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Úvod
Dosavadní platební systém se stává stále častěji terčem kritiky z důvodu nejasného
postupu centrálních institucí. V souvislosti s ekonomickou krizí z roku 2008 vznikla snaha
o vytvoření platební sítě s pomocí zdrojových kódů a soustavy algoritmů, která by byla
zcela nezávislá na jakékoli centrální autoritě, čímž by došlo k absolutnímu oproštění od
vládních zásahů. V roce 2009 byla spuštěna těžba první kryptoměny na světě a uživatelé
mohli získat absolutně nezávislou a univerzální jednotku – bitcoin.
Za devět let existence bitcoin expandoval na všechny kontinenty, přičemž nejvyššího
rozmachu kryptoměna dosáhla v roce 2017. Od roku 2015 se zvýšil počet uživatelů
ze 2 milionů až na 14 milionů aktivních účtů v roce 2018. V historii bitcoinu byl rok 2017
přelomový, na čemž nesou svůj podíl i internetová a informační média. Vyhledávač
Google zaznamenal nejvyšší růst vyhledávání termínu „bitcoin“ právě v roce 2017. Během
tohoto roku řada států přijala první právní normy, které vymezovaly základní právní rámec
bitcoinu, směnáren, burz a dalších subjektů. Cena za jednotku vzrostla během roku 2017
z počátečních 1.000 dolarů až do výše 19.500 dolarů za jeden bitcoin. V souvislosti se
zvyšováním počtu uživatelů se všem objevily problémy, které snižovaly důvěru a
použitelnost bitcoinu pro platební účely.
Hlavním

cílem

diplomové

práce

je

komplexní

analýza

vývoje

bitcoinu

z ekonomického i právního hlediska. Kryptoměny byly vytvořeny k placení za zboží a
služby, tudíž jednou z prvních otázek je, zda vůbec bitcoin naplňuje definici „měny“ a
„peněz“. Diplomová práce vybrané aspekty podrobuje ekonomické rozpravě, která má za
cíl analyzovat, z jakých konkrétních důvodů bitcoin může či nemůže nahradit stávající
platební prostředky. Jelikož je cena bitcoinu určována pouze tržními silami, diplomová
práce se pokouší za použití nabídkově-poptávkové analýzy vymezit relevantní faktory,
které mají vliv na změny nabídkové nebo poptávkové křivky. Dílčím cílem diplomové
práce je přiblížit praktické problémy vznikající při nákupu a směně kryptoměn případným
nerozhodnutým investorům či spekulantům, neboť v práci jsou vybrané aspekty podrobeny
analýze procesní ekonomické efektivnosti. Diplomová práce doplňuje ekonomické
zkoumání bitcoinu o právní analýzu, jelikož právní jistota a právní rámec je dalším
faktorem, který má vliv na nabídku i poptávku po bitcoinech. Spojení ekonomického
pohledu na právní normy a systémy dopomáhá k předvídání důsledků připravovaných
změn. Existuje negativní korelace mezi právní regulací se zvýšenou nabídkou a sníženou
1

poptávkou po dalších jednotkách? Práce si klade za úkol vymezení praktických problémů,
se kterými se v poslední době setkává každý uživatel. Ekonomická diskuze podrobuje
každý aspekt hlubšímu zkoumání, ze kterého se práce snaží vymezit potenciální
nedostatky, které mohou snižovat důvěru a ochotu vstupu nových investorů.
V diplomové práci je k výkladu hlavních principů fungování bitcoinu použita metoda
explanace. Hlavní důraz ekonomické rozpravy je kladen na analytickou a syntetickou
metodu. Při zkoumání právního ukotvení bitcoinu a kryptoměn vychází diplomová práce
z metody analogie, ve které se snaží o klasifikaci bitcoinu do již existujících právních
kategorií. Právní analýza je doplněna o komparační studii mezinárodního srovnání
právních systémů vybraných zemí a jejich regulace v souvislosti s bitcoinem. Všechny
získané poznatky jsou v práci na základě syntézy shrnuty do jednoho celku, který
umožňuje komplexní pochopení bitcoinu a dalších kryptoměn.
Celá práce je rozdělena do pěti tematických částí. V první části práce je kladen důraz
na vysvětlení základních rozdílů mezi různými druhy virtuálních měn. Technický popis
bitcoinu je v druhé části omezen na nezbytné minimum, ovšem plné pochopení jeho
fungování je nezbytné pro hlubší zkoumání problematiky. Ve druhé části diplomová práce
rovněž vymezuje základní ekonomické teorie aplikovatelné na rozličné aspekty, které
vyplývají právě z technických aspektů bitcoinu. Druhá část definuje vybrané ekonomické
teorie, které jsou aplikovatelné na bitcoin, a snaží se vysvětlit všechny determinanty
působící na bitcoinovém trhu. Třetí část práce podrobuje vybrané aspekty bitcoinu
ekonomické analýze. Ekonomická analýza zkoumá existenci vzájemného vztahu absence
centrální instituce s vybranými faktory – nezrušitelností transakce, anonymitou účastníků
či zneužívání bitcoinu k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Jaké plyne z bitcoinu riziko
pro jeho vlastníky? Nasnadě je také otázka volatility bitcoinu, která by mohla mít vliv na
spekulační motiv investorů. Je těžba bitcoinu energeticky náročná a udržitelná? Panuje na
straně těžařů opravdu úplná decentralizace a dokonalá konkurence? V rámci ekonomické
analýzy se práce snaží o explanaci všech zmíněných aspektů a jejich srovnání s již
existujícími platebními systémy a institucemi. Jsou transakční poplatky za převod bitcoinů
srovnatelné s mezinárodními bankovními poplatky? Pro postihnutí veškeré problematiky
spojené s bitcoinem a jeho riziky se čtvrtá část diplomové práce věnuje právním normám
dopadajícím na bitcoin. Čtvrtá část je rozdělena na dvě kapitoly, z nichž první kapitola
analyzuje základní předpisy českého právního řádu, které jsou aplikovány přímo na
bitcoinovou síť. Kapitola se rovněž snaží klasifikovat, jaké je postavení bitcoinu a jaké
2

předpisy dopadají na bitcoinové směnárny a burzy. Mají vlastníci bitcoinových peněženek
povinnost zdanit příjmy z bitcoinů? Vzhledem k velmi rozličnému vývoji přijatých prvních
opatření ze strany států druhá kapitola čtvrté části shrnuje přijaté právní kroky těchto zemí.
Existují vůbec státy, které zaujímají negativní postoj, či převažují státy, které se snaží
kryptoměny podpořit? Pátá část diplomové práce má za cíl analyzovat budoucí
využitelnost blockchainu. Zkoumá rovněž, ve kterých odvětvích může zavedením
blockchainu odstraněním zprostředkovatelského subjektu dojít ke snížení finanční a
technické náročnosti? Bitcoin se od roku 2016 stává stále více diskutovaným fenoménem,
z čehož těží i společnosti, které přijetí bitcoinových plateb využívají jako reklamu.
Pozornost je zaměřena také na fakt, zda-li lze změnit tržní hodnotu společnosti použitím
slova „bitcoin“ či „blockchain“ v jejich názvu.
Hlavní motivací pro napsání této diplomové práce bylo provedení komplexní analýzy
bitcoinu sloučením disciplín práva a ekonomie, jelikož daná problematika je v pracích
vždy zkoumána pouze pohledem práva či pohledem ekonomie. Dosavadní práce byly
napsány s ohledem na vývoj do konce roku 2017. Na základě dostupných informací v době
psaní diplomové práce existuje jen velmi málo studií, které by analyzovaly bitcoin takto
komplexně, s důrazem na ekonomickou neefektivnost jeho fungování v praxi, včetně
provázání s právními regulacemi bitcoinu.
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1 Moderní platební prostředky
Technologický vývoj v posledních letech dosahuje závratné rychlosti. Hotovostní
platební styk je stále častěji vytlačován platbami prostřednictvím kreditních či debetních
karet. Banky již v základních službách nabízí pro svoje klienty možnost správy svého účtu
prostřednictvím internetového bankovnictví a vlastních mobilních aplikací. Nicméně
rozvoj posledních let, hlavně v oblasti IT a programování, urychlil vznik značného
množství alternativních platebních metod – například různých typů virtuálních měn a
kryptoměn. Takové měny jsou tvořeny elektronicky, prostřednictvím digitálních kódů a
kybernetických šifrovacích klíčů. Dle jejich způsobu vytvoření a základních charakteristik
je můžeme rozdělit do různých kategorií. Hlavní pozornost této kapitoly se soustředí na
základní klasifikaci virtuální měny (někdy nazývané také digitální měny), její rozdělení a
zařazení bitcoinu do celkové koncepce virtuálních měn.

1.1 Virtuální měna
Virtuální měna představuje řetězec digitálního kódu charakterizující určitou hodnotu,
používanou v konkrétním systému k nákupu vybraných statků a služeb. Od běžné zákonné
měny se odlišuje neexistencí reálných mincí nebo bankovek1. Virtuální měna je využitelná
pouze v komunitě, která ve svých podmínkách deklaruje její uplatnitelnost. Dle interakce
s ostatními platebními prostředky lze virtuální měny rozdělit do různých kategorií
specifikovaných níže.

1.1.1 Virtuální měny konvertibilní a nekonvertibilní
Konvertibilní neboli směnitelné virtuální měny jsou volně směnitelné za zákonnou
měnu, tzv. „fiat money“ 2. Jejich směnitelnost je deklarována určitou převodní hodnotou dle
pevné nebo proměnlivé sazby. Oproti směně zákonných platidel mezi sebou (např. dolary
za eura) se směnitelnost virtuálních měn řídí klasickým zákonem nabídky a poptávky na
trhu, která funguje na ochotě účastníků s takovou měnou obchodovat. Jejich směnitelnost
totiž není ze zákona deklarovaná a vynutitelná.

Zde je třeba upozornit na skutečnost existence „papírových“ stvrzenek s nominální hodnotou, potvrzující
určitou číselnou hodnotu či množství bitcoinů, generovaných pomocí různých aplikací, např. Bitcoin Paper
Wallet Generator.
2
Měna s nuceným oběhem dle zákonů, zákonným platidlem je v České republice Koruna česká.
1
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Virtuální měny nekonvertibilní se vyskytují ve specifické virtuální komunitě. Jejich
získání je možné pouze v závislosti na vnitřních podmínkách systému, jež platí pro
všechny uživatele. Jedinci se k takovým platebním prostředkům dostanou na základě
splnění různých úkolů nebo dosažením určitého počtu bodů či úrovně. Jelikož ovšem ne
každý dosáhne požadovaných podmínek, vznikají různé černé trhy, kde mezi sebou
uživatelé s virtuálními měnami obchodují.
Obrázek č. 1.1: Typy virtuálních měn dle směnitelnosti

Zdroj: ECB, 2012, vlastní obrázek autorky3

Obrázek č. 1.1 uceleně zachycuje tři typy virtuální měny dle jejich směnitelnosti
za zákonné peněžní prostředky. Typ 1 je zcela nesměnitelný. Příkladem takové měny je dle
Evropské centrální banky (dále také jako „ECB“) měnová jednotka WoW Gold4. Zmíněná
virtuální jednotka se používá ve světoznámé hře Word of Warcraft pro směnu zboží a
služeb mezi uživateli a správcem, či mezi uživateli navzájem. Výměna za reálné peněžní
prostředky není možná, neboť účelem hry je přinutit hráče k rozuzlení různých kvízů,
hledání hodnotných předmětů nebo plnění zadaných úkolů.
Druhý typ představuje takové virtuální měny, které je možné koupit pouze za
reálné peněžní prostředky. Jejich zpětná výměna za koruny nebo jiná zákonná platidla není
možná. Uživatel používá měnu dle podmínek vlastníka měnového systému na nákup
různých statků a služeb, které jsou mnohdy nadstandardní 5. Pro hráče není povinností si
takové peníze nakoupit, a proto jsou považovány za určitý luxus, který odpovídá
spotřebitelským preferencím konkrétních uživatelů. ECB uvádí, že do uvedené kategorie

European Central Bank. Virtual currency schemes. Europa.eu [online]. 2012 [cit. 2017-11-24]. Dostupné z:
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf
4
Tamtéž.
5
V různých online hrách si pomocí nadstandardní měny může uživatel opatřit např. lepší domy, získat jiný
vzhled nebo nábytek.
3
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spadala měna tzv. Facebook Credits 6. Měna byla vytvořena k nákupu zboží a služeb
v jakékoli aplikaci na facebookové platformě. Jelikož většina aplikací zaváděla vlastní
virtuální měnu, Facebook v roce 2013 svou virtuální měnu ukončil a stáhnul ji z oběhu.
Třetím typem je měna, která je volně směnitelná v obou směrech. V tomto ohledu
připomíná jakoukoliv jinou běžně směnitelnou zákonnou měnu. Uživatelé virtuálního světa
Second life mohou na nákup Linden dolarů použít své platební karty nebo PayPal účty, za
něž mohou nakupovat zboží a služby mezi sebou navzájem 7. Do třetího typu spadají také
kryptoměny, pokud není dle právní regulace země jejich směna za reálné finanční
prostředky zakázána8.

1.1.2 Virtuální měny centralizované a decentralizované
Veškeré nekonvertibilní měny jsou centralizované – jejich nesměnitelnost musí
být stanovena ústředním

orgánem,

který

požadavek

nesměnitelnosti ustanovil.

Konvertibilní měny mohou být centralizované i decentralizované. Centralizované měny
mají ústřední správní orgán, který virtuální měnu emituje, vede hlavní evidenci uživatelů a
stav jejich konta a lze přes něj měnu kupovat a prodávat. Takový orgán má plnou kontrolní
pravomoc nad veškerými toky mezi uživateli, či mezi uživatelem a ústředním orgánem.
Decentralizované virtuální měny nemají žádný nadřazený správní orgán, který by
kontroloval či vydával měnu.
Virtuální měny lze rozdělit na tři skupiny: konvertibilní – centralizované,
konvertibilní – decentralizované a nekonvertibilní – centralizované. Nekonvertibilní –
decentralizované virtuální měny existovat nemohou, jelikož nesměnitelnost musí být
nařízena určitou autoritou.

1.1.3 Virtuální měny jako platební prostředky
Evropský parlament se pokusil ve svém Usnesení o virtuálních měnách ze dne
26. května 2016 vymezit použitelnou definici virtuální měny. Virtuální měna, v některých
dokumentech označována jako digitální měna, „je považována za digitálního
reprezentanta hodnoty; není vydávaná centrální bankou nebo jiným veřejným orgánem;
není nutně spojená s fiat měnou, avšak je přijímána fyzickými nebo právnickými osobami

European Central Bank. Virtual currency schemes. Europa.eu [online]. 2012 [cit. 2017-11-24]. Dostupné z:
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf
7
Tamtéž.
8
Právní analýze kryptoměn a jejich případných zákazů se věnuje čtvrtá část diplomové práce.
6
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jako platební prostředek; může být převedena, uložena nebo obchodována elektronicky“9.
Virtuální měny sice fungují jako platební prostředek, lze je ovšem zařadit do kategorie
měny či peněz jako takových?
Právní nauka vymezuje měnu jako konkrétní peněžní soustavu zavedenou
v určité zemi zákonnými předpisy nebo mezinárodními dohodami (pokud se používá
v mezinárodním obchodě). Stát na základě své svrchovanosti v zákonných předpisech
určuje základní jednotku, její rozdělení, právní ochranu a výlučnost ve smyslu zákonného
platidla. Povětšinou zákonné normy upravují vztah zákonné měny k dalším měnám, jejich
emisi a uplatnění jako platebního prostředku. Virtuální měna nesplňuje základní zákonnou
podmínku, neboť žádná právní norma nestanovuje její zákonnost platebního prostředku.
Emise, základní principy a ostatní podmínky jsou vymezeny pouze v interních textech
o fungování bitcoinové sítě určených pro její uživatele. Použití slova „měna“ ve spojení
s virtuálními soustavami digitálních jednotek je nešťastné a zavádějící. Správněji by se
takové soustavy měly označovat pojmy „digitální soustava jednotek“ či „virtuální
jednotky“.
Peníze jsou obecně širší pojem než měna. Oproti měně peníze představují
jakékoliv aktivum, které je ve společnosti všeobecně přijímáno při placení za zboží a
služby. Vzhledem k široké definici peněz by bitcoin mohl být považován za peníze, neboť
je aktivum přijímáno při placení za zboží a služby. Peníze ovšem kromě široké definice
splňují tři základní funkce:
i. jsou všeobecným prostředkem směny;
ii. jsou zúčtovací jednotkou; a
iii. slouží jako uchovatel hodnoty.10
Abychom mohli označit kryptoměny za peníze, musí splňovat základní funkci
všeobecně přijímaného prostředku směny. Na internetovém serveru coinmap.org se mohou
registrovat podniky a firmy, které přijímají platbu bitcoiny za své zboží a služby.
Následující obrázek č. 1.2 barevně zachycuje světové rozložení registrovaných podniků,
přičemž nejsilnější koncentrace je v Evropě a Severní Americe (červená a oranžová barva).
Za bitcoiny se dá nakoupit i v části Austrálie, Jižní Ameriky nebo jihovýchodní Asie

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. května 2016 o virtuálních měnách. In: EUR-Lex [právní
informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie 2016 [cit. 2017-09-14]. Dostupné z:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-20160228&language=CS&ring=A8-2016-0168
10
HOLMAN, Robert. Ekonomie. 5. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2011, 705 s. ISBN 978-80-7400-006-5. Str.
444-453.
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(zelená a modrá barva). Na rozdíl od zákonné měny, kterou je obchodník povinen za své
zboží a služby přijmout, je přijímání bitcoinů dobrovolné. Bitcoiny nejsou zákonným
platidlem (angl. legal tender).
Obrázek č. 1.2: Mapa přijímání bitcoinů za zboží a služby

Zdroj: Portál Coinmap.org 11

Lze tedy spekulovat o splnění funkce všeobecně přijímaného prostředku směny,
jelikož ne každý obchodník ochotně přijímá platby v bitcoinech. Jejich přijetí závisí pouze
na osobních preferencích a ochotě obchodníka. Jelikož zákonnou měnu je povinen
obchodník přijmout, umožňují někteří pro zaplacení zboží nebo služby výběr platebního
prostředku. Nakupující se rozhoduje, zda k nákupu použije zákonné platidlo nebo bitcoiny.
Existují ale i podniky, které se rozhodly pro platbu pouze v bitcoinech – první kavárna na
světě, ve které se dalo platit pouze v bitcoinech, je kavárna Paralelní Polis v pražských
Holešovicích12.
Další funkcí, kterou musí bitcoiny a ostatní kryptoměny dosáhnout, aby splnily
definici peněz, je ocenění odlišných statků (např. lidská práce, kapitálové vybavení,
surovinové zdroje apod.) společnou zúčtovací jednotkou. Jednotliví aktéři na trhu používají
společnou zúčtovací jednotku k ekonomické kalkulaci. Na základě informací o cenách se
rozhodují o nákladech na výrobu, ziscích z prodeje nebo rozšíření výroby. V uvedeném
případě bitcoin stále figuruje jako jednotka, jejíž hodnota se přepočítává dle aktuálního

COINMAP. World map. Coinmap.org [online]. 2018 [cit. 2018-01-26]. Dostupné z:
https://coinmap.org/#/world/
12
MARCKX, Ch. Paralelni Polis: the World’s First Bitcoin-Only Coffee Bar. CCN.com [online]. 2014 [cit.
2018-01-26]. Dostupné z: https://www.ccn.com/paralelni-polis-worlds-first-bitcoin-coffee-bar/
11
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kurzu k jednotlivým fiat měnám.13 Ekonomické subjekty nekalkulují v bitcoinech, ale
veškeré výnosy a náklady přepočítávají na konkrétní měnu. Bitcoin proto nesplňuje
podmínku zúčtovací jednotky peněz.
Peníze musí rovněž splňovat funkci uchovatele hodnoty. Požadavek uchovatele
hodnoty se historicky vyvinul při přechodu od barterového ke směnnému obchodu, ke
kterému docházelo na základě společně přijímaného prostředku. Nákup a prodej nebyl
podmíněn realizací v totožnou dobu, tudíž subjekt mohl za poskytnuté zboží zaplatit až po
dodání. Peníze v souvislosti s různým vývojem na trhu (např. inflace) nemusí být
nejefektivnějším uchovatelem hodnoty. Jsou ovšem vhodné pro rizikově averzní jednice,
neboť jsou vystaveny téměř nulovému riziku z důvodu státní garance. Lidé drží část svého
majetku ve formě hotovostních zůstatků, část peněz směňují za různá jiná aktiva s menší
likviditou (např. nemovitost). Hodnota bitcoinu je z důvodu své vysoké volatility velmi
proměnná, tudíž bitcoin nemůže být považován za uchovatele hodnoty14. Bitcoin na
základě popsané analýzy nesplňuje ani jednu podmínku peněz.

1.2 Kryptografie a kryptoměna
Již v průběhu historických válečných konfliktů se vyvíjel obor kryptografie.
Kryptografická technika se používala pro bezpečnou komunikaci mezi subjekty, které si
během válečných konfliktů posílaly zašifrované depeše o dalším postupu vojenských
jednotek15. Rozvoj technologií zjednodušil předávání citlivých informačních toků nejen
mezi většími subjekty, ale i mezi jednotlivci. Jejich obsah ovšem musí být adekvátně
chráněno, aby nedocházelo k jejich zneužití nebo rozluštění 16. Decentralizovaná a volně
Přepočet probíhá např. dle denního kurzu bitcoin – dolar, bitcoin – euro, který není stabilní (např. od
března 2017 do prosince 2017 došlo ke zvýšení hodnoty bitcoinu z 900 $ na 19.500 $).
14
YERMACK, D. Is Bitcoin a real currency? An economic appraisal. NBER Working Paper No. 19747,
2013.
15
Jedním ze šifrovacích přístrojů německé armády byl stroj Enigma.
16
V kryptografii jde o vytvoření konstrukce a zabezpečení protokolů, které znemožňují třetím stranám zjistit
obsah předané zprávy. Při šifrování obsahů je nutné, aby příjemce při dešifrování mohl prokazatelně zjistit
autentický obsah a původ (tj. odhalit odesílatele). Šifra by měla splňovat takovou míru ochrany, aby se
zprávou nebylo možno nějak manipulovat, případně aby obsah zprávy nebyl pozměněn. Důležitým cílem
kryptografie je potvrdit, že daná zpráva byla skutečně odeslána a prokazatelně doručena. V souvislosti
s bitcoiny jde především o zabezpečení celého systému, ochranu transakcí mezi uživateli (aby nedocházelo
k jejich pozměnění) a zajištění ochrany před zneužitím. Algoritmy pro šifrování a dešifrování jsou veřejné
známé a dostupné. Pro udržení tajnosti zprávy a pro její přečtení se používají osobní šifrovací a dešifrovací
klíče. Pokud je při zašifrování a dešifrování použit stejný klíč, jedná se o symetrické algoritmy. Jestliže jde o
udržení autenticity, integrity a nepopiratelnosti zprávy, využívá se technika hashovací funkce. Pokud
odesílatel použije hashovací algoritmus, vstupní data se převedou do relativně krátkého řetězce znaků, který
jednoznačně identifikuje původní data. V praxi se rozšířeněji i mezi běžnými uživateli používá pro
elektronické podpisy dokumentů státní správy, různých podání pro úřady nebo identifikaci odesílatele bez
nutnosti doložit doklad.
13
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konvertibilní virtuální měna funguje na matematické bázi otevřených peer-to-peer17
platebních sítí, které nemají žádné centralizované ústřední orgány. 18
Pro decentralizované a volně směnitelné virtuální měny se vžil pojem kryptoměna.
Kryptoměna představuje takový druh měny, která se od ostatních měn odlišuje absencí
centrální autority. Její fungování umožňuje právě digitalizace a přenos informací mezi
jednotlivými subjekty s využitím kryptografických algoritmů.
Stejně jako Nigel Dodde ve svém článku Sociálního života bitcoinu se přikláním
k názoru, že vznik kryptoměn lze přirovnat k sociálnímu protestu na ekonomickou situaci a
postavení platebních institucí v ekonomice. Kryptoměny byly vytvořeny jako „DIYpeníze“19 (ang. zkratka pro výraz „do it yourself“), neboli vlastnoručně vyrobené peníze,
které vznikly také jako reakce na monetární politiku centrálních bank a vznik světové
ekonomické krize v roce 2008. Kryptoměny mohou být považovány za ideologii, která se
ohrazuje proti tradiční měnové politice, jelikož množství měny není regulováno
centrálními bankami, nedochází k omezování či uvolňování jednotek ze strany centrální
autority20. Kryptoměna nezávisí na rozhodnutí státního aparátu a jeho politické ideologii.
Globalizace světa urychlila rozšíření kryptoměn do povědomí společnosti z důvodu
snadného přístupu k informacím.
Jednoduchost a transparentnost systému zapříčinila expanzi a vznik různých druhů
kryptoměn, uživatelů a příjemců v relativně krátkém čase. Bitcoin je první kryptoměnou,
která byla představena v roce 2009. Výsadní postavení bitcoinu je zřetelné při zaměňování
pojmů „kryptoměna“ a „bitcoin“, jelikož média a další subjekty místo kryptoměn leckdy
používají pojem bitcoin, přičemž mluví i o dalších druzích kryptoměn. Následující roky po
spuštění bitcoinové sítě vznikly kryptoměny Litecoin, Ripple, Dogecoin, Peercoin a další.
V současné době existuje více než 1500 kryptoměn a jejich počet každým dnem roste 21.

V překladu „rovný s rovným“ se označují počítačové sítě, ve kterých mohou uživatele komunikovat přímo
mezi sebou bez prostředníka na stejné úrovni.
18
JUDMAYER, Aljosha, et al. Blocks and Chains: Introduction to Bitcoin, Cryptocurrencies, and Their
Consensus Mechanisms. Synthesis Lectures on Information Security, Privacy, & Trust, 2017. 123 s. ISBN
9781627057134.
19
DODD, N. The social life of Bitcoin. Theory, Culture & Society, 2017. ISSN 0263-2764.
20
Rok 2018 je očekáván jako hlavní rok regulace kryptoměn a zavedení pravidel pro jejich správu. Konkrétní
opatření přijatá ze stran států je popsán blíže v kapitole č.4.2.
21
All Cryptocurrencies. In: Coinmarketcap [online]. 2018 [cit. 2018-03-04]. Dostupné z:
https://coinmarketcap.com/all/views/all/
17
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2 Bitcoin
Cílem kapitoly je přiblížit základní technické parametry a principy fungování
bitcoinové sítě. Za použití popisné metody jsou představeny hlavní instituty těžby, vzniku
bitcoinu, blockchainu, ověřování bloků a vzniku transakcí. Technický popis je nezbytný
pro následnou ekonomickou analýzu a pochopení problematiky jednotlivých aspektů.
V druhé části jsou podrobněji rozebrány ekonomické teorie, které se dají aplikovat přímo
na bitcoin.
Bitcoin je decentralizovaná digitální měna. Bitcoinová síť byla spuštěna 3. ledna
2009, kdy byl vytěžen první blok22 (tzv. Genesis blok). Autorem bitcoinové sítě je
programátor (či skupina programátorů)

vystupující pod pseudonymem Satoshi

Nakamoto23. Dodnes nebyla identita zakladatele přesně prokázána. První transakce
proběhla dne 12. ledna 2009. Toho dne bylo vývojáři Halu Finneymu zasláno 10 bitcoinů.
Bitcoin se dostal do hlubšího povědomí společnosti mediální zprávou o první transakci
bitcoinů za reálné zboží – dvě pizzy24, které si objednal uživatel laszlo za 10 000 bitcoinů,
což ho podle tehdejšího přepočtu stálo 41 dolarů.25 Lze spekulovat o tom, že transakce byla
vytvořena pouze pro marketingovou propagaci. Ceny pizza nebyla tou dobou bitcoiny
vyčíslitelná, jelikož nebyl stanoven žádný směnný kurz k dolaru.
Bitcoin lze definovat dvěma způsoby26: zaprvé se jedná o volně přístupnou platební
síť navzájem propojených počítačů a koncových uživatelů, mezi kterými dochází
k odesílání a přijímání plateb; za druhé jako jednotku, kterou si mezi sebou uživatelé
prostřednictvím sítě posílají (známou pod zkratkou BTC). Základní jednotka je dělitelná až
na 8 desetinných míst27.
Společenské vnímání o bitcoinové síti se neslo ve znamení „platidla pro společensky
nevhodné aktivity“. Jako relevantní příklad může posloužit internetové tržiště Silkroad, na
kterém docházelo k uzavírání obchodů s drogami, objednávkám k padělání různých
Blok představuje jeden ze článků celé sítě, do kterého se zahrnují nepotvrzené transakce. Technická
specifikace dále v textu.
23
NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. 2008.
24
KOSTERELIS, S. The first-ever Bitcoin transaction was used to buy two pizzas – today, it’s worth $150
million. In: Techly.com.au [online]. 2017 [cit. 2017-09-14]. Dostupné z:
https://www.techly.com.au/2017/12/05/first-ever-bitcoin-transaction-used-buy-two-pizzas-today-worth-150million/
25
Pro zajímavost – k prosinci 2017 by částka 10 000 bitcoinů odpovídala 170 milionům dolarů, což je
přibližně 3,5 miliardy korun.
26
FRANCO, Pedro. Understanding Bitcoin: Cryptography, engineering and economics. John Wiley & Sons,
2014. Str. 18.
27
1 bitcoin (= 1 BTC), 1 centibitcoin (cBTC) = 0,01 BTC, 1 milibitcoin (mBTC) = 0,001 BTC a nejmenší
jednotka 1 Satoshi 27 = 0,00000001 BTC.
22
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dokladů a obchodování s kradeným zbožím, za které se platilo právě bitcoiny. I přes
uzavření tržiště SilkRoad v roce 2013 zůstávala dlouhou dobu bitcoinové síti nálepka
platidla černého trhu.
Bitcoinový platební systém není řízen žádnou centrální mocí či nadřazeným
správcovským orgánem, který by prováděl nezbytné operace, validaci příkazů k provedení
transakcí nebo reguloval emisi dalších jednotek měny. Jenže idea systému bez prostředníka
není unikátní pouze pro kryptoměny – pokud si dva sousedi půjčí v rámci dobrých vztahů
pár korun, jedná se také o peer-to-peer transakci bez zásahu jakékoli autority. Základní
charakteristika bitcoinové sítě je, že management je decentralizovaný, automatický a
stabilní28. Veškeré zdrojové kódy jsou volně dostupné na internetu a každá transakce je
zaznamenána do volně přístupných protokolů (včetně IP adresy odesílatele).

2.1 Základní pojmy a principy fungování
Od zveřejnění principů bitcoinové sítě v roce 2009 bylo definováno, že bitcoinu bude
vytěžen přesný počet – 21 milionů bitcoinů29. Nové bitcoiny jsou generovány v časovém
intervalu jako odměna pro prvního těžaře, který vyřeší výpočetní úlohu. Vyřešením
algoritmu dostane těžař možnost vytvořit nově vznikající blok, do kterého smí zahrnout
určitý počet transakcí. Proces zaplňování nového bloku transakcemi se někdy také
označuje pojmem ověřování bloku. Odměna za vyřešení algoritmu byla původně nastavena
na 50 bitcoinů, ovšem po ověření každých 210 tisíců bloků se snižuje na polovinu 30. Blok
č. 48870631 ověřený 7. října 2017 generoval odměnu 12,5 bitcoinů 32. Další (třetí) snížení
odměny na 6,26 bitcoinu za ověření nastane za ověření bloku s číslem 630 000. Jeden blok
je ověřen průměrně v intervalu každých 10 minut. Číslování bloků lze přirovnat k číslům
stránky papírové účetní knihy, ve které vítězný těžař na straně 488706 zapsal, že byl
prvním těžařem, který vyřešil výpočetní úlohu, získává za ni odměnu a dále uvede, které
transakce do nového bloku zařazuje. Konečný počet bitcoinů a přesný odhad odměny za
ověření zajišťuje relativně stabilní jistotu všech uživatelů sítě o budoucím vývoji počtu
jednotek.

28

ASHTON, M. What's Wrong with Money?: The Biggest Bubble of All. Waltham: John Wiley & Sons,
2016. 208 s. ISBN: 978-1-119-19101-8. Str. 40.
29
S nepatrnou odchylkou se jedná o částku nedosahující přesně 21 milionů.
30
1-210 tisíc odměna 50 bitcoinů, 210-420 tisíc 25 bitcoinů a aktuální 420-630 tisíc odměna 12,5 bitcoinu
31
Každý další vznikající blok má o jedno číslo větší než předchozí blok. Pokud byl ověřen blok č. 488706,
znamená to, že blockchain dosahoval dne 7. 10. 2017 488.706 bloků.
32
Dne 26. ledna 2017 byl vytěžen blok č. 506189, za 111 dnů došlo k ověření téměř 18 tisíc bloků.
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2.1.1 Blockchain a nové bloky
Blockchain se dá definovat jako veřejná účetní kniha všech proběhlých transakcí 33.
Transakce se postupně řadí do skupin zvaných bloky. Nový blok byl přirovnán k nové
straně v účetní knize. Každá transakce musí být zařazena do bloku, jelikož pouze tím dojde
k jejímu potvrzení. V případě, že je blok „zaplněn“ informacemi o provedených
transakcích, dojde k jeho uzavření (v přirovnání se stránkou účetní knihy by v takovém
případě byla zaplněna celá strana různými transakcemi a nezbývalo by už žádné místo na
další). Po uzavření bloku se začne generovat nový blok pro další zatím nepotvrzené
transakce. Těžaři si sami vybírají, který řetěz bloku chtějí rozšířit, pokračovat na něm a
napojit na něj blok následující. Volba určitého bloku znamená souhlas se všemi
předchozími transakcemi ve vybraném řetězci, jelikož každý blok odkazuje na blok
předchozí. Následující obrázek č. 2.1 ve zjednodušené formě znázorňuje napojení nově
vznikajícího bloku 13 na blok 12. Dle přirovnání k „novým čistým“ stránkám účetní knihy
by se na nové stránce bloku 13 v záhlaví uvedlo „všechny transakce na straně č. 12 jsou
součástí i této strany č. 13“. Takovým způsobem dojde k vystopování všech transakcí
v bitcoinové síti. Velikost bloku je omezena na 1 MB a lze do něj zahrnout přibližně 1.200
transakcí.
Obrázek č. 2.1: Znázornění vzniku nového bloku č. 13

Zdroj: Portál Jak funguje bitcoin, 2015 34

33

GIMIGLIANO, G. Bitcoin and Mobile Payments: Constructing a European Union Framework. Palgrave
Macmillan UK, 2016, 314 s. ISBN: 9781137575111. Str. 123.
34
JFB. Bitcoin pro laiky II. Jakfungujebitcoin.cz [online]. 2015 [cit. 2017-10-24]. Dostupné z:
http://jakfungujebitcoin.blogspot.cz/2015/08/bitcoin-pro-laiky-ii.html
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Každá informace zapsaná do bloku se označí časovým razítkem a je trvale
nezaměnitelná. Pokud by někdo chtěl změnit transakci v bloku č. 6, musel by změnit
všechny na něj napojené bloky. Blockchain by neměl být zaměňován s pojmem
bitcoinová transakce. Blockchain je propojením řetězce bloků (tj. celá účetní kniha
dohromady), ovšem bitcoinová transakce je řetězec digitálních podpisů mezi dvěma
konkrétními uživateli (tj. veřejných a privátních klíčů dvou konkrétních uživatelů, kteří si
mezi sebou v datové zprávě posílají jednotku bitcoin). Databáze blockchain je společná pro
všechny uzly (neboli uživatele), které se systému účastní. Blockchain obsahuje souhrn
všech provedených transakcí. Každá provedená transakce od spuštění systému je dodnes
dohledatelná.35 Dne 1. ledna 2018 dosahovala velikost blockchainu 140 gigabytů 36.

2.1.2 Tvorba nových bitcoinů
Bitcoiny jsou emitovány za vyřešení kryptografické úlohy. Tento proces je se
zvýšením počtu těžařů (tzv. minerů) stále složitější. V historii na vytěžení jednoho bitcoinu
(označení pro vyřešení algoritmu s odměnou ve formě bitcoinu) z důvodu téměř nulové
konkurence stačila jednodušší kalkulačka. Náročnost úloh je nastavena tak, aby došlo
k relativně konstantní rychlosti tvorby bitcoinů 37. Přibližně každých 10 minut dochází
k sestavení nového bloku a emisi nových bitcoinů v závislosti na aktuální výši odměny.
Celkový počet jednotek v bitcoinovém systému je nastaven přibližně na 21 miliónů
bitcoinů, které by měly být vytěženy do roku 2140. K lednu 2018 bylo vytěženo okolo 17
milionů bitcoinů – téměř 76 % celkového objemu 38.
Decentralizovaný systém bitcoinové platební sítě je nastaven způsobem, že k ověření
zadaných transakcí dochází v rámci výpočetní činnosti těžařů. Primárně je v systému
potřeba ověřovat transakce, přičemž k ověření transakcí jsou těžaři motivováni odměnou
plynoucí z tvorby nového bloku. Dá se tedy říct, že postupné uvolňování bitcoinů v rámci
těžby je nastaveno pouze jako motivace, aby se zabránilo situaci, ve které by nebyl nikdo,
kdo by byl ochoten vytvořit další blok a zařadit do něj neautorizované transakce. Těžaři si
mohou vybrat, které konkrétní neověřené transakce zařadí do svého bloku. U každé
transakce lze nastavit transakční poplatek pro těžaře za zařazení transakce do bloku. Těžař
Blockchain. In: INVESTOPEDIA [online] 2015 [cit. 2017-09-23]. Dostupné z:
http://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp?version=v1
36
Blockchain Size. In: Charts Bitcoin [online] 2018 [cit. 2018-02-02]. Dostupné z:
https://charts.bitcoin.com/chart/blockchain-size
37
NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. 2008.
38
SMITH, T. How many Bitcoins are currently in circulation? In: QUORA [online] 2018 [cit. 2018-01-26].
Dostupné z: https://www.quora.com/How-many-Bitcoins-are-currently-in-circulation
35
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za nově sestavený blok generuje zisk nově uvolněných bitcoinů a navíc dostává transakční
poplatky od uživatelů za zařazení transakce do vytvářeného bloku.

2.1.3 Bitcoinová peněženka
Bitcoinová peněženka je bitcoinový účet jednotlivce. Pro založení bitcoinového
účtu se uživatel zaregistruje u některého z provozovatelů softwaru. Každá peněženka může
mít neomezený počet bitcoinových adres 39. Výhoda neomezeného počtu adres umožňuje
pro každou zakázku vygenerovat zvláštní identifikační adresu (v šifrování jde o veřejný
klíč), na kterou mu konkrétní uživatel zašle bitcoiny40. Počet bitcoinových adres a
bitcoinových peněženek na jednotlivce není nikterak omezen. Bitcoinové peněženky
nejsou v samotném blockchainu nijak spojeny s údaji o skutečné identitě uživatele.
Uživatel si nejčastěji jako správce své bitcoinové peněženky vybírá software, který adresu
a transakce uživatele spravuje – nainstaluje si aplikaci nebo si vybere internetový server,
na kterém si zřídí účet. Uživatelské aplikace (označované také jako klienti) reagují na
požadavek transparentnosti systému, proto s narůstajícími obavami ohledně anonymity
vlastníků bitcoinových peněženek vyžadují při registraci doložení dokladů totožnosti,
ověření telefonního čísla či propojení s bankovním účtem.
Klíč transparentnosti celého systému představuje neustálé sdílení všech transakcí
mezi bitcoinovými klienty. Vytváří se volně přístupná účetní kniha celé platební sítě
(blockchain) a zahrnuje všechny transakce. Z každého záznamu lze identifikovat, kdy
došlo k převodu, počet poslaných jednotek, nebo zůstatek na účtu odesílatele a příjemce 41.
Pokud si chce jedinec založit bitcoinovou peněženku, zvolí si klienta (tj. software
který mu peněženku spravuje) dle náročnosti svých požadavků. Bitcoin klienty lze rozdělit
na dvě základní skupiny – tenký42 a tlustý klient43. Značnou

variabilitu

klientů,

kteří

Pro lepší pochopení lze bitcoinovou peněženku přirovnat k účtu u libovolné banky, přičemž každá
bitcoinová adresa představuje konkrétní a jedinečnou specifikaci, kam mu bitcoiny budou zasílány.
Podnikatel, který dostává zaplaceno za zakázky firmy A, B a C si pro rozlišení transakcí může založit jednu
bitcoinovou peněženku se třemi různými adresami (zvlášť pro každou firmu), nebo pro každou zakázku
všech firem samostatnou adresu (pro 100 zakázek všech tří firem by měl 100 různých adres).
40
Pro představu se jedná o konkrétní kód, který identifikuje bitcoinovou peněženku, lze přirovnat k emailové
adrese či číslu účtu.
41
NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. 2008.
42
Tenký klient (neboli webová aplikace) představuje určité riziko. Výhodou je, že nestahuje celý protokol
blockchainu, ale pouze potřebné transakce. Celková synchronizace trvá řádově minuty. Je třeba se vyhnout
webovým klientům, kteří mají přístup k privátním uživatelským klíčům, jelikož by mohlo dojít ke ztrátě dat.
V případě nízkého zabezpečení hrozí hackerský útok s možností odcizení veškerých bitcoinů, které má
uživatel v peněžence. Příkladem tenkého klienta je internetový portál Blockchain.info.
43
Tlustý klient splňuje uživatelsky náročnější požadavky. Jeho hlavní nevýhodou pro uživatele představuje
stahování celého blockchainu (tedy celou historii všech transakcí). Pro běžného uživatele lze doporučit
39
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poskytují různé služby pro majitele bitcoinové peněženky, lze přirovnat k výběru platební
instituce pro uložení finančních prostředků. Dle své náročnosti a požadavků si zákazník
volí různé klienty na základě uživatelské podpory, kterou svým klientům poskytují.

2.1.4 Transakce a jejich autorizace
Při posílání bitcoinů mezi uživateli se postupuje pomocí asymetrického šifrování.
Za použití veřejných klíčů uživatelů (tj. adres bitcoinových peněženek) se vytvoří
transakce, která je navíc podepsána privátním klíčem44. Funkci centrální kontrolní autority
plní dešifrování privátním klíčem příjemce, který se musí shodovat s odesílatelovým.
Privátní klíč je si lze představit jako heslo (shodné s odesílatelovým), které zadá koncový
příjemce, čímž ověří skutečný obsah zprávy.
Pokud dojde k zadání transakce do bitcoinové sítě mezi dvěma uživateli, je nutné
takovou transakci ověřit, neboť jinak je zařazena do souboru nezařazených transakcí a
zaslané bitcoiny nemohou být připsány do peněženky příjemce. Ověřovat transakce mohou
pouze těžaři. Těžaři si sami vybírají, které transakce zařadí do nově vznikajícího bloku.
Jejich zařazením dojde k ověření a potvrzení transakce.
Na tomto místě je stěžejní upozornit na odlišnost systémového nastavení při
odesílání bitcoinů do jiné peněženky, které funguje jinak než je tomu např. u běžných účtů
v bance. U běžného platebního účtu klient zadá požadovanou částku, kterou chce zaslat na
jiný bankovní účet. Pokud má majitel účtu požadované prostředky na svém účtu
u bankovní instituce, odeslané prostředky se odečtou z celkového disponibilního zůstatku a
peněžní prostředky jsou připsány na účet příjemce. Při převodu peněžních prostředků
vznikla jedna transakce – od zadavatele k příjemci.
V případě bitcoinové transakce nedochází k odečítání jednotek přímo v bitcoinové
peněžence. Při zadání transakce přesně neodpovídající zůstatku v bitcoinové peněžence
odesílatele dojde k rozdělení celkové bitcoinové sumy na dvě části – požadovanou
odesílající se částku bitcoinů a zbytkového zůstatku. Obě takto vzniklé částky se z účtu
odešlou – první požadovaná část se pošle příjemci a zbylá část zpět do uživatelské

Singing only nebo Header only klienty, které nejsou tak náročné na připojení k internetu, oproti Full klientu
nestahují celý blockchain (který zabírá přes 140 gigabytů), ale pouze relevantní transakce.
44
Proces si lze představit jako zadání hesla (čímž dojde k ověření privátního klíče) při zadání transakce
z vlastní bitcoinové peněženky. Takový krok byl přijat k řešení autentičnosti zaslaných bitcoinů mezi
uživateli a obavy z vícečetného posílání bitcoinu.
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peněženky (tzv. vracející se transakce).45 V bitcoinové síti při zadání transakce mezi
uživateli vznikají z jednoho převodu zbytečně dvě transakce46. Obě vzniklé transakce se
v systému musí ověřit zařazením do bloku. Jelikož jeden blok nedokáže pojmout veškeré
množství nově zadaných a neověřených transakcí, může zdvojení počtu transakcí zvýšit
časovou náročnost na autorizaci provedeného převodu.
Bitcoin se dá rozdělit až na jednotku Satoshi, která se dá při ceně 11.000 dolarů za
bitcoin koupit za 0,00011 dolaru. Při takovém významném rozdělení jednotky je možné
zakoupit bitcoin i za velmi malou finanční sumu. Nejmenší částka, kterou lze poslat, je
547 Satoshi47.
Zadaná transakce se do několika vteřin od odeslání zaznamená v uživatelské
peněžence. Nejdřív je taková transakce označena za „neověřenou“. Z důvodu absence
centrální instituce, která uskutečněnou transakci potvrdí, je systém nastaven tak, že každá
transakce musí získat šest ověření, aby byla považována za bezpečnou. První ověření
získá transakce, pokud ji těžař zpracuje do svého nově vytěženého bloku. Za každé další
ověření transakce se považuje vytěžení dalšího bloku v tom samém řetězci. Jak již bylo
zmíněno, nový blok je sestaven přibližně jednou za 10 minut – pro úplné ověření
transakce, aby mohla být považována za bezpečnou, je třeba minimálně 60 minut.

2.1.5 Transakční poplatky
Doposud bylo popsáno, jak jsou těžaři při řešení úloh při vytváření nového bloku
motivováni odměnou v podobě získání nových bitcoinů (aktuální odměna k datu psaní
práce je 12,5 bitcoinu pro těžaře za jeden vytěžený blok). Za zařazení konkrétní transakce
do bloku může těžař dostat navíc odměnu od zadavatele transakce v podobě transakčního
poplatku. V rozšířeném nastavení platby si odesílatel může upravit výši poplatku, kterou je
ochoten těžaři za zařazení transakce do svého bloku zaplatit. Takovou možnost nastavení
zobrazuje i obrázek č. 2.2, v němž si uživatel při zadávání transakce může v rámci

45

DRISCOLL, S. How to Bitcoin Works under the Hood. In: ImponderableThings [online]. 2013 [cit. 201709-23]. Dostupné z: http://www.imponderablethings.com/2013/07/how-bitcoin-works-under-hood.html
46
K lepšímu pochopení rozdělení odesílané transakce lze uvést smyšlený příklad:
Uživatel 1 má ve své peněžence 10 bitcoinů. S uživatelem 2 se dohodl, že mu pošle 2 bitcoiny. Když uživatel
1 zadává transakci do sítě, dojde k odeslání všech 10 bitcoinů (oproti bankovnímu účtu, ze kterého by se
poslaly pouze 2 bitcoiny), které jsou rozděleny do dvou transakcí:
• transakce 1: 2 bitcoiny od uživatele 1 pro uživatele 2; a
• transakce 2: 8 bitcoinů od uživatele 1 zpět do peněženky uživatele 1.
47
ALYSON. What is the minimum amount I can send?. In: Blockchain Support [online]. 2018 [cit. 2018-0202]. Dostupné z: https://support.blockchain.com/hc/en-us/articles/210354003-What-is-the-minimum-amountI-can-send-
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rozšířeného nastavení (angl. advanced send) změnit výši transakčního poplatku. Obrázek48
je převzat přímo z procesu zadávání nové transakce nazvané „Pepíkovi za dva knedlíky“ ve
výši 2,28 euro (0,002 bitcoinu). V části „transaction fee“ si uživatel nastavil poplatek ve
výši 0,00017119 bitcoinu. Uživatel je při zadání transakce softwarem varován, že taková
výše poplatku je příliš malá a k ověření transakce nemusí nikdy dojít.
Obrázek č. 2.2: Nastavení transakčního poplatku za zařazení do bloku

Zdroj: Portál Bitcoincz.cz, 2017 49

Poslední dobou se v závislosti na rostoucím počtu uživatelů bitcoinu poplatky za
zařazení do bloku navyšují. Každý uživatel chce mít co nejdříve potvrzenou svoji
transakci, a proto zvolí vyšší transakční poplatek, aby měl jistotu rychlého zařazení do
bloku. Soupeření mezi jednotlivými těžaři plní funkci decentralizované tvorby rozhodnutí.
Každý těžař má zájem na generování zisku, proto si vybírá, které transakce do nově
generovaného bloku zahrne. Je vhodné znovu upozornit, že možnost generovat nový blok
má pouze ten těžař, který jako první vyřeší matematický algoritmus. Do budoucna, po
vytěžení všech 21 milionů bitcoinů, se předpokládá generování zisku pouze z transakčních
poplatků. Podrobnější analýzu ekonomických aspektů transakčních poplatků obsahuje
sekce 3.5, která se zabývá problematikou transakčních poplatků ve srovnání s poplatky za
bankovní převody.

MARTY. Blockchain.info – návod online peněženka. Bitcoincz.cz [online]. 2017 [cit. 2017-09-14].
Dostupné z: http://bitcoincz.cz/index.php/2017/04/09/blockchain-info-navod-online-penezenka/
49
Tamtéž.
48
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2.2 Ekonomické teorie aplikovatelné na bitcoin
Tato kapitola se zaměřuje na základní vymezení ekonomických teorií, které jsou
aplikovatelné na bitcoinovou síť. Jejich aplikace na konkrétní problematiku dále rozvíjí
třetí část práce, která podrobuje vybrané aspekty bitcoinu ekonomické analýze a dalším
ekonomickým teoriím.

2.2.1 Nabídkově-poptávková analýza
První a nejpodstatnější ekonomickou teorii představuje nabídkově-poptávková
analýza bitcoinového trhu. Cena bitcoinu se tvoří pouze na základě tržních sil, které jsou
vyvolány vzájemným působením tržní nabídky a tržní poptávky po daném statku.
Faktory ovlivňující nabídku
Zákon rostoucí nabídky má vliv na průběh nabídkové křivky. Pokud dochází ke
zvyšování ceny statku, roste i počet bitcoinů, které jsou nabízející ochotni na trhu prodat.
Sklon nabídkové křivky je determinován cenovou elasticitou nabídky, která se určuje na
základě koeficientu cenové elasticity. Pokud se změní cena o 1% a výrobci reagují změnou
nabízeného množství o více jak 1%, je nabídka elastická (výrobci pružně reagují na změnu
cen). Naopak je-li změna nabízeného množství menší než 1%, nabídka je neelastická. Na
nabídkovou stranu tvořenou těžaři a obchodníky dopadá zákon rostoucí nabídky – s vyšší
cenou nabízí vyšší počet bitcoinů. Ovšem při těžbě bitcoinů je počet nových jednotek
měny determinovaný, tudíž těžaři nemohou produkovat více bitcoinů, než je nastavený
denní počet. Nabídka těžařů je v tomto případě zcela exogenní a její průběh se blíží
vertikále. Pokud těžaři či obchodníci získají bitcoiny a předpokládají v budoucnu jejich
zhodnocení, mohou v souladu se zákonem rostoucí nabídky odložit jejich prodej do doby,
kdy očekávají růst ceny bitcoinu.
Ke zvýšení elasticity nabídky dochází, pokud se zlevňují výrobní faktory a náklady
na skladování, nebo pokud je charakter použitých technologií univerzální. Těžaři bitcoinů
používají ve svých těžebních soustavách speciální čipy, které jsou pro těžbu jiných
kryptoměn nevhodné. Jelikož výpočetní technika není univerzálně využitelná těžbě jiné
kryptoměny, existují na straně těžařů vysoké náklady ke vstupu do odvětví. Také v případě
silné konkurence je tržní nabídka mnohem elastičtější. Na straně těžařů nepanuje silná
konkurence, tudíž i tento faktor přispívá k neelastické nabídce. Z uvedeného lze
analyzovat, že nabídka těžařů je spíše neelastická. Oproti nim mají obchodníci s bitcoiny
nabídku elastičtější. Se změnou ceny mohou obchodníci rychleji reagovat změnou
19

nabízeného množství. Držba volných jednotek při nízké ceně pro ně může znamenat
budoucí zvýšení příjmů. Navíc činnost obchodníků je univerzální a při hrozící ztrátě
mohou diferencovat své nabízené zboží i o jiné kryptoměny.
Významné nominální faktory, které ovlivňují posun celé křivky nabídky, se
dotýkají samotné efektivity těžby. Významný vliv mají změny cen výrobních faktorů.
Pokud dojde k poklesu jejich ceny, roste tržní nabídka bitcoinů (tj. dochází k posunu
křivky vpravo). Pro těžaře znamená pokles ceny počítačové a výpočetní techniky, mezd
zaměstnanců nebo ceny elektrické energie snížení nákladů na vytěžení jednoho bitcionu.
Energetická náročnost těžby má za následek významnou koncentraci těžařů v zemích
s nízkou cenou elektrické energie. Těžaři jsou v případě formování ceny spíše jejími
příjemci, neboť cena je určována spíše tlaky ze strany poptávky. Rozhodování těžařů o
tom, zda se jim ještě vyplatí těžba či nikoli, analyzuje následující subkapitola.
Necenovými faktory, které ovlivňují stranu nabídky, je složitost algoritmických
výpočtů a kapacita výkonu výpočetní techniky. Složitost algoritmických výpočtů se
automaticky mění tak, aby došlo ke konstantní emisi bitcoinů. Jestliže se zlepšuje
výpočetní kapacita těžařů, či přibývá jejich počet, zvyšuje se také náročnost výpočetních
úloh. V obráceném případě dochází k jejich zjednodušení. Těžaři se v rámci snižování
nákladů na těžbu snaží o inovace a zvýšení rychlosti a kvality těžby. Investice se vyplatí do
doby, kdy jsou náklady na inovace nižší než příjem z nich. Veškeré snížení cen vstupů
(surovin, energie, pracovní síly, výpočetní techniky) mají za následek pokles nabídky
těžařů. Dalším velmi vlivným necenovým faktorem je pro těžaře změna vnějších výrobních
podmínek (zásahy státu, konkurence, daňové prostředí). Pro těžaře a obchodníky je
důležitá právní jistota jejich činnosti, vycházející z předpokladu právní jistoty při těžebních
aktivitách na území státu a transparentnosti zdanění jejich činnosti. Pokud regulátoři
zakážou těžbu, dojde k odchodu těžařů do jiných právně stabilních zemí, či se těžaři
rozhodnou trh opustit úplně. Stranu nabídky bitcoinů tvoří ovšem také stávající investoři a
další vlastníci bitcoinu, kteří působí na obou stranách trhu dle toho, zda nakupují či
prodávají. Jejich změny preferencí zvyšují nebo snižují nabídku jednotek. Pokud se
obchodníci a investoři rozhodnou neprodávat, jsou těžaři jedinými subjekty, od kterých
mohou investoři nově emitované jednotky nakoupit.
Následující obrázek č. 2.3 zachycuje změny nabídky v závislosti na různých
faktorech. Růst nabídky je znázorněn jejím posunem doprava (modře), jelikož při stejné
ceně jsou nabízející ochotni prodávat vyšší počet jednotek. Nabídka roste, pokud se
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zlepšuje a zlevňuje technologie, snižují mzdy zaměstnanců, snižují se úrokové sazby, nebo
se zvyšuje konkurence. Pokles nabídky je v obrázku zaznamenán posunem nabídky doleva
(červeně), neboť dochází ke snížení počtu zboží, které jsou obchodníci za danou cenu
ochotni prodávat. Ke snížení nabídky dochází při zvyšování mezd zaměstnanců, ceny
surovin, nebo pokud nabízející očekávají vzestup cenové hladiny.
Obrázek č. 2.3: Působení necenových faktorů na nabídku

Zdroj: Vlastní obrázek autorky, 2018

Faktory ovlivňující poptávku
Tvar poptávkové křivky je ovlivněn zákonem klesající poptávky, na jejíž sklon má
vliv cenová elasticity poptávky. Koeficient cenové elasticity udává, o kolik procent se
zvýší (popř. sníží) poptávané množství, když se cena změní o 1%. Pokud spotřebitelé
reagují na změny cen citlivěji, je koeficient elasticity vyšší než 1 a poptávka je elastická.
V případě, že se změnou ceny dochází k nízké změně poptávaného množství, je poptávka
neelastická. Jeden z nejvýznamnějších faktorů ovlivňující cenovou elasticitu poptávky
představuje cena substitutů, v tomto případě dalších druhů kryptoměn (Litecoin, Ethereum,
Dash apod.). Čím vyšší počet substitutů existuje, tím vyšší je elasticita poptávky. Bitcoin
mezi kryptoměnami nemá významné právní postavení a při velmi vysoké ceně ho lze
substituovat jinými kryptoměnami. Lze spekulovat o vlivu komplementů na cenu bitcoinu.
Komplementy bitcoinů jsou takové statky, u nichž je spotřeba jednoho podmíněna
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spotřebou druhého. Dalo by se uvažovat např. o ceně ochranných trezorů či výše pojištění
bitcoinů před odcizením.
Dalším nominálním faktorem, který může mít vliv na změny poptávky, je technická
specifikace bitcoinové sítě. Pokud se zvyšují transakční poplatky za převod, poptávka
klesá. Obdobně v případě zpomalení rychlosti ověření transakce dochází k poklesu
poptávky, neboť dochází k subsumování bitcoinu jinými rychlejšími prostředky k převodu.
Vedle cenové elasticity působí na průběh křivky poptávky také důchodová
elasticita, která vyjadřuje závislost změn poptávaného množství na změně důchodu
spotřebitele. Koeficient důchodové elasticity udává, o kolik procent se změní spotřeba
statku, jestliže se změní důchod o 1%. Pokud je koeficient vyšší než 1, jedná se o statek
luxusní, neboť poptávané množství vzrostlo s růstem důchodu více než důchod. Jestliže
koeficient dosahuje hodnoty mezi 1 a 0, jedná se o normální statek. Pokud je koeficient
důchodové elasticity menší než 0, s růstem důchodu kleslo poptávané zboží, a takový
statek je pro spotřebitele podřadný. Bitcoin prozatím představuje pro spotřebitele luxusní
statek, neboť se snížením očekávaného důchodu spotřebitelé reagují snížením poptávky
pro kryptoměně. V obráceném případě při očekávaném zvýšení důchodů poptávka roste.
Necenové faktory, které mají zásadní vliv na posuny křivky poptávky, zastupují
hlavně změny spotřebitelských preferencí. Spotřebitelé jsou v případě bitcoinů silně
ovlivňováni internetovou propagací a módními vlnami spojenými s bitcoiny. Uvedenou
závislost dokazuje i komparace ceny bitcoinu s frekvencí vyhledávání pojmu „bitcoin“
z roku 2017 ve vyhledávači Google Trends. Klamavé zprávy ohledně upadající ceny,
zavedení nové regulace či omezení těžby mohou vyvolat paniku na trhu a snížení
poptávky. Na straně poptávky panuje mnohem větší asymetrie informací, ze které může
těžit vybraná informovanější elita. Na začátku září 2017 byla banka JP Morgan a její
výkonný šéf Jamie Dimon obviněni z manipulování trhu a poškozování dobrého jména
bitcoinu. Banka nejprve prohlásila, že bitcoin je podvod a vyhodí každého, kdo s ním
obchoduje. Přičemž v následujících dnech nakoupila obrovské množství bitcoinů, jejichž
cena po prohlášení významně klesla.
Obrázek č. 2.4 zachycuje hlavní faktory způsobující změny poptávky. Zvýšení
křivky poptávky je znázorněno jejím posunem doprava (červeně) – při stejně ceně je
poptáváno větší množství bitcoinu. K růstu poptávky dochází při snížení ceny
komplementu, při růstu důchodu či při zvýšení počtu obyvatel. V případě bitcoinu se spíše
zvyšuje počet informované veřejnosti o principech a bitcoin je dostupnější i pro větší
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veřejnost. Navíc v případě očekávání budoucího zvýšení ceny bitcoinu se zvyšuje
poptávka. Poptávka klesá (na obrázku posun doleva, znázorněno modře) v případě
očekávaného snížení příjmu nebo poklesu ceny substitutu (jiné kryptoměny). Pokud
spotřebitelé očekávají vládní regulační opatření, dochází také k poklesu poptávky z důvodu
nejistoty dalšího vývoje bitcoinu.
Obrázek č. 2.4: Působení faktorů na poptávku

Zdroj: Vlastní obrázek autorky, 2018

Pokud je na trhu převaha poptávky a poptávané množství převyšuje nabídku,
dochází k růstu ceny. V období listopadu a prosince 2017 došlo k silnému převisu
poptávky nad nabídkou, nedostatek bitcoinů zvýšil cenu až téměř k 20 tisícům dolarům. Po
propadu ceny naopak na trhu došlo k přebytečnému množství nabízených bitcoinů, což
ovšem umožnilo alokaci jednotek k více riziko vyhledávajícím investorům. Při snižující se
ceně ze začátku roku 2018 hrozilo, že na trhu dojde k hlubokému propadu ceny, jelikož
snížení ceny nebylo pro spotřebitele racionálně vysvětlitelné. V médiích proběhly zprávy
o přísnější regulaci bitcoinu, zákazu směnáren a burz, či omezení těžby. Všechny tyto
zprávy vyvolaly nejistotu a spotřebitelé s averzí k riziku se zbavovali bitcoinů a směnili je
na méně rizikovější aktiva (např. za peníze).

23

Na bitcoinovém trhu má poptávka silnější vliv, který formuje jeho cenu. Nicméně
dle studie Apex Trading Group pro období listopadu 201750 bylo možné indikovat období,
ve kterém na tvorbu ceny měla dominantní vliv nabídka. Jednalo se vždy o období, které
přišlo po snížení ceny z důvodu oslabení vlivu poptávky a většinou pak následovalo
období růstu ceny. Nabídku přitom představují nejen těžaři, ale hlavně i obchodníci či
drobní investoři.

2.2.2 Ekonomická analýza chování strany části nabídky-těžařů
Na bitcoinovém trhu stojí na straně nabízejících, kteří prodávají nově emitované
jednotky bitcoinů, těžaři a obchodníci s bitcoiny. Těžaři vychází při své činnosti z analýzy
zisku a ztrát, ve které kalkulují, zda se jim vyplatí nadále pokračovat ve své činnosti.
Hodnocení probíhá za využití modelu porovnávajícího mezní náklady a mezní příjmy
z další vyrobené jednotky. Dle modelu těžaři pokračují v těžbě, pouze pokud příjem z nich
přesáhne náklady na jejich získání.
V dokonalém prostředí pro každou úroveň ceny existuje rovnovážný objem
produkce daný průsečíkem křivek mezních nákladů (MC) s křivkou mezních příjmů (MR),
ve kterém firma maximalizuje svůj zisk. Křivka mezních nákladů vyjadřuje náklady na
výrobu každé další jednotky (v našem případě výpočtu algoritmu a získání bitcoinů za
odměnu) a udává přírůstek celkových nákladů firmy, pokud se produkce (výstup) zvýší o
jednotku (zvýšení výpočetního výkonu o jednotku). Průběh křivky je rostoucí v důsledku
působení zákona o klesajících výnosech. Křivka mezních nákladů je v případě dokonalé
konkurence také křivkou nabídky firmy.

50

ApeX_Trading_Group. Bitcoin - Supply and Demand. In: TradingView [online] [cit. 2018-03-09].
Dostupné z: https://www.tradingview.com/chart/BTCUSD/LWdaxRLx-Bitcoin-Supply-and-Demand/
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Obrázek č. 2.5: Zisk a ztráta v dokonalé konkurenci

Zdroj: SlidePlayer, 2018, vlastní úprava 51

V modelu dokonalé konkurence lze předpokládat, že mezní příjem (MR) z každé
další jednotky se rovná průměrnému příjmu (AR). Obrázek 2.5 znázorňuje klasický model
firmy a jejího zisku a ztráty na dokonale konkurenčním trhu. Již bylo uvedeno, křivka
mezních nákladů (MC) současně představuje křivku nabídky firmy (s). Optimální množství
produkce firmy je v průsečíku mezních příjmů a mezních nákladů (MC=MR). V části a)
obrázku je znázorněn zisk firmy, neboť mezní příjmy převyšují průměrné náklady (AC) na
vyrobení této jednotky. Pokud je příjem z každého ověřeného bloku (v současnosti 12,5
bitcoinů) vyšší než náklad na jejich získání, vyplatí se těžařům nadále pokračovat
v činnosti. Část b) obrázku 2.5 naopak zachycuje situaci, ve které těžaři vzniká ztráta.
V tomto případě se ovšem jedná o stav, ve kterém průměrné náklady na jednotku (AC)
převyšují mezní příjmy z této jednotky. Bod U (v obrázku červeně) představuje bod
uzavření firmy, neboť z příjmu firmy nedochází k pokrytí fixních nákladů. Pokud by tedy
příjem těžaře nepokrýval ani náklady na provoz výpočetní techniky, došlo by k uzavření
firmy a odchodu těžaře z trhu.
Na straně nabídky bitcoinu, kterou vytváří těžaři, ovšem nepanuje dokonalá
konkurence. Těžba bitcoinu sice byla koncipována jako decentralizovaná s otevřeným
přístupem, který měl zajistit vysoký podíl těžařů, nicméně tržní strukturu v současnosti
narušují vysoké bariéry vstupu do odvětví. Těžaři se spojují do společenství (tzv. mining
poolu). Šest největších mining poolu ovládá okolo 80% výpočetní síly. Subjekty, které by
se chtěly do těžby zapojit, musí počítat s vysokými počátečními investicemi do výpočetní
Prezentace Optimum dokonale konkurenční firmy a rovnováha dokonale konkurenčního trhu. In:
Slideplayer [online] [cit. 2018-03-04]. Dostupné z: http://slideplayer.cz/slide/4876858/
51
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techniky. Navíc oproti dokonalé konkurenci na trhu nepanuje dokonalá informovanost
o cenách a množství zboží. Jediným společným znakem s dokonalou konkurencí je, že
bitcoin představuje homogenní produkt. V případě homogenního produktu se vzniklá tržní
struktura nazývá čistý neboli homogenní oligopol.
Jenomže těžaři nejsou jediní, kteří tvoří nabídku. Na straně nabídky jsou také další
investoři, obchodníci s kryptoměnami, burzy a jiné subjekty, které na trhu prodávají své
jednotky. Proto nelze říci, že těžaři mohou významněji ovlivnit počet nabízejících jednotek
a jejich cenu, nýbrž jsou příjemci této ceny. Celkově (pokud nabídku tvoří těžaři a
obchodníci) tedy trh s bitcoiny představuje tržní strukturu se silnými znaky dokonalé
konkurence, jelikož na trhu působí mnoho prodávajících a kupujících, neexistují bariéry
vstupu (každý může bez žádných vstupních nákladů zakoupit bitcoin, který po čase opět
nabídne k prodeji), produkt odvětví je homogenní, neexistují patenty a jiné podmínky,
které by zvýhodňovaly jednoho spotřebitele před druhým. Nicméně vždy existují nějaké
významnější subjekty a faktory, které mohou mít vliv na nabídkovou nebo poptávkovou
stranu trhu. Tyto faktory byly blíže specifikovány v předchozí subkapitole o nabídkověpoptávkové analýze a představují hlavní determinanty ceny bitcoinu.

2.2.3 Analýza rizika spojeného s bitcoiny
Bitcoin je často označován za rizikové aktivum. Riziko z něj vyplývající se
projevuje z důvodu (i) rizika možnosti odcizení jednotek v rámci trestné činnosti. Dalším
(ii) rizikem, které je s bitcoinem spojeno vychází z jeho právní nejistoty a vysoké volatility,
které může diferencovat investory a odradit subjekty, které mají k riziku averzi. Obě rizika
analyzuje tato subkapitola.
Otázka spojení bitcoinu s nelegální činností úzce souvisí s ekonomickou teorií
zločinu a její aplikace na nelegální chování subjektů. Autorem teorie zločinu (Economics
of crime) je ekonom a držitel Nobelovy ceny Gary Becker. Becker vycházel
z předpokladu, že zločinecké chování je racionální a ve většině případů zločinec nejedná z
důvodu psychické nemoci či nátlaku okolí. Racionalita zločincova chování se opírá o jeho
vědomou ekonomickou kalkulaci, ve které porovnává užitek vyšší ekonomické odměny ze
spáchání trestné činnosti ve srovnání se svým legálním jednáním. Ve zjednodušeném
postupu zločinec porovnává náklady a výnosy z trestného činu.52

52

BECKER, G.; LANDES, W. M. (eds) 1974. Essays in the Economics of Crime and Punishment. New
York: Columbia University Press for the National Bureau of Economic Research, 1974. Str. 46.
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Ilegální činnost se subjektům nevyplatí, pokud by očekávaný reálný příjem z nich
byl menší než příjem z rizikových legálních aktivit. Trest a možnost dopadení zvyšuje
náklady zločinu. V případě krádeže bitcoinu z peněženek uživatelů poměřuje zločinec
náklady a výnosy svého činu. Pokud cena bitcoinu roste, zvyšují se reálné výnosy z trestné
činnosti a hrozí riziko častějších krádeží jednotek. Jestliže je bitcoin využíván k placení za
trestnou činnost, jedná se pouze o využívání dostupnějších a plně anonymizovaných
prostředků k jejich financování a neznamená to, že bitcoin způsobuje expanzi nelegálního
trhu.
Riziko vyplývající z investice do bitcoinu, je relativně silná nejistota návratnosti
vložených financí. Investor vkládá své finanční prostředky do každé další jednotky, pokud
jeho mezní užitek z každé další jednotky přesahuje mezní náklady na tuto jednotku.
V souvislosti s porovnáváním užitku je důležité zmínit základní vymezení subjektivní
užitkové funkce. Užitková funkce zachycuje závislost mezi subjektivním přínosem
jednotky bitcoinu v závislosti na celkovém jejím množství v peněžence. Užitková funkce
má konkávní průběh, neboť její hodnoty jsou ovlivněny teorií klesajícího mezního užitku.
Každá další dodatečná jednotka bitcoinu přináší uživateli menší mezní užitek než
předchozí.
Obrázek č. 2.6: Užitkové funkce dle přístupu k riziku

Zdroj: Mihola, J., 201053

Tvar užitkové funkce je ovlivněn dle toho, zda je jedinec rizikově neutrální, averzní
či riziko vyhledávající. Její průběh zachycuje obrázek č. 2.6. Konkávní tvar (b) mají běžné
užitkové funkce rizikově averzních jedinců. Na rozdíl od nich mají riziko vyhledávající
investoři konvexní (a) tvar užitkové funkce, neboť s každou další jednotkou jejich mezní
užitek roste. Lineární průběh užitkové funkce (c) mají rizikově neutrální subjekty. Při
existenci rizika budou jedinci investovat a s bitcoiny obchodovat, pokud možná získaná

MIHOLA, J. Prezentace Současný a budoucí příjem, úrok a kapitálový trh. In: Slideplayer [online] [cit.
2018-03-09]. Dostupné z: http://slideplayer.cz/slide/2349522/
53
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částka je výrazně vyšší, než možná ztracená částka. Averzi k riziku je možné předcházet
zavedením pojištění bitcoinů.
Obchodníci se prostřednictvím bitcoinových obchodů snaží zvýšit své rozpočtové
omezení zhodnocením vložených investic, což by při normálním vývoji příjmu nebylo
možné. Zhodnocení bitcoinů pro ně představuje zvýšení důchodu, čímž roste právě
rozpočtové omezení. Do rizikových obchodů se pouští investoři s vysokým příjmem, pro
které je ztracená částka zanedbatelná, či investoři s nízkým příjmem, pro které investice
představují velmi výhodnou možnost jak příjem zvýšit.
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3 Ekonomická analýza hlavních aspektů bitcoinu
Bitcoinová síť vznikla v reakci na těsnější provázanost ekonomik na globálním trhu
jako odpor proti existenci centrálního bankovnictví. Ekonomická krize z roku 2008
vyzdvihla otázky efektivního finančního sektoru, problematiky hypotečních úvěrů a obavy
z dalšího vývoje měny a platebních prostředků. Pád New Yorské Wall Street nebyl pouze
regionální, ale ovlivnil výkonnost všech ekonomik podílející se na světovém obchodu.
Bitcoin a další kryptoměny byly vytvořeny na ideologickém základu anarchismu a
oproštění od státem řízené ekonomiky, politiky centrálních bank a bankovního sektoru.
V této části se diplomová práce věnuje ekonomické analýze vybraných aspektů
bitcoinu, které vznikly na základě hlavních technických charakteristik popsaných
v předchozí části. Významné otázky problematiky transakčních poplatků a omezené
množství transakcí nejsou jedinými diskuzemi, které kolem bitcoinu panují.
Je nutné podotknout, že každá jednotlivá systémová složka bitcoinu může být
interpretována jako výhoda, ale zároveň působit jako nevýhoda. Některé dříve uváděné
výhody spolu se změnou společenských problémů a nárůstem uživatelů sítě aktuálně
představují nevýhody. Každý aspekt je konfrontován se specifiky a požadavky již
existujících finančních institucí a ekonomických teorií z kapitoly 2.2, popřípadě
komparován se stavem jiných institucí. Další část ekonomické analýzy se věnuje
náročnosti těžby na využití elektrické energie, výkonnosti výpočetní techniky a nutnosti
přístupu k internetu při zadávání transakcí.

3.1 Decentralizace systému, absence prostředníka
Síť bitcoinu funguje na bázi peer-to-peer sdílení informací o proběhnuvších
transakcích. Výhoda systému dle ideologie kryptoměn spočívá v absenci třetí strany (tj.
určitého typu prostředníka nebo správce nadřazeného ostatním uživatelům). Převody
nejsou potvrzovány žádnou autoritou, proto při odebrání licence nebo finančnímu kolapsu
nedojde ke zhroucení konkrétní instituce (banky) a zablokování finančních prostředků na
účtech zákazníků. Centrální instituce má při správě platebního styku privilegium na
potvrzení transakcí, přičemž lze polemizovat o možnosti libovůle ve výběru transakcí, u
kterých dojde k potvrzení (např. splněním určitých podmínek při platbě přesahující určitou
sumu, či různé limity převodu vyšších částek bez osobní účasti). Hlavní výhodu
neexistence centrální autority nebo instituce spatřuji pouze v případě krize, jelikož nedojde
k zastavení systému z důvodu „pádu“ takové instituce.
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V běžném bankovním systému si uživatel instituci (správce), které svěří peníze,
vybírá na základě důvěry nebo předchozí pozitivní zkušenosti. Riziko krachu různých bank
je reálné, ovšem právní systém se snaží takovým situacím zabránit zavedením povinného
pojištění vkladů klientů. Pojištění se vztahuje pouze na neanonymní vklady u finančních
institucí54. Pro pojištění bitcoinových účtů a zůstatků není použitelná žádná právní norma
o pojištění vkladů, která by zajišťovala finanční jistotu uživatelů, jelikož se nejedná
o žádnou finanční instituci zprostředkovávající finanční služby. Z důvodu neexistence
správce celé bitcoinové sítě neexistuje žádná zodpovědná osoba, na kterou by povinnost
pojištění dopadala.
Na tomto místě bych ráda zdůraznila hlavní nedostatek absence centrální instituce –
povinnost pojistit vklady svých zákazníků. Veškeré pojištění bitcoinů je pouze dobrovolné.
Absenci jistoty znehodnocení prostředků vložených k nákupu či získání bitcoinů nelze
potlačit ani prostřednictvím pojištění investic. Mohlo by se uvažovat o pojištění investic
v zahraničí, které je subjektům poskytováno Exportní a garanční společností, a.s. (dále jen
„EGAP“). V rámci pojištění investic jde dle podmínek EGAP 55 možné investovat pouze do
společnosti, do které investor vkládá investici za účelem založení zahraniční společnosti či
zvyšuje svou majetkovou účasti v ní. Navíc jsou vyloučeny investice do hazardních a
vysoce spekulativních projektů, za což by se dal dle vývoje ceny za jednotku považovat i
bitcoin.
Další možnost odstranění rizika by mohla být v rámci pojištění investic při nákupu
cenných papírů prostřednictvím obchodníka s cennými papíry. Lze zakoupit cenné papíry
s majetkovou účastí ve společnostech, které provozují softwary vytvářející bitcoinové
peněženky, nebo v burzách, které s bitcoiny a dalšími kryptoměnami obchodují. Dle
zákona č. 254/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu je zřízen Garanční fond
obchodníků s cennými papíry, do kterého obchodník odvádí povinnou platbu.
Z Garančního fondu jsou vypláceny částečné náhrady zákazníkům v situacích, kdy
obchodníci s cennými papíry nejsou schopni plnit své závazky vůči svým zákazníkům.
V uvedeném případě se ovšem jedná pouze o situaci, kdy svým závazkům nemůže dostát
přímo obchodník s cennými papíry. V žádném případě se úprava nevztahuje na snížení

V České republice jsou povinně pojištěny částky do výše 100 000 eur u každého účtu.
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[online]. 2018 [cit. 2018-01-26]. Dostupné z: http://www.egap.cz/pojistne-produkty/produkt-i/zakladnipodminky-pojisteni-investic-ceskych-pravnickych-osob-v-zahranici/index.php
54
55

30

ceny bitcoinu či likvidaci společnosti provozující burzu nebo spravující bitcoinové
peněženky.
Jelikož neexistuje žádná zákonná povinnost pojištění bitcoinů před jejich odcizením
či ztrátou, nabízí soukromé společnosti již od roku 2015 dobrovolné pojištění na základě
smlouvy přímo s vlastníkem bitcoinů. Vlastníci bitcoinů s vysokou averzí k riziku mají
možnost zřídit si s pojišťovnami smlouvu o pojištění svého majetku. Instituce, které nabízí
pojištění bitcoinů, jsou například společnosti XL Calin, Chubb či Mitsui Suitomo
Insurance (hlavně pro japonský trh). Pro vytváření podmínek smlouvy se pojišťovny
nejdříve snažily nalézt podobný podnik s obdobným rizikovým profilem. Vzhledem
k vysoké rizikovosti aktiva jsou smlouvy pojištěny na částku 2% celkové hodnoty, ostatní
finanční aktiva bývají pojištěny pouhým 1% částky z objemu aktiva.56 Důležité je
zdůraznit, že instituce často nabízejí pojištění pouze proti jedné konkrétní situaci – ztráty
spojeny s neúspěšnými transakcemi, odcizení z peněženky, ztráty bitcoinů v případě
zapomenutí přihlašovacích údajů k peněžence. Pokud chce mít uživatel úplnou jistotu před
veškerými riziky, musí počítat s nutností sjednání více různých smluv, což se může jevit
jako ekonomicky neefektivní. Uživateli vznikají vysoké transakční náklady na sjednání
pojišťovacích smluv na více místech, které jsou doplněny o náklady na vyjednávání
konkrétních podmínek každé jednotlivé smlouvy.
Na diskutovanou nemožnost nákupů bitcoinu a jiných kryptoměn ze strany
investičních společností a obchodníků s cennými papíry pro investiční účely reagovala
největší světová skupina provozující derivátové burzy CME. Skupina oznámila 1. listopadu
2017, že do konce roku 2017 začne zprostředkovávat obchody s bitcoinovými deriváty57.
Futures jsou regulovanné cenné papíry, jejichž hodnota se odvíjí od hodnoty podkladového
aktiva, v tomto případě bitcoinu. Obchodování s futures umožňuje nákup a prodej cenných
papírů bez nutnosti přímého vlastnictví (nebo povinnosti nákupu) podkladového aktiva.
V reakci na článek Roba Urbana a Camillie Russo pro agenturu Bloomberg 58 souhlasím
s jejich predikcí, že zavedení prodeje bitcoinových derivátů bude mít vliv na silnější
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volatilitu bitcoinu. Autoři své tvrzení dokládají grafem (obrázek č. 3.1), ve kterém je bílou
křivkou znázorněna cena bitcoinu ze dne 18. prosince 2017, kdy došlo ke spuštění prodeje
bitcoinových derivátů. Cena bitcoinových futures (plnění k lednu 2018) je v grafu
zachycena modře a je na ní patrné mnohem silnější kolísání ceny. James Saluzzi pro
televizi CNBC uvedl, že mu to připomíná reprízu finanční krize z roku 200859. Obdobně
jako Saluzzi se přikláním k názoru, že bitcoin sám o sobě nemůže být žádným
podkladovým aktivem, ze kterého by se dal vyvozovat podkladový majetek (oproti např.
hypotečním úvěrům, které jako podkladové aktivum nesou samu nemovitost). Hlavní
výhodu investic do futures spatřuji v tom, že při obchodování s nimi dopadá na obchodníka
s cennými papíry zákon o podnikání na kapitálových trzích. Obchodníci s bitcoinovými
futures jsou na základě zákona povinni přispívat do Garančního fondu, ze kterého jsou
vypláceny částečné náhrady zákazníkům. Vklady investorů do bitcoinových futures jsou
dle zákona povinně pojištěny a investoři mohou mít jistotu zisku svých prostředků
v případě, že obchodník s cennými papíry není schopen dostát svým závazkům. Nejedná se
ovšem o situaci, že cena bitcoinových futures ztratí na hodnotě a investor ztratí své
investice. Vkladem do bitcoinových futures investor přijímá investiční riziko z nich
vyplývající.
Obrázek č. 3.1: Cena bitcoinu a cena bitcoinového derivátu v den spuštění prodeje

Zdroj: Agentura Bloomberg, 201760
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Kromě povinnosti pojištění rizik pro zákazníky spatřuji v existenci centrální
autority i další výhody. Pokud uživatel zapomene svoje přihlašovací údaje, může si zažádat
o obnovení hesla, či vydání nové platební karty. Oproti tomu ztráta hesla k zašifrované
bitcoinové peněžence může pro uživatele znamenat nemožnost přístupu k uloženým
bitcoinům navždy.
Ztraceným bitcoinům se věnovala studie společnosti Chainalysis, která je dostupná
na serveru Fortune61. Autoři zkoumali, že kvůli ztrátám se snížil celkový objem bitcoinů
v oběhu o 17 – 23 %. Společnost Chainalysis rozdělila možné ztráty do více kategorií.
Nejméně bitcoinů bylo ztracen v případě těžby, strategického investování (71 tisíc
bitcoinů) a výměny jednotek za zboží a služby při nákupech spotřebitelů (121 tisíc
bitcoinů). Autoři rovněž předpokládají, že zcela jistě došlo ke ztrátě 2-3% bitcoinů právě
z důvodu zapomenutí privátního klíče nebo úmrtí vlastníka. Největší ztráty bitcoinů
z oběhu způsobuje skupina dlouhodobých investorů (tzv. „holdeři“ neboli dlouhodobí
držitelé), kteří nakoupili jednotky a vyčkávají, jaký bude jejich další vývoj. Počet jednotek
vlastněných holdery je dle studie okolo 2,5 milionů bitcoinů. Nejčastěji se jedná
o investory, kteří bitcoiny nakupili ještě před rokem 2017. Neméně důležitou kategorií,
kvůli které se snižuje počet bitcoinů v oběhu, je kategorie původních jednotek, které jsou
spojeny s účty zakladatele Satoshi Nakamota. Ve studii se předpokládá, že objem těchto
bitcoinů je okolo 1 milionu. Pokud by se dlouhodobí holdeři a původní Satoshi peněženky
rozhodly na trhu své bitcoiny udat, mohlo by to vážně narušit současnou hodnotu bitcoinů.
Vyšší počet nabízejících jednotek by dle nabídkově-poptávkové analýzy mohl zvýšením
nabízeného počtu jednotek razantně snížit cenu bitcoinu.
Bitcoinová platební síť byla založena s důrazem na nezávislost a neexistenci
správcovské instituce. Výhodu spatřuji v případě, že pokud nastane krach této instituce,
nedojde k pádu celého systému a ztrátě prostředků. Ovšem neexistence správcovského
orgánu způsobuje nejistotu v případě ztráty přihlašovacích údajů. Bitcoiny nejsou povinně
pojištěny a jedinec si musí sjednat soukromé pojištění.
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3.2 Hackerské útoky na poskytovatele bitcoinových služeb
Síť a vytvořený algoritmus jsou odolné vůči vnějším hrozbám a případným útokům.
Protokol o transakcích se sdílí mezi všemi uživateli prostřednictvím internetu. Soubory
jsou uloženy na počítačích a v konkrétních klientech. Pokud dojde k vymazání blockchainu
u jednoho uživatele, ostatní uživatelé mají blockchain uložený na svých počítačích.
Případný útok proti celé síti jako celku je vyloučen62. Napadnout algoritmus, kterým se
vytváří nové bitcoiny je nemožné. Zde je třeba uvést, že je zcela nutné rozlišovat pojmy
„útok na celý systém“ a „útok na konkrétní burzu nebo peněženku“. Kromě legálních cest –
placení a těžby, je jediným způsobem k získání jednotek bitcoinu jejich odcizení z cizí
peněženky, burzy či směnárny. Jak již bylo řečeno v kapitole č. 2.2, v případě plánování
hackerského útoku zločinec dle ekonomie zločinu poměřuje výnosy s náklady zločinu.
Náklady na spáchání hackerského útoku jsou významně nižší z důvodu vysoké internetové
anonymity a snížené schopnosti k vypátrání identity útočníka. V případě, že je cena
bitcoinu vyšší, je mnohem vyšší riziko spáchání hackerského útoku na bitcoinové
peněženky.
Prví větší případ jednoho z útoků na japonskou bitcoinovou burzu Mt.Gox se
odehrál v únoru 2014. V té době procházelo přes uvedenou platformu přes tři čtvrtě všech
obchodů s bitcoiny. Burza se potýkala s problémy již od roku 2013, jelikož přestala
vyplácet uživatelům dolary. V únoru 2014 přestala burza Mt.Gox vyplácet i bitcoiny.
Nakonec 24. února 2014 Mt.Gox uzavřela své stránky a o pár dní později zkrachovala
oficiálně. Uniklý dokument z Mt.Gox tvrdí, že burza přišla o více než 740 tisíc bitcoinů
kvůli krádeži.63 Dle tehdejší ceny se jednalo o bitcoiny v hodnotě téměř půl miliardy
amerických dolarů. Téměř rok po útoku na burzu Mt.Gox došlo ke stejné události, ovšem
v menším rozsahu u burzy Bitstamp. Byly z ní ukradeny bitcoiny za zhruba 5 milionů
dolarů.64 V roce 2016 čelila dalšímu útoku druhá největší burza Bitfinex se sídlem v Hong
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Kongu. Uživatelům bylo ukradeno téměř 120 tisíc bitcoinů 65. S rostoucí cenou se bitcoiny
stále častěji stávají cílem hackerských útoků. Jihokorejská burza Bithumb čelila
hackerskému útoku na přelomu června a července 2017.
Zvyšující se počet útoků na bitcoiny v Jižní Koreji je spojován se rostoucím
zájmem Severní Koreji o získání různých prostředků k obstarávání svých záležitostí 66.
Jelikož Rada bezpečnosti OSN v reakci na dva raketové testy KLDR jednomyslně v srpnu
2017 schválila zavedení sankcí na vývoz proti Severní Koreji 67, mohou být bitcoiny
využitelné k nelegálnímu přísunu kapitálu do země.
Problematika vykradení soukromých peněženek uživatelů byla opět vyzdvihnuta
spolu se zatčením Theodora Price pensylvánskou policí v létě roku 2017 z důvodu
podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s odcizením osobních věcí, šperků a
kreditních karet. Policie při domovní prohlídce zabavila dva notebooky, ve kterých našla
105 stran alfanumerického kódu. Price se polici přiznal, že navštěvoval server AlphaBay,
tou dobou již zablokované tržiště s nelegálním zbožím, na kterém koupil za 50 dolarů
program. Ten si později upravil způsobem, aby přesměrovával platby bitconů z cizích
peněženek do té své. Takovým jednáním se mu povedlo odcizit více než 40 tisíc dolarů. 68
Komplikovanost a nepřehlednost systému neumožňuje efektivně vyšetřovat
kyberneticky páchanou kriminalitu, policie není ani dostatečně technicky vybavená. Na
březen 2018 naplánovala Policie Spojených států dražbu více než 2 tisíc bitoicnů, které
byly zabaveny právě při odhalování zločinů. Pokud okradení uživatelé nemají sjednané
soukromé pojištění přímo proti hackerskéhu útoku, nejsou odškodněni za ztrátu či odcizení
jednotek ze svých bitcoinových peněženek. Odcizení probíhá pouze tak, že jsou
neoprávněně zadány odchozí transakce z peněženek. Jelikož zadané transakce již není
možno zablokovat či vrátit, není odškodnění navrácením ukradených bitcoinů možné.
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Ve srovnání s tím se při ztrátě platební karty poskytuje odškodnění za odcizené
peněžní prostředky v rámci neautorizované platby (tj. platby bez zadání PIN kódu).
V takovém případě se klient podílí spoluúčastí ve výši 50 euro. Na zmíněnou spoluúčast
lze sjednat doplňkové připojištění ke kreditní kartě ve výši částky spoluúčasti. Za platby po
nahlášení ztráty karty ručí banka v plné výši (v tomto případě by se jednalo o špatné
zablokování karty). Jelikož bitcoiny nelze platit prostřednictvím platebních karet, ale pouze
přesným zadáním transakce v klientovi, nelze tuto úpravu pro platby bitcoiny nijak použít.
Nabízí se otázka, zda-li by bylo možné v souvislosti s bitcoinovými transakcemi
využít úpravu týkající se povinného pojištění a spoluúčasti při neoprávněných platbách.
Dle mého názoru by se daná právní úprava mohla na bitcoinové transakce rozšířit tak, že
v případě neoprávněně zadaných transakcí by mohl odpovídat přímo poskytovatel
bitcoinového klienta (tedy přímo provozovatel bitcoinové peněženky). Provozovatel
software či burza by podobně jako platební instituce povinně musely pojistit své vklady
(v daném případě hodnotu uložených bitcoinů v přepočtu na určitou měnu) u povinného
garančního fondu. V současnosti žádná zákonná povinnost pojištění vkladů zakotvena
není. V případě neoprávněných transakcí by mohli mít vlastníci bitcoinových účtů možnost
žádat určité zadostiučinění do určité výše nastavené právními normami (lze nastavit
pevnou či poměrnou částkou). Problematické by bylo dokazování skutečnosti, že platba
byla zadána neoprávněně. Druhým problémem plynoucím z případných sporů je volba
rozhodného práva (jednalo by se o místo zadání transakce, trvalého bydliště vlastníka
peněženky či sídlo provozovatele).
Pokud uživatel drží větší sumu bitcoinů ve své bitcoinové peněžence a obává se
možnosti online krádeže, může si sjednat soukromé pojištění (diskutované v předchozí
sekci) či využít služeb papírové peněženky. K papírové peněžence je vygenerován privátní
a soukromý klíč (dostupný také offline), který slouží k zadání transakce z webové
bitcoinové peněženky, odkud si uživatel své prostředky do papírové peněženky zašle.
Zadáním transakce na vygenerovanou adresu jsou bitcoiny odeslány a privátní klíč je
vytištěn na kus papíru. Aby se uživatel dostal ke své transakci v papírové peněžence, musel
by vyplnit privátní klíč, který je napsaný pouze na papíře. Jestliže by mu někdo chtěl
ukradnout bitcoiny v papírové peněžence, musel by se zmocnit papíru s napsaným
privátním kódem.
Pokud uživatel nedůvěřuje papírovému potvrzení, může si na ochranu svých
bitcoinů mimo online platformy zvolit hardwarovou peněženku „TREZOR“. Uživatel zašle
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požadovanou částku do trezoru. V Trezoru transakce funguje pouze jednosměrně a
zadávání privátního klíče probíhá mimo bitcoinovou peněženku přímo na Trezoru. Bitcoin
Trezor je vlastně samostatná počítačová jednotka, hardwarová peněženka, ve které je
uložený privátní klíč. Připojení k PC probíhá přes USB a tím, že je zařízení izolované od
PC a také jednostranné, nehrozí „přečtení“ hesla hackerským programem.
Kybernetickými útoky v bitcoinové síti nejčastěji dochází rovnou k odcizení
jednotek, jelikož systém sám je transparentní a informace o zůstatcích v konkrétních
peněženkách jsou dohledatelné přímo z blockchainu. Oproti tomu kybernetickými útoky na
banky se útočníci snaží spíše dostat k citlivým informacím klientů těchto bank. 69
Finanční instituce podléhají oproti bitcoinovým směnárnám a burzám mnohem
významnější právní regulaci. Ve své činnosti postupují v souladu s mnohými zákony (např.
zákon o bankách, zákon o platebním styku). Navíc banky musí pro získání licence splnit
požadavky České národní banky. Klienti takových finančních institucí za vedení svých
účtů platí poplatky, za které od finančních institucí dostávají záruku již zmíněného
pojištění vkladů, platebních karet a další služby související s právní jistotou. V případě
bitcoinových směnáren a burz lze apelovat na větší právní regulaci ve smyslu zakotvení
povinnosti pojištění vkladů bitcoinů a ochrany údajů. Právní požadavky na burzy a jejich
následné zakotvení budou podrobněji diskutovány v části páté, neboť poslední dobou je
patrné posílení potřeby regulace, současně s uzákoněním jednotlivých požadavků při jejich
registraci.
Existuje mnoho možností, jak lze ochránit své bitcoiny od online hackerského útoku.
Nicméně uživatelé vždy musí zvolit nějakého klienta, ze kterého si uvedené prostředky do
aplikací převedou. V případě papírové peněženky při ztrátě podkladu, na které jsou
privátní klíče uloženy (papír se zapsaným klíčem, hardware), dojde k úplné ztrátě
prostředků. Uvedená ztráta se dá přirovnat k běžné ztrátě bankovek a mincí.
Hlavním problémem bitcoinových účtů spatřuji v nemožnosti aplikovat již
existující právní normy českého právního řádu a v neexistenci povinného pojištění těchto
vkladů. Normotvůrci by měli podrobit bitcoinové klienty, burzy a směnárny nutnosti
dostatečného bezpečnostního zabezpečení, které by ochránilo poskytovatele těchto služeb

Na rozdíl od bitcoinových peněžnek bývají peněžní prostředky z bankovních účtů ukradeny různými
metodami. Nejčastěji se jedná o phishing – vylákání přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví
formou různých podvodných emailů, upozornění či telefonátů. Další metodou kromě odcizení kreditní karty
je skimming – neboli okopírování platební karty např. v bankomatu. Nově rozšířenou metodou je krádež
osobnosti pomocí malware – škodlivého programu, který přes sociální sítě vyláká finanční prostředky od
přátel a blízkých zasíláním zpráv.
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před kybernetickými útoky. Náklady na zločin prostřednictvím kybernetického útoku jsou
z důvodu absence vyšetřovací technologie velmi malé.
Realizace těchto požadavků by pro poskytovatele jistě znamenala finanční náklady,
které by provozovatelé vybírali ve formě poplatků přímo od svých zákazníků. Takový
postup by ovšem popíral otevřenost systému a základní nosnou myšlenkou bitcoinové sítě
– absenci správce. Uvedený krok by přiblížil poskytovatele k modelu platebních institucí a
mohl by oslabit přitažlivost systému pro uživatele, což by mohlo zapříčinit snížení počtu
uživatelů a implikovat snížení poptávky po bitcoinových jednotkách.

3.3 Anonymita uživatelů spojená s legalizací výnosů z trestné činnosti
Dalším aspektem, který bych ráda diskutovala, je anonymita vlastníků bitcoinových
peněženek. Bitcoinová síť byla založena právě s důrazem na transparentnost systému (ve
smyslu otevřené účetní knihy a přístupu k seznamu všech provedených transakcí). Jenže na
druhé straně byly vytvořeny plně anonymizované bitcoinové peněženky bez jakékoliv
spojitosti s konkrétními fyzickými osobami, na základě čehož mezi sebou obchodovali
plně anonymizovaní uživatelé. Anonymita vlastníků peněženek je dle mého pohledu
v rozporu s hlavním atributem a nosnou myšlenkou transparentnosti bitcoinové sítě.
Vytvoření bitcoinové peněženky proběhne během pár kliknutí. S ohledem na
konkrétní software, který bitcoinovou peněženku zpracovává, je uživatel povinen vyplnit
pouze povinné údaje. K vytvoření peněženky není právně zakotvena žádná podmínka,
kterou uživatel musí splnit (tj. věk, souhlas zákonného zástupce dítěte, výše příjmu apod.).
Založení bitcoinové peněženky je srovnatelné s vytvořením nové emailové adresy, jelikož
se jedná o vytvoření uživatelského účtu s koncovou adresou (v případě bitcoinové sítě
veřejnou adresou bitcoinové peněženky).
Oproti založení bitcoinové peněženky se při založení účtu v bance nelze vyhnout
osobní účasti na pobočce. V České republice musí uživatel s bankou dle § 2669 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku podepsat smlouvu o platebním účtu. Při
podpisu smlouvy na konkrétní pobočce je nutná osobní účast zákazníka. Banka si při
podpisu smlouvy dle předložených dokladů ověřuje identitu svého klienta70. Bitcoinovou
peněženku si uživatel zakládá prostřednictvím sítě bez nutnosti osobní účasti.

Fyzická osoba je povinna předložit doklad totožnosti, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku či
živnostenského rejstříku spolu s dokladem totožnosti oprávněného, který jedná za takovou právnickou osobu.
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Problém s anonymitou jednotlivců a jejich spojení s bitcoinovými peněženkami byl
vyzdvihnut roku 2013. Internetový server SilkRoad umožnil nerušený provoz nelegálního
trhu71. V době svého odhalení bylo více než 70% nabízeného zboží nelegální – daly se zde
koupit zbraně, drogy, či pornografie. Nejenom za zboží, ale i za služby se platilo
v bitcoinech. Za dva roky existence byl objem transakcí 9,5 milionů bitcoinů, provize pro
majitele portálu přesahovala výši 600 tisíc bitcoinů.72 Majitel serveru byl potrestán a
odsouzen, ale existuje mnoho stránek, které by mohly fungovat na stejném principu (např.
již zmíněný AlphaBay). Anonymita majitelů bitcoinových peněženek zjednodušila
nerušenou výměnu nelegálního zboží a služeb. Australská vědecká skupina ve své studii ze
začátku roku 2018 zjistila73, že přibližně čtvrtina bitcoinových uživatelů je spojena
s nelegálním obchodem. Okolo 72 miliard dolarů bylo využito k financování nelegální
činnosti ve formě bitcoinových plateb. Stejného objemu dosáhl roční americký či evropský
trh s drogami. Lze ovšem polemizovat, zda dochází ke zvýšení celkového objemu
nelegálního trhu, nebo se mění pouze způsob jeho financování (pouliční prodejci se
přesouvají na internetové stránky).
Na základě stále častější kritiky ohledně anonymity vlastníků peněženek a možnosti
využití prostředků k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu došlo
k formulaci základních podmínek pro odstranění této problematiky. Dle české právní
úpravy vyžaduje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen jako „zákon o praní špinavých peněz“)
ověření identity klienta platební instituce. Zákon o praní špinavých peněz byl novelizován
zákonem č. 368/2016 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2017. Na základě novely musí
směnárny a další instituce poskytující služby s virtuální měnou zjišťovat identitu
zákazníků. Přikláním se k zavedení požadavku ověření identity, neboť z dokladu totožnosti
jsou zjistitelné další údaje (rodné číslo, občanství apod.). Problém zákona o praní
špinavých peněz ovšem spatřuji v nedokonalé definici povinného subjektu, neboli
„povinné osoby jako osoby poskytující služby spojené s virtuální měnou“. Široká právní
definice vždy vytváří nejistotu a možnost vyhnout se požadavkům zákona. Právním
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podmínkám identifikace zákazníků dopadajících na povinné subjekty se podrobněji věnuje
subkapitola 4.1.5.
Poskytovatelé bitcoinových služeb zpřísňují autorizační podmínky při zakládání
nových účtů. I když na ně nedopadají podmínky zákona o praní špinavých peněz, snaží se
požadavky implementovat do svého systému.
Například bitcoinová burza BitStock umožňuje uzavřít obchodní transakce pouze
ověřeným uživatelům. Žadatel musí předložit kopii osobních dokladů, které jsou následně
prověřeny zaměstnanci BitStock. Pro klienty jsou připravena následující pravidla:
•

„Klient může používat pouze bankovní účet, který je registrován na burze BitStock.

•

Jméno účtu klienta musí obsahovat jméno a příjmení klienta tak, jak je uvedeno na
bankovním účtu. V případě právnické osoby musí název účtu obsahovat jeho jméno.

•

Při prvním vkladu peněz z nového účtu musí převod obsahovat zprávu pro
příjemce: „Koupím bitcoin na bitstock“.74

Popsaný proces se snaží zabránit legalizaci výnosů z trestné činnosti tím, že dojde
k propojení uživatelských účtů burzy s reálnými účty klienta u bankovních institucí.
V rámci odstranění anonymity uživatelů bitcoinu dochází k propojení bitcoinových klientů
také s doklady totožnosti. Tyto informace jsou přístupné pouze provozovatelům.
V souvislosti s propojením identity zákazníka u konkrétního provozovatele lze o bitcoinu
mluvit jako o pseudonymním platebním prostředku. Problematické zůstává, jak bude
poskytovatel postupovat, pokud mu budou předloženy doklady falešné a zda vůbec
k odhalení padělatelství dojde.
Další problém neúplného odstranění anonymity uživatelů spatřuji v územní působnosti
právních norem. Právní regulace není světově unifikována a ne v každé zemi existuje
podobný zákon o praní špinavých peněz jako v České republice. V rámci bitcoinové adresy
a celého blockchainu se nikde nevyskytuje údaj totožnosti. Ten je dohledatelný pouze přes
databázi konkrétního provozovatele/správce. Navíc není jasné, na území kterého státu jsou
bitcoiny převedeny, neboť kód uživatelských peněženek je oproti IBAN kódu univerzální
po celém světě.
Proti anonymitě bitcoinu se postavili vývojáři otevřeného protokolu BitID. BitID
převezme již existující identitu (např. ověřený bankovní účet) a vytvoří z něj „token
identitu“. Token je záznam kódového řetězce, který je sestaven ze dvou částí. První část se
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https://www.bitstock.com/cs/info/aml
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skládá ze skutečné bitcoin adresy, druhá část obsahuje doklady totožnosti použité k ověření
bitcoinové adresy z první části75.
Uvedený systém umožňuje ověření bitcoinových adres bez nutnosti uchovávat kopie
osobních dokladů (a povinnosti čelit podmínkám ochrany osobních údajů před jejich
zneužitím). V reakci na představený otevřený protokol by směnárny a další poskytovatelé
bitcoinových klientů nemuseli uchovávat citlivé informace o svých zákaznících na
zabezpečených serverech, čímž by jim odpadly náklady na jejich spravování a
zabezpečení. Navíc uživateli, který se registruje na více různých burzách, odpadne
byrokracie spojená s ověřením každého účtu u každé burzy zvlášť. Kdokoli, kdo s daným
subjektem obchoduje, si v databázi prověří, zda se jedná o ověřený subjekt (tj. dostatečně
doložil doklady totožnosti, propojil bankovní účty). Pokud se nachází v otevřeném
protokolu zápis o pravosti uživatele, může si být obchodník jist, že se nedopouští
obchodování s rizikovými uživateli, teroristy a jinými zločinci.
Další reakcí na problematiku anonymity je tzv. AML bitcoin (Anti Money Laundering
Bitcoin). Tato virtuální měna chce vyhovět všem legislativně-politickým kritériím na
ochranu proti praní špinavých peněz. Tvůrcem AML bitcoinu je nadace NAC, jejímž
viceprezidentem pro Latinskou Ameriku je bývalý panamský ambasador Carlos De La
Guardia. AML bitcoin je první měnou, která má v rámci své struktury nastavené podmínky
zabraňující praní špinavých peněz. Vlastníci kryptoměny jsou v rámci odstranění
anonymity spojeni se svými účty nejenom doklady totožnosti, ale dochází k propojení
s biometrickou informací vlastníka (otisky prstů, zorničky) 76. Projekt AML bitcoinu je
spojen s databází trestných činů (dle internetových stránek AML bitcoinu se jedná o FBI
Most Wanted List a kanadský seznam SOFI) a jeho systém byl spuštěn 1. září 2017.
Dle serveru investors.com se k přijímání AML bitcoinu za poplatky spojené s kotvením
lodí hlásí velké přístavy ležící na západě USA77. Zapojení Panamy je vnímáno jako snaha
o očištění pověsti země po skandálu s Panama Papers, které odhalily majitele bankovních
účtů v panamských bankách. Catin Vasquez, bývalý panamský ministr hospodářství a
finanční ředitel Panamského průplavu, prohlásil, že „AML Bitcoiny přišly do Panamy ve
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správný čas. Tato jedinečná kompatibilní digitální měna řeší problémy proti praní
špinavých peněz našich bankovních služeb a finančních institucí. Současně dávají naší
ekonomice cestu k účasti v globální revoluci v oblasti kryptoobchodu.“78
NA tomto místě je třeba zdůraznit hlavní rozdíl mezi bitcoinem a AML bitcoinem.
AML bitcoin není kryptoměnou, ale pouze virtuální měnou, za kterou stojí centralizovaná
instituce. Existence centrální instituce a nově zavedená platforma ALM bitcoinu by mohla
představovat kompromisní řešení mezi anonymizovanými kryptoměnami a řízenými fiat
měnami. Nastavená pravidla chrání banky a ostatní finanční instituce, což by mohlo vést k
přijetí AML bitcoinu ze strany bank a států. Propojení s databází FBI distancuje od
používání AML bitocinu teroristické organizace a jiné obchodníky s nelegálním zbožím při
své činnosti.
Bitcoin byl ve svých začátcích využíván k financování nelegálního zboží a služeb.
Jelikož se bitcoin dostal za rok 2017 do velkého povědomí, došlo ke vstupu mnoha
menších investorů do uvedené kryptoměny. Europol v říjnu 2017 potvrdil upadající zájem
o bitcoiny pro financování nelegálních obchodů a naopak představil další kybernetické
měny, které byly v souvislosti s trestnou činností spojeny. Europol označil jako kritické
kryptoměny Zcash, Monero a Ethereum79. V reakci na prohlášení Europolu lze dovodit
upadající zájem o Bitcoiny k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Zpřísněním podmínek
identifikace uživatelů peněženek také dochází k odstranění anonymity klientů. Přijaté
kroky vedou k zprůhlednění vlastnických struktur bitcoinových účtů.

3.4 Omezené množství počtu transakcí
Celý systém funguje na neomezitelném množství provedených transakcí. Jediným
technickým a omezujícím faktorem je proces autorizace prostřednictvím zařazení transakce
do bloku. Ověření a zařazení transakce může trvat delší dobu v závislosti na celkovém
objemu neověřených transakcí v době jejího zadávání. Množství transakcí, které mohou
těžaři zahrnout do nového bloku, nepostačuje na zařazení všech nově zadaných transakcí.
Některé transakce na ověření transakce čekají i v řádech desítek dní.
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V červenci 2015 zaznamenala bitcoinová síť významný spamový útok. V systému
bylo zadáno obrovské množství transakcí v minimálních částkách (jednalo se o stovky
transakcí za sekundu), což vedlo k přehlcení systému. Ve chvíli největšího náporu čekalo
na zařazení do bloku přes 80 tisíc transakcí. Dodnes se neví, kdo stojí za spamovým
útokem, ale s největší pravděpodobností byl hlavní motiv snížení důvěryhodnosti v bitcoin
a celou funkčnost sítě. 80 Dle serveru CoinDesk nebyla volatilita bitcoinu nijak silná a
během tohoto měsíce se pohybovala cena za jednotku mezi 270 a 310 dolary 81.
V roce 2017 vyvrcholil rozkol o dalším vývoji bitcoinu mezi těžaři a vývojáři
(zástupci bitcoinových směnáren a burz). Vývojáři předložili aktualizace platební sítě,
které by měly navýšit kapacitu transakcí zařazovaných do bloku. Navrhovali zvýšení
kapacity bloku bitcoinu z 1 megabitu na 8 megabitový blok. Zvýšení kapacity by umožnilo
zahrnout do jednoho bloku více transakcí a transakce by se tak mohly zařadit do
blockchainu dříve. Za použití přirovnání s účetní knihou se dá takový krok přirovnat ke
zvětšení velikosti stran, na které se transakce zapisují, až osmkrát. Jelikož obě strany
nedošly ke smířlivému řešení, přistoupili tvůrci ke vzniku nové měny postavené na
původním blockchainu82 a od 1. srpna 2017 se v peněženkách uživatelů objevila nová
měna Bitcoin Cash (kritiky označovaná „Bcash“)83. Pokud měl uživatel ke dni odštěpení
bitcoiny, získal stejný počet Bitcoin Cash.
V případě původního bloku o velikosti 1 MB se přibližně za jeden den zpracuje 250
tisíc transakcí. Nový Bitcoin Cash s bloky o velikosti 8 MB zpracuje za den přibližně dva
miliony transakcí.84 V souvislosti s tím je třeba zmínit, že VISA za jeden den zpracuje
přibližně 150 milionů transakcí. Při přepočtu na sekundy jsou v bitcoinové síti zpracovány
průměrně 4 až 7 transakcí za sekundu, přičemž VISA za jednu sekundu zpracuje 24 tisíc
transakcí85. Oproti celodenní práci bitcoinové sítě by VISA autorizovala denní transakce
bitcoinů za pouhých 10,4 sekund. Bitcoinová platební síť zcela nepostačuje k masivnímu
80
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převodu jednotek v rámci placení za zboží a služby. Shoduji se s tvrzením, že bitcoin není
schopen efektivně plnit základní funkci peněz jako platebního prostředku, neboť jeho
volná směna je na základě technických parametrů značně časově omezená.
Obrázek č. 3.2: Průměrný počet transakcí v bitcoinové síti jeden den, rok 2017

Zdroj: Portál BitInfoCharts, 201786

Předchozí obrázek č. 3.2 zachycuje kolísání počtu transakcí mezi 200 a 400 tisíci
denně. Nejnižší počet transakcí za rok 2017 se uskutečnil 1. srpna 2017, kdy nastalo
zmíněné odštěpení nové větve Bitcoin Cash. Nejvyšší počet transakcí, který dosáhl téměř
500 tisíc transakcí za den, nastal 14. prosince 2017. Tři dny na to dosáhla cena bitcoinu
prozatím historicky nejvyšší hodnoty – 19.400 dolarů za jeden bitcoin. Následující obrázek
č. 3.3 počet transakcí uskutečněných za jeden den zobrazuje ve sledování od jeho
vytvoření v roce 2009 do ledna 2018. Na grafu je od poloviny roku 2015 patrný trend
zvyšujícího se počtu transakcí. Přičemž od roku 2016 docházelo k velmi silným proměnám
a lze pozorovat vysokou variabilitu počtu transakcí.
Obrázek č. 3.3: Průměrný počet transakcí v bitcoinové síti jeden den, rok 2009 – 2018

Zdroj: Portál BitInfoCharts, 201887
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Problém nedostatečné kapacity jednoho bloku bitcoinu založením nové kryptoměny
Bitcoin Cash nebyl vyřešen. V reakci na události srpna 2017 přistoupila komunita
k postupným a nenásilným změnám blockchainu. Do bitcoinové sítě byla přidána nová
technologie Segwit. Technologie nemění samotnou velikost bloku, ale slouží ke kompresi
dat, díky čemuž došlo ke zvýšení informací zapisovaných do bloku. Pokud bychom tento
krok přirovnali k papírové účetní knize, jednalo by se v daném případě o zmenšení písma,
které by umožňilo zapsat na stránku knihy více transakcí. K plánovanému přechodu
v listopadu 2017 na další technologii ještě větší komprese dat Segwit2x nedošlo kvůli
významnému nedostatku konsenzu těžařů a dalších účastníků bitcoinové sítě. Fakticky by
se totiž jednalo o další oddělení nové měny a komunita nebyla dostatečně jednotná, jakým
směrem by se další vývoj obou měn ubíral.88 Nedostatek konsenzu dokazuje nezávislost
bitcoinového systému na rozhodnutí silné zájmové skupiny. Nestačí, aby určitá skupina
rozhodla o zásadní změně, vždy je třeba konsenzu celé skupiny. Bitcoinová síť vykazuje
důležité znaky demokratické politiky, neboť je třeba většinového konsenzu, aby mohla být
přijata změna.
Na Cornell University byla provedena studie89, která v dubnu 2017 zaznamenávala
čas potřebný k autorizaci transakcí. U více než 43% transakcí nedošlo k autorizaci ani po
uplynutí hodiny. Přičemž dokonce 20% transakcí nebylo zařazeno ani po 30 dnech od
jejich zadání. Takové nepotvrzené transakce byly převážně malé hodnoty. Zmíněná studie
zdůrazňuje pochybnosti spojené s využitím blockchainu pro platební účely v případě
menších a středních částek.90
Problematika dlouhého ověřování byla diskutována s kavárnou Pararelní Polis.
Kavárna se k problému vyjádřila, že „při platbě v kavárně se nečeká na ověření, stačí
zapsaní transakce do sítě. Při nízkých částkách je riziko tzv. double spendu malé (motivace
k podvodu, který je poměrně náročný, je malá). Navíc jsme zavedli možnost placení jinými
kryptoměnami, právě kvůli vysokým poplatkům v bitcoinové síti.“91
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Paralelní Polis zmínila problematiku double-spending neboli dvojitého utrácení.
Tento jev nastane, pokud by se uživatel již poslané bitcoiny pokusil odeslat znovu na jinou
bitcoinovou adresu (přirovnáno ke korunám bych se tutéž stokorunovou bankovku snažila
utratit u dvou obchodníků).
V technickém postupu by dvojité utrácení mohlo nastat při rozvětvení blockchainu.
Bloky na sebe navazují do jednoho dlouhého a uceleného řetězce. Může ovšem nastat
situace, že dva těžaři v rozmezí mála sekund vyřeší algoritmus a mohou tedy oba sestavit
další blok (velmi výjimečný stav). Pro lepší pochopení jsem vytvořila obrázek č. 3.4. Po
vytvoření bloku 2 vyřeší následující algoritmus v totožnou dobu dva těžaři X a Y. Oba
mají právo vytvořit blok 3. Takovým postupem dojde ke vzniku dvou větví – těžař X
vytvoří bloků 3 v horní větvi a těžař Y blok 3 ve spodní větvi. Blok 2 je rámci řetězení
bloků rozvětven na dvě větve (1. horní větev a 2. spodní větev).
Obrázek č. 3.4: Větvení bloků

Zdroj: Platforma AbcLunuxu, 2011, vlastní úvaha autorky92

Všichni těžaři nadále pokračují ve výpočtu dalších algoritmů. Další první řešitel má
právo k založení bloku 4 a je pouze na něm, na kterou ze dvou větví svůj nový blok
připojí. V obrázku se vítězný těžař rozhodl blok 4 napojit na horní větev. V blockchainu se
zachová ta větev, která roste rychleji (blok 2 byl rozvětven, ale další bloky se vázaly pouze
do horní větve) a dojde k zániku kratší větve (tj. spodní větve). Transakce zahrnuté ve
zrušené větvi se vrátí zpět do souboru nepotvrzených transakcí. Zrušené větve jsou
v obrázku zakroužkovány modře (zrušený blok 3, nebo spodní bloky 5 a 6). Nejdelší
řetězec, který jediný bude nadále v systému pokračovat, je ohraničen červeně. Jak již bylo
popsáno ve druhé části práce, aby byla transakce označena za zcela bezpečnou,
předpokládá se ověření transakce alespoň šestkrát (tj. transakce zařazená do prvního bloku
bude považována za absolutně bezpečnou až v šestém bloku). Pokud uživatel zadá ze své
peněženky dvě totožné transakce (každé v jiné větvi) a dojde ke zrušení kratší větve, nikdy
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nedojde k potvrzení jedné z transakcí, jelikož se uživatel snažil utratit stejný bitcoin
dvakrát (double-spending).
Pro jasnější představu o dvojitém utrácení v praxi je vhodné předložit smyšlený
příklad double-spending útoku na kavárnu, který bude popsán s pomocí předchozího
obrázku č. 3.4. Jan s Jiřím se dohodnou na okradení kavárny spočívající v nezaplacení
útraty za kávu. Jan si v kavárně koupí kávu a zaplatí za ni bitcoiny. Janova transakce byla
zařazena do bloku 3 spodní větve 2. V peněžence kavárny se zobrazila potvrzená transakce
za kávu (jelikož dojde k zařazení transakce do bloku, důvěřuje kavárna pravdivosti platby).
Jenže Jiří mezitím zahájil těžbu se svým supervýkonným počítačem s výpočetní silou 60%
celé sítě. Jiří navíc vytvořil novou další transakci ve stejné hodnotě zaplacené kávy
z Janovy peněženky do Jiřího peněženky. V tuto chvíli odešly z Janