větší než tomu ve skutečnosti je, investovali nepřiměřeně 

a na nevhodných místech, protože jejich rozhodování bylo oklamáno inflací. Reálné 

úspory pak nedostačují na to, aby byly dokončeny zamýšlené projekty, což vede 

ke zvýšení nezaměstnanosti a způsobuje pesimismus v společnosti.111  

Na základě výše uvedených skutečností lze dospět k závěru, že hospodářské cykly 

jsou vyvolány inflací, tedy zvýšením množství peněz v ekonomice, které však nevede 

ke zvýšení bohatství společnosti.  

 

2.4.5 Význam bankovnictví s částečnými rezervami pro teorii hospodářských 

cyklů 

 

Lze namítnout, že i při absenci centrální kontroly nad penězi, s jakou se setkáváme např. 

u zlata nebo u většiny digitálních kryptoměn, disponují komerční banky v systému 

částečných rezerv možností vytvářet nové peníze pomocí úvěrové expanze, a tím pádem 

                                                   
110 ROTHBARD, Murray Newton. Peníze v rukou státu: jak vláda zničila naše peníze [online]. Praha: 
Liberální institut, c2001, 144 s. [cit. 2016-04-25]. ISBN 80-863-8912-X. s. 42-46. 
111 HUERTA DE SOTO, Jesús. Peníze, banky a hospodářské krize. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-
7357-411-6. s. 363-372. 
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by stále mohlo docházet k inflaci, byť neřízené státem prostřednictvím centrální banky. 

Východiskem této hypotézy je předpoklad, že bankovnictví založené na systému 

částečných rezerv je legitimní. 

Principiálně banky přijímají peněžní deposita od svých klientů – deponentů, kteří 

bance svěřují své peníze do úschovy tak, aby je měli kdykoliv na vyžádání k dispozici, 

a za tuto službu bance platí poplatek. Zde je důležité odlišit depositum od zápůjčky či 

úvěru. U deposita je na depozitáře, v tomto případě banku, převedeno vlastnické právo 

z důvodu praktičnosti, aby s peněžním vkladem mohl snadněji disponovat. U zápůjčky či 

úvěru je převod vlastnického práva podstatným prvkem kontraktu. Depositum je tedy 

formou služby, kterou poskytuje banka za úplatu deponentovi a ten na oplátku očekává, 

že bude mít na vyžádání k dispozici své peníze a za tuto službu platí poplatek. V případě 

zápůjčky či úvěru se zápůjčitel (případně úvěrující) vzdává své časové preference 

spotřeby peněz výměnou za úrok, který mu zaplatí vydlužitel (úvěrovaný), v tomto 

případě banka.112 

Postupem času si banky uvědomily, že většina deponentů nevyužívá naráz 

všechny své deponované peněžní prostředky v plné výši, a tudíž velká část deposit v jejich 

úschově není aktivně využívána. Toto zjištění vedlo k počátku úvěrové peněžní expanze. 

Banky začaly poskytovat svým klientům úvěry, které byly financovány z depozit 

ostatních klientů banky, kteří je momentálně nevyužívali, byť stále platili bankám 

poplatek za úschovu s vírou v to, že jejich peníze budou na požádání kdykoliv k dispozici. 

Fakticky tak banky prostřednictvím úvěrů vydávaly falešná potvrzení o uložení 

neexistujících komodit. Tímto procesem docházelo ke zvýšení množství papírových 

peněz v ekonomice, které však nebyly kryty žádnou komoditou. S digitalizací 

bankovnictví, kdy jsou deposita na účty zaznamenávána v digitální podobě, se tento 

proces ještě zjednodušil, protože banky nejsou nuceny poskytovat úvěry ve formě 

fyzických papírových peníz, ale stačí pouze připisovat peníze v digitální formě na účet 

klienta banky. Fakticky tak banky disponují v režimu částečných rezerv schopností 

vytvářet tzv. fiduciary money prostřednictvím úvěrů, kdy jediným limitem jsou povinné 

minimální rezervy stanovené centrální bankou.113 Za předpokladu, že by i tento limitační 

                                                   
112 HUERTA DE SOTO, Jesús. Peníze, banky a hospodářské krize. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-
7357-411-6. s. 2-19. 
113 Měnověpolitické nástroje: Povinné minimální rezervy. Česká národní banka [online]. [cit. 2017-04-
07]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/#pmr 
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prostředek odpadl, lze pak hovořit o svobodném bankovnictví, kde banky fungují 

na principu částečných rezerv.114 

V takovéto situaci však zůstává otázkou, zda se banky nedopouštějí podvodu. 

Banky vytvářející peníze z ničeho jsou totiž v okamžiku, kdy tak učiní, již zbankrotované. 

Tento bankrot pouze není patrný navenek, ale projeví se až v okamžiku, kdy deponenti 

zahájí tzv. run na banku, tedy v okamžiku, kdy pojmou podezření, že banka není schopná 

dostát svým závazkům a požadují okamžitý výběr svých deposit. Banka pak samozřejmě 

není schopná dostát svým závazkům, neboť poskytla část deponovaných peněz formou 

úvěru svým klientům, a v důsledku toho je nesolventní. Toto chování někteří ekonomové, 

mezi něž se řadí např. Murray Rothbard115 nebo Jesús De Soto116, považují za nemorální 

a podvodné, nicméně legalita takového chování je zcela v pravomoci právní úpravy 

jednotlivých států. 

 

2.4.6 Význam digitálních kryptoměn pro teorii hospodářských cyklů 

 

 Vzhledem k tomu, že nelze libovolně vytvořit nové množství jednotek digitální 

kryptoměny, nemůže dojít ani ke kvantitativnímu uvolňování a potažmo ke zvyšování 

množství peněz v ekonomice, tedy k inflaci. Pokud vezmeme v potaz decentralizovanou 

strukturu a vzácnost digitálních kryptoměn, lze dojít k závěru, že za předpokladu, že by 

v určité ekonomice byly používány výhradně nebo ve vysoké míře právě tyto neinflační 

digitální kryptoměny, nedocházelo by k hospodářským cyklům. Předpokladem 

k existenci hospodářských cyklů je totiž právě pokřivení trhu způsobené peněžní inflací. 

Pouhé používání neinflačních peněz však pochopitelně nemůže eliminovat přirozené 

výkyvy ekonomiky, které jsou ovlivňovány různými faktory, jako např. přírodními vlivy, 

demografickým vývojem atd. 

Vezmeme-li v úvahu výše zmíněné skutečnosti týkající se peněžní zásoby, inflace, 

hospodářských cyklů a principu bankovnictví s částečnými rezervami, lze dojít k závěru, 

že digitální kryptoměny, za předpokladu široké akceptace na trhu, by mohly znamenat 

                                                   
114 ROTHBARD, Murray Newton. Peníze v rukou státu: jak vláda zničila naše peníze [online]. Praha: 
Liberální institut, c2001, 144 s. [cit. 2016-04-25]. ISBN 80-863-8912-X. s. 56. 
115 ROTHBARD, Murray Newton. Peníze v rukou státu: jak vláda zničila naše peníze [online]. Praha: 
Liberální institut, c2001, 144 s. [cit. 2016-04-25]. ISBN 80-863-8912-X. 
116 HUERTA DE SOTO, Jesús. Peníze, banky a hospodářské krize. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-
7357-411-6. 
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revoluci v peněžní teorii a jejich využívání by mohlo přispět k částečnému řešení 

problému neustále se opakujících hospodářských cyklů, které negativně postihují 

ekonomiky většiny států na světě. K takovéto změně by však bylo zapotřebí značných 

zásahů do legislativní úpravy bankovnictví a měnové politiky na národní úrovni 

jednotlivých států i na úrovni mezinárodní, což se vzhledem k míře kontroly, kterou státy 

a nadnárodní organizace mají nad peněžním systémem, zdá být za současné situace 

značně nepravděpodobné. 
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3. Právní aspekty digitálních měn 
	

Pro používání digitálních kryptoměn v běžném životě je třeba subsumovat je pod stávající 

právní kategorie. Tato subsumpce je důležitá zejména proto, abychom zjistili, které právní 

normy se vztahují na užívání digitálních kryptoměn, případně obchodování s nimi, či 

poskytování ostatních služeb s nimi souvisejících. Pro zařazení pod již existující právní 

kategorie se nabízí, vzhledem k charakteru, funkci a použití digitálních kryptoměn, hned 

několik kategorií. 

Institut digitálních kryptoměn však není komplexně upraven žádnou právní normou 

a žádná právní norma neobsahuje ani jeho výslovnou definici, což ilustruje to, o jak nový 

fenomén se jedná. Z tohoto důvodu může nastat problém u subsumpce digitálních 

kryptoměn pod stávající právní kategorie a to převážně v důsledku faktu, že se jedná 

o multidimenzionální fenomén, který v sobě kombinuje prvky z různých kategorií.  

 

3.1 Kategorie občanského práva – věc v právním slova smyslu 

 

Věc v právním slova smyslu je bezesporu jednou ze základních právních kategorií. 

Od zařazení určitého institutu do kategorie věci se pak odvíjí to, zda může být předmětem 

majetkových práv i jeho následná specifičtější klasifikace. 

Věc v právním smyslu je definována v § 489 zákona 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „občanský zákoník“) jako: „vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě 

lidí.“ Tato definice je poměrně široká a zahrnuje v sobě dvě definiční kritéria. Prvním 

kritériem je rozdílnost od osoby a druhým kritériem je způsobilost uspokojovat lidské 

potřeby.117 

Jak již bylo výše zmíněno, digitální kryptoměny lze chápat dvojím způsobem a to 

jako platební systém nebo jako peníze. Oba pohledy na tento institut splňují zákonem 

stanovená definiční kritéria věci. Platební systém dané digitální kryptoměny je rozdílný 

od osoby; rozdílnost od fyzické osoby je zjevná vzhledem k tomu, že se nejedná 

o člověka, rozdílnost od právnické osoby lze konstatovat s ohledem na § 20 občanského 

                                                   
117 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN 978-
80-7400-529-9. s. 1730. 
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zákoníku, který stanoví, že právnickou osobou je organizovaný útvar, o kterém zákon 

stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná, v kombinaci 

s faktem, že žádný zákon nestanovuje ani neuznává platební systém žádné digitální 

kryptoměny jako právnickou osobu. Stejně tak digitální kryptoměna jako peníze 

v ekonomickém smyslu (tedy určitá digitálně zaznamenaná informace, která je na trhu 

přijímána jako prostředek směny) je rozdílná od fyzické osoby i od osoby právnické. 

Druhým kritériem stanoveným občanským zákoníkem je užitečnost pro potřeby 

lidí, které úzce souvisí převážně s kritériem odlišnosti od osoby a to z důvodu, že subjekt 

práva (osoba) nemůže sloužit jako prostředek uspokojování potřeb jiného subjektu, 

zatímco věc ano. Potřeby lidí je zde třeba chápat v nejširším slova smyslu.118 Digitální 

kryptoměny, jako platební systém i jako peníze v ekonomickém slova smyslu, slouží 

potřebě lidí, neboť uspokojují jejich hospodářské potřeby tím, že umožňují směnný 

obchod. 

Lze tedy dojít k závěru, že digitální kryptoměny jsou věcí v právním smyslu dle 

občanského zákoníku. 

 Občanský zákoník pak dále rozděluje věci dle jejich vlastností. První druh dělení 

je na věci hmotné a nehmotné. Digitální kryptoměny jsou ve své podstatě digitálně 

zaznamenanou informací a tudíž nemají hmotnou podstatu. Tato informace může být 

zaznamenána na fyzickém nosiči jako jsou hardwarové nebo papírové peněženky či 

datová úložiště, nicméně takovýto nosič není sám o sobě kryptoměnou, ale pouze 

prostředkem k jejímu skladování a uchování. Proto lze dojít k závěru, že digitální 

kryptoměny jsou věcí nehmotnou podle § 496 (2) občanského zákoníku. 

 Dále občanský zákoník rozlišuje věci na nemovité a movité, kde je posuzovaným 

kritériem zejména přenositelnost věci z místa na místo bez porušení její podstaty. Druhý 

odstavec § 498 negativně vymezuje movité věci jako veškeré věci, které nespadají 

pod § 498 (1) občanského zákoníku. Vzhledem k neexistenci zákona stanovujícího, 

že digitální kryptoměny jsou věcí nemovitou, a k faktu, že digitální kryptoměny nejsou 

pozemky ani podzemní stavby se samostatným účelovým určením ani věcná práva k nim, 

ani práva, která za nemovité věci prohlásí zákon, lze konstatovat, že digitální kryptoměny 

spadají do zbytkové kategorie a jsou tudíž věcí movitou. 

                                                   
118 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN 978-
80-7400-529-9 s. 1731. 
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 Dalším dělícím kritériem je zastupitelnost věci. § 499 občanského zákoníku 

stanoví, že zastupitelnou věcí je taková movitá věc, která může být nahrazena jinou věcí 

téhož druhu. Každá daná jednotka určité digitální kryptoměny je zaměnitelná za jednotku 

stejného druhu a tudíž digitální kryptoměny, respektive jejich jednotky, jsou 

zastupitelnou věcí. 

 § 500 občanského zákoníku dále rozděluje věci na zuživatelné a nezuživatelné. 

Zuživatelná věc je definována jako movitá věc, jejíž použití spočívá ve spotřebování, 

zpracování či zcizení této věci. Ačkoliv zcizením jednotky digitální kryptoměny nedojde 

k jejímu spotřebování či zpracování, jedná se, obdobně jako u peněz, o věc zuživatelnou 

právě díky typickému nakládáním s penězi, kterým je jejich zcizení. 

 Na základě výše uvedených poznatků lze tedy dojít k závěru, že digitální 

kryptoměny jsou věcí v právním slova smyslu a to konkrétně věcí nehmotnou, movitou, 

zastupitelnou a zuživatelnou. 

 

3.2 Kategorie měnového práva 

  

Další skupinou kategorií, pod kterou se nabízí digitální kryptoměny subsumovat, jsou 

kategorie měnového práva. Pro tyto účely nejprve nastíním úpravu měnového práva. 

Jak již bylo zmíněno dříve, jsou peníze a měna pojmy, které mají poměrně nejasně 

vymezenou hranici a často bývají zaměňovány. Nejinak tomu je i v rámci měnového 

práva, kdy zákony upravující tuto problematiku používají poměrně rozmanitou 

terminologii. Tyto jednotlivé kategorie je nutné objasnit, aby bylo možné provést analýzu, 

zdali lze digitální kryptoměny podřadit pod některou z nich. 

	

3.2.1 Měna a peníze 

 

Základním předpisem upravujícím měnové právo v České republice je zákon 

č. 6/1993 Sb., o Č eské národní bance (dále jen „zákon o ČNB“), který v části čtvrté 

upravuje emisi bankovek a mincí.  

§ 12 zákona o ČNB stanoví, že: “Česká národní banka má výhradní právo vydávat 

bankovky a mince, jakož i mince pamětní“. § 13 pak používá termín „peněžní jednotka“ 

a stanovuje, že peněžní jednotkou v České republice je koruna česká. § 14 upravuje 
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působnost České národní banky jako orgánu, který spravuje zásoby bankovek a mincí 

a organizuje jejich dodávky od výrobců v souladu s požadavky peněžního oběhu, dále 

pak § 15 stanovuje, že Č eská národní banka sjednává tisk bankovek a ražbu mincí 

a vykonává dozor nad bankovkami a mincemi nevydanými do oběhu. § 16 (1) stanoví, 

že: “Platné bankovky a mince vydané Českou národní bankou jsou zákonnými penězi 

ve své nominální hodnotě při všech platbách na území České republiky“ a § 22 svěřuje 

České národní bance pravomoc vyhláškami stanovovat nominální hodnoty, rozměry 

a také termín ukončení platnosti bankovek a mincí. Na základě § 19 (1) může Česká 

národní banka prohlašovat jí vydané bankovky za neplatné a stahovat je z oběhu 

a konečně § 16a zakazuje výrobu, dovoz a šíření předmětů, které jsou svým provedením 

způsobilé uvést držitele v omyl, že se jedná o mince či nominální hodnoty vydané Českou 

národní bankou a označovat žetony, medaile nebo podobné předměty slovem „mince“.  

Zákon o ČNB používá pojmy „peněžní jednotka“ a „zákonné peníze“, nedefinuje 

však peníze a měnu jako takové. Tento zákon ustanovuje Českou národní banku jako 

orgán disponující možností emitovat mince a bankovky, které jsou zákonnými penězi.  

Lze konstatovat, že „koruna česká“ je měnou České republiky, zákon o ČNB totiž 

ustanovuje tyto peníze jako zákonné peníze, což naplňuje požadavek zavedení konkrétní 

soustavy peněz v určitém státě jako měny a její úpravy právním řádem daného státu.119 

Stejně tak lze dojít k názoru, že žádná digitální kryptoměna v současnosti není měnou ani 

zákonnými penězi v kontextu českého právního řádu a to z důvodu absence zákonného 

ustanovení zákonnými penězi, potažmo měnou.  

 

3.2.2 Elektronické peníze 

 

Další kategorií, která se nabízí pro zařazení digitálních kryptoměn, jsou elektronické 

peníze. Elektronické peníze definuje § 4 (1) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku 

(dále jen „zákon o platebním styku“) jako peněžní hodnotu, která: 

1. představuje pohledávku vůči tomu, kdo ji vydal 

2. je uchovávaná elektronicky 

                                                   
119 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-440-7. s. 
335. 
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3. je vydávaná proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních 

transakcí 

4. je přijímána jinými osobami než tím, kdo ji vydal. 

Určitá hodnota dané digitální kryptoměny nepředstavuje pohledávku vůči tomu, kdo 

ji vydal; digitální kryptoměny nejsou vydávány žádnou fyzickou ani právnickou osobou, 

ale pomocí algoritmu a tudíž nemohou představovat pohledávku za určitou osobou. 

V ostatních bodech definice elektronických peněz by digitální kryptoměny zřejmě 

mohly obstát (i přes to, že je lze uchovávat jak elektronicky tak fyzicky), nicméně 

v prvním bodu této definice neobstojí a proto lze dojít k závěru, že digitální kryptoměny 

nejsou ani elektronickými penězi ve smyslu zákona o platebním styku. 

 

3.2.3 Investiční nástroj 

 

§ 3 zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „zákon o podnikání 

na kapitálovém trhu“) vymezuje investiční investiční nástroje a v prvním odstavci je dělí 

do základních kategorií, které lze klasifikovat do několika skupin. V písm. a) až b) hovoří 

o cenných papírech, konkrétně investičních cenných papírech a cenných papírech 

kolektivního investování, dále v písm. c) o nástrojích peněžního trhu a v písm. d) až k) 

o různých typech derivátů.120  

Digitální kryptoměny nejsou listinou a není s nimi spojeno žádné právo, a tudíž 

nemají povahu cenného papíru ani zaknihovaného cenného papíru dle § 514 respektive 

§ 525 občanského zákoníku, tudíž nemohou být ani investičním cenným papírem nebo 

cenným papírem kolektivního investování ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém 

trhu. 

V případě digitálních kryptoměn se nejedná ani o nástroj peněžního trhu podle 

§ 3 (1) c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu a to z důvodu, že se neobchodují 

na peněžních trzích, protože nejsou penězi v právním slova smyslu. 

U derivátů odvozených od digitální kryptoměny lze vzhledem k jejich charakteru 

uvažovat o jejich subsumpci pod kategorii některého investičního nástroje ze skupiny 

                                                   
120 HUSTÁK, Z, ŠOVAR J, FRANĚK M, SMUTNÝ A, CETLOVÁ K a  DOLEŽALOVÁ D. Zákon o 
podnikání na kapitálovém trhu: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckova edice komentované 
zákony. ISBN 978-80-7400-433-9. s. 50-55. 
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derivátů uvedených v § 3 pod písmeny d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

vzhledem k tomu, že takovýto derivát je odvozen od podkladového aktiva, kterým je 

v tomto případě daná digitální kryptoměna. 

Digitální kryptoměny tedy nejsou investičními cennými papíry ani cennými 

papíry kolektivního investování ani nástroji peněžního trhu. Jako jediná forma 

investičního nástroje spojená s digitálními kryptoměnami tedy přichází v úvahu deriváty 

odvozené od digitálních kryptoměn, nikoliv však digitální kryptoměny samotné, proto lze 

konstatovat, že digitální kryptoměny nejsou ani investičním nástrojem ve smyslu zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu. 

 

3.2.4 Komodita 

 

Další právní kategorií, pod kterou lze uvažovat zařazení digitálních kryptoměn, je 

komodita. Tento názor zastává například viceguvernér Č eské národní banky Mojmír 

Hampl.121 Komodita je zboží, které je zaměnitelné se zbožím stejného typu a může být 

obchodováno.122 Obchodování na komoditních burzách upravuje zákon 

č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách (dále jen „zákon o komoditních burzách“), který 

však přímo nedefinuje pojem komodita. V § 1 (1) uvádí, že: „Komoditní burzou je 

právnická osoba zřízená podle tohoto zákona (dále jen "burza") k organizování 

burzovních obchodů se zbožím (dále jen "komodity")“.  

Zákonodárce pro účely tohoto zákona používá termín „komodita“ pro zboží, které 

je obchodováno na komoditní burze a více se tímto termínem nezaobírá. Lze tedy 

předpokládat, že pro označení zboží za komoditu není třeba splnění dalších specifických 

nároků, a proto lze dospět k názoru, že každé zboží, které je ze své povahy 

obchodovatelné, je věcí v právním slova smyslu123 a je zaměnitelné, může být komoditou. 

Lze tedy dojít k závěru, že digitální kryptoměny jsou komoditou ve smyslu zákona 

o komoditních burzách. 

                                                   
121 Viceguvernér ČNB „vrací úder“ aneb polemika kolem bitcoinu pokračuje. Roklen24 [online]. 2017 
[cit. 2017-04-27]. Dostupné z: http://roklen24.cz/a/iTznt/viceguverner-cnb-vraci-uder-aneb-polemika-
kolem-bitcoinu-pokracuje 
122 Commodity. Investopedia [online]. [cit. 2017-04-27]. Dostupné z: 
http://www.investopedia.com/terms/c/commodity.asp?ad=dirN&qo=investopediaSiteSearch&qsrc=0&o=
40186 
123 „Vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí“ § 489 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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3.2.5 Virtuální měna 

 

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu v § 2 (1) l) označuje jako osobu povinnou pro účely tohoto zákona 

také osobu poskytující služby spojené s virtuální měnou. Virtuální měna je pak 

zákonodárcem konkretizována jako: “elektronicky uchovávaná jednotka bez ohledu 

na to, zda má nebo nemá emitenta, a která není peněžním prostředkem podle zákona 

o platebním styku, ale je přijímána jako platba za zboží nebo služby i jinou osobou 

odlišnou od jejího emitenta.“  

Tato definice je jedinou definicí v českém právním řádu, která se pokouší přímo 

konkretizovat digitální kryptoměny a reflektuje jejich existenci. Setkáváme se zde prvně 

s tezí, která přímo předpokládá existenci jednotky bez emitenta, jako tomu je u většiny 

digitálních kryptoměn. Zákonodárce zde nicméně zřejmě naráží na limity pochopení 

principu fungování digitálních kryptoměn, kdy jedním ze specifikačních kritérií virtuální 

měny je fakt, že je uchovávána elektronicky. 

Digitální kryptoměny jsou zaznamenávány a uchovávány digitálně, tedy pomocí 

řady číslic 0 a 1. Z podstaty věci je tedy patrné, že digitální kryptoměny lze uchovávat 

i jiným způsobem než elektronicky, byť je elektronický způsob uchovávání v dnešní době 

nejčastěji používaným. Definice v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je tedy nepřesná z hlediska 

technického fungování digitálních kryptoměn. Nicméně úmysl zákonodárce, tedy 

regulace osob poskytujících služby spojené s digitálními kryptoměnami, je dle mého 

názoru zřejmý a tudíž s použitím teleologického výkladu lze dospět k závěru, že digitální 

kryptoměny jsou virtuální měnou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 
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3.2.6 Virtuální měna z hlediska evropského práva 

 

Soudní dvůr Evropské unie v průlomovém rozsudku ze dne 22. ř íjna 2015 ve věci 

C‑264/14124 řeší dvě předběžné otázky předložené Högsta förvaltningsdomstolen 

(Nejvyšší správní soud, Švédsko). První předběžnou otázkou je, zdali směna digitální 

kryptoměny bitcoin (v dikci ESD – virtuální měny bitcoin) za tradiční měnu a naopak, 

která je prováděna za úplatu započítávanou poskytovatelem při stanovování směnných 

kurzů, představuje poskytování služeb za úplatu. Za předpokladu pozitivní odpovědi 

na první otázku pak doplňuje druhou předběžnou otázku a to, zdali musí být 

čl. 135 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném 

systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH“) vykládán v tom smyslu, že 

výše uvedené směnné operace jsou osvobozeny od daně. 

K první předběžné otázce Soudní dvůr konstatoval, že: „plnění, která spočívají 

ve směně tradiční měny za jednotky virtuální měny bitcoin a naopak se uskutečňují oproti 

zaplacení určité částky kterou představuje rozdíl mezi cenou, za kterou dotyčný 

poskytovatel měnu nakoupil, a cenou, za kterou ji prodává svým zákazníkům, představují 

poskytnutí služby za úplatu ve smyslu tohoto ustanovení.“ Dále Soudní dvůr dodává, že 

virtuální měna s obousměrným tokem, jakou je bitcoin, která bude v rámci takovéto 

činnosti směňována za tradiční měny, nemůže být považována za hmotný majetek, neboť 

tato měna nemá jiný účel než účel platidla. Zde Soudní dvůr spatřuje podobnost 

s tradičními měnami, které jsou zákonným platidlem. Soudní dvůr pak dochází k závěru, 

že v daném případě se jedná o poskytnutí služby za úplatu ve smyslu směrnice o DPH. 

Odpověď na první otázku je tedy kladná a proto se Soudní dvůr zabýval i druhou 

otázkou a to sice otázkou osvobození od DPH. Zde Soudní dvůr vykládá smysl směrnice 

o DPH, který spatřuje zejména ve faktu, že osvobození od platby DPH má za cíl odstranit 

obtíže spojené s určením daňového základu, které vznikají v rámci finančních operací. 

Soudní dvůr konstatuje, že: “je třeba uvést, že činnosti týkající se netradičních měn, to 

                                                   
124 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 22. Října 2015., věc C‑264/14 [cit. 2017-04-22]. 
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CA0264&qid=1495475934096&from=CS 
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znamená jiných měn, než jsou peníze, které jsou zákonným platidlem v jedné nebo 

ve vícero zemích, pokud tyto měny byly účastníky transakce akceptovány jako alternativní 

platidlo k zákonným platidlům a nemají jiný účel než účel platidla, představují finanční 

operace.” 

Soudní dvůr zde tedy průlomově staví „virtuální měnu“ bitcoin a potažmo 

všechny digitální kryptoměny, alespoň co se týče účelu jejich použití, na roveň peněz, 

které jsou zákonným platidlem a konstatuje, že pokud by se osvobození od povinnosti 

platby DPH nevztahovalo na činnost týkající se digitálních kryptoměn, ale pouze 

tradičních měn, zbavovalo by se toto ustanovení směrnice o DPH části svého smyslu. 

Soudní dvůr tedy dospívá k názoru, že ustanovení směrnice o DPH se vztahuje 

i na poskytování služeb spočívající ve směně tradičních měn za jednotky digitální 

kryptoměny bitcoin (a potažmo všech jí podobných digitálních kryptoměn) a naopak. 

Toto rozhodnutí je vskutku průlomovým s ohledem na fakt, že z daňového hlediska 

de facto staví digitální kryptoměny na roveň tradičním národním měnám a v důsledku 

toho nedochází k dodatečnému sankcionování jejich uživatelů prostřednictvím daně, což 

značně usnadňuje akceptaci digitálních kryptoměn jako platidla.  
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4. Závěr 
 

Tato diplomová práce si kladla za cíl popsat základní principy fungování digitálních 

kryptoměn a analyzovat jejich nejdůležitější ekonomické a právní aspekty. Digitální 

kryptoměny jsou po osmi letech od vzniku bitcoinu, coby nejstarší a nejznámější digitální 

kryptoměny, stále mladým a dynamickým fenoménem, který v sobě kombinuje poznatky 

z několika vědních oborů. Digitální kryptoměny v sobě bezpochyby stále skrývají 

obrovský potenciál, otázkou však zůstává, zdali tento potenciál bude společností 

pochopen a využit. 

 V úvodní části práce, která sloužila jako exkurz do problematiky digitálních 

kryptoměn, byly popsány základní principy fungování digitálních kryptoměn jednak jako 

platebního systému a také jako alternativní formy peněz k tradičním národním měnám. 

Mezi nejdůležitější vlastnosti charakterizující digitální kryptoměny jako peníze, odlišné 

od tradičních národních měn emitovaných jednotlivými státy nebo nadstátními útvary, 

patří jednoznačně jejich decentralizovaná struktura a s ní související absence centrální 

autority v roli emitenta. To má za následek odolnost digitálních kryptoměn proti 

ovlivňování jejich vlastností a fungování pomocí nástrojů měnové politiky, kterými běžně 

disponují vlády, potažmo centrální banky. Dalším důsledkem decentralizované struktury 

digitálních kryptoměn je absence účasti třetí strany – typicky banky - vystupující v roli 

zprostředkovatele participujícího na bezhotovostní platební transakci prováděné 

prostřednictvím digitální kryptoměny, což s sebou nese snížení transakčních nákladů 

potřebných k provedení platby a zjednodušuje celý proces. 

 V ekonomické části mé práce jsem došel k závěru, že digitální kryptoměny splňují 

základní požadavky týkající se vlastností a funkcí peněz, které jsou na zboží sloužící jako 

prostředek směny kladeny ekonomickou teorií, a tudíž mohou být penězi v ekonomickém 

slova smyslu. Dle mého názoru je nejdůležitějším faktorem determinujícím tuto 

skutečnost dobrovolná akceptace digitálních kryptoměn jako prostředku směny poměrně 

velkou, byť v porovnání s tradičními měnami stále menšinovou, částí společnosti. Tímto 

se digitální kryptoměny také odlišují od tradičních národních měn, které svou funkci 

zákonného platidla odvozují od existence autoritativního aktu, na jehož základě je jejich 

akceptace vynucována prostřednictvím zákona. Takovýto akt, který by ustanovil některou 

z digitálních kryptoměn národní měnou a zákonným platidlem některého státu či 
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nadstátního útvaru, v současnosti neexistuje, a proto digitální kryptoměny za současného 

stavu nejsou měnou, i když vzniku takového aktu do budoucna nic nebrání a je tedy 

teoreticky možné, aby byla některá digitální kryptoměna ustanovena jako národní měna 

určitého státu.  

Absence centrální autority, která by měla možnost zasahovat do fungování 

digitálních kryptoměn a regulovat jejich používání, má pak značný význam z hlediska 

peněžní teorie. Absence centrální autority v kombinaci s limitovaným množstvím 

dostupných jednotek u většiny digitálních kryptoměn, činí z kryptoměn neinflační peníze. 

V tomto aspektu jsou digitální kryptoměny unikátními penězi, které v tomto ohledu 

snesou srovnání pouze s historickými penězi, jakými byly převážně drahé kovy. Na poli 

současných národních měn je neinflačnost však jedinečná, a úzce s ní souvisí 

i problematika hospodářských cyklů. Analýzou příčin vzniku hospodářských cyklů jsem 

došel k hypotéze, že v situaci, kdy by v určité ekonomice byly používány pouze digitální 

kryptoměny a současně by banky nesměly fungovat na principu částečných rezerv, tedy 

v prostředí, ve kterém by jako peníze byly používány neinflační peníze, by nedocházelo 

ke střídání fází uměle vyvolaného růstu a následnému krachu ekonomiky. V tom se dle 

mého názoru skrývá největší potenciál digitálních kryptoměn, který tkví v jejich 

institucionální nezávislosti, jejíž důsledkem je nemožnost jakékoliv manipulace 

s digitálními kryptoměnami ze strany státu, a tím pádem jejich zcela volnotržní charakter. 

Co se týče právních aspektů digitálních kryptoměn, je nutné konstatovat, že český 

právní ř ád v podstatě nereflektuje existenci tohoto institutu a proto je potřeba 

pro používání a zacházení s digitálními kryptoměnami pracovat se stávajícími právními 

kategoriemi. Jedinou výjimkou je nepříliš zdařilý pokus o definici virtuální měny 

v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu, který je nepřesný již v základním pojmenování, kde používá 

termín virtuální namísto termínu digitální, který více odpovídá realitě. To ilustruje jednak 

nepochopení fungování institutu ze strany zákonodárce a jednak pouhou ad hoc potřebu 

regulovat jeden malý úsek možného využití digitálních kryptoměn namísto komplexní 

úpravy tohoto institutu. Na tomto místě se však sluší podotknout, že česká právní úprava 

v tomto ohledu není pozadu oproti většině světových právních ř ádů, jelikož digitální 

kryptoměny nejsou prakticky v žádném státě komplexně upraveny a to zřejmě s ohledem 

na dosavadní poměrně malou popularitu a rozšířenost digitálních kryptoměn.  
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I navzdory tomuto faktu je možné subsumovat digitální kryptoměny pod některé 

stávající právní kategorie českého právního ř ádu, zejména pak v oblasti práva 

soukromého. Jako základní kategorie se nabízí poměrně široká kategorie věci definovaná 

v občanském zákoníku, jíž digitální kryptoměny vzhledem ke své charakteristice 

bezesporu jsou. To je poměrně významné zjištění z hlediska dalšího zkoumání digitálních 

kryptoměn. 

V otázce zdali jsou digitální kryptoměny měnou, jsem došel k totožnému závěru 

jako v části ekonomické, tedy že nikoliv. Opět zde narážíme na absenci autoritativního 

legislativního aktu ustanovujícího některou z digitálních kryptoměn za měnu. Stejně tak, 

vzhledem k absenci jakéhokoliv zákonného ustanovení, nejsou digitální kryptoměny ani 

zákonnými penězi. 

Dalšími kategoriemi přirozeně připadajícími v úvahu při posuzování digitálních 

kryptoměn jsou kategorie finančního práva, a to zejména vzhledem k platebnímu 

a investičnímu použití digitálních kryptoměn. Nasnadě je hned několik kategorií. 

Poněkud překvapivé se může jevit zjištění, že digitální kryptoměny nejsou 

elektronickými penězi ve smyslu zákona o platebním styku a to primárně z důvodu 

absence emitenta digitálních kryptoměn, které jsou emitovány prostřednictvím algoritmu 

a nikoliv jednou centrální institucí.  

Digitální kryptoměny nejsou vzhledem ke svému charakteru ani investičním 

nástrojem ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. V rámci tohoto zákona je 

jedinou kategorií související s digitálními kryptoměnami, která připadá v úvahu, derivát 

odvozený od digitální kryptoměny, nikoliv však kryptoměna samotná, která slouží pouze 

jako podkladové aktivum. 

Digitální kryptoměny však mohou být komoditou ve smyslu zákona 

o komoditních burzách. Přestože tento zákon výslovně nedefinuje komoditu jako 

takovou, z principu věci jednotka digitální kryptoměny může být zbožím splňujícím 

obecná kritéria komodity. 

Digitální kryptoměny jsou, dle mého názoru, také virtuální měnou ve smyslu 

zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu. Ačkoliv je zákonná definice terminologicky nepřesná, je s využitím 

teleologického výkladu nutno konstatovat, že záměr zákonodárce byl regulovat právě 

digitální kryptoměny.  
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V závěru části týkající se právních aspektů se věnuji významnému rozhodnutí 

ESD, který se zabýval otázkou zdanění digitální kryptoměny bitcoin a jehož závěr řadící 

bitcoin na roveň tradičním měnám, alespoň co se týče daňového hlediska, je významným 

milníkem pro další možnost používání digitálních kryptoměn na území členských států 

Evropské unie.  

Závěrem bych rád zdůraznil, že problematika digitálních kryptoměn je velmi 

komplexní a rozsáhlá a tudíž rozsah této práce nedovoluje podrobně popsat veškeré 

právní, ekonomické ani jiné aspekty digitálních kryptoměn. Tato práce tedy nemá sloužit 

jako všeobjímající dílo popisující dopodrobna svět digitálních kryptoměn, ale spíše jako 

kvalifikovaný úvod do této problematiky, který by měl poskytnout základ pro další 

zkoumání tohoto fascinujícího fenoménu. 
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Seznam použitých zkratek a některých pojmů 
 

altcoin (=alternativní coin) – digitální kryptoměna odvozená od bitcoinu 

blockchain – řetězec všech transakcí, které proběhly v platebním systému kryptoměny 

BTC – bitcoin  

ČNB – Česká národní banka 

DPH – daň z přidané hodnoty 

ESD –  Evropský soudní dvůr 

fiat peníze – peníze s nuceným oběhem 

fiduciary money – peněžní substituty, které nejsou kryty penězi v užším smyslu 

IP – internetový protokol 

MB – megabyte 

MIT – Massachusetts Institute of Technology 

QR kód – Quick Response kód 

USD – americký dolar 
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Abstrakt 
 

Cílem této práce je popsat základní principy fungování digitálních kryptoměn a jejich 

ekonomické a právní aspekty. Digitální kryptoměny jsou mladým a dynamickým 

fenoménem v oblasti platebních transakcí, který představuje alternativu k tradičním 

národním měnám. 

Práce je dělena na 3 základní části. První část se věnuje představení digitálních 

kryptoměn a jejich fungování, druhá část se věnuje ekonomickým aspektům digitálních 

kryptoměn a jejich charakteristice z hlediska peněžní teorie a závěrečná třetí část se 

věnuje právním aspektům digitálních kryptoměn, zejména v rámci českého právního 

řádu. 

První část této práce představuje digitální kryptoměny jako celek, vymezuje 

základní terminologii týkající se tématu a popisuje vlastnosti a principy fungování 

digitálních kryptoměn, jejichž znalost je nezbytná k pochopení ekonomických a právních 

otázek týkajících se tohoto tématu. Z hlediska praktičnosti a srozumitelnosti jsou pak tyto 

základní aspekty nejčastěji ilustrovány na fungování nejznámější a nejstarší digitální 

kryptoměny – bitcoin. 

Druhá část práce se věnuje ekonomickým aspektům digitálních kryptoměn. Úvod 

této části práce je věnován problematice měny a peněz, vymezení terminologie a rozdílů 

z hlediska ekonomické teorie. Dále jsou digitální kryptoměny podrobeny zkoumání 

a kategorizaci z hlediska peněžní teorie. V této části práce je také zkoumán význam 

digitálních kryptoměn pro problematiku hospodářských cyklů.  

Poslední část této práce se věnuje právním aspektům digitálních kryptoměn. 

V této části je provedena analýza některých právních kategorií, zejména práva 

soukromého, a následná možnost či nemožnost subsumpce digitálních kryptoměn 

pod tyto jednotlivé kategorie. V této části práce je také rozebrán významný rozsudek 

Evropského soudního dvora, který se touto problematikou zaobírá. 
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Summary 
Title: Legal and economic aspects of digital currencies with a focus on the Bitcoin 

 

The aim of this thesis is to describe the basic functional principles of digital 

cryptocurrencies and its economical and legal aspects. Digital cryptocurrencies are young 

and dynamic phenomenon in financial transactions, which represents an alternative to 

the traditional national currencies. 

This thesis is divided into three main parts. In the first part the digital currencies 

and its function is discussed, the economical aspects of digital currencies and its impact 

on the theory of money are the main theme of the second part. The final, third part is 

discussing the legal aspects of digital currencies within the Czech legal system. 

The first part of this thesis introduces digital currencies, the operation of the whole 

system and also the basic terminology related to the digital currencies, which is necessary 

for understanding the subject. These essential aspects and features are being mostly 

illustrated on the case of the oldest and most famous digital currency – bitcoin – in favour 

of clarity. 

The second part of this thesis is discussing the economical aspects of digital 

currencies. The opening of this part is dedicated to the terminology, particularly terms 

"money" and "currency". Clear definition of these terms and setting out the differences 

between them in the sense of economic theory is necessary for the purposes of this thesis. 

Digital currencies are subject to classification and examination in scope of the theory of 

money. The issue of economic cycles considering the digital currencies is being discussed 

in the end of this part. 

The last part of this thesis focuses on legal aspects of digital currencies. In this 

part selected legal categories related to the topic are analysed, particularly the categories 

of private law. The subsumption of digital currencies under each mentioned category is 

provided in following segment of the thesis. The important ruling of the European Court 

of Justice on dealing with the taxation of digital currencies is discussed in the end of the 

thesis. 
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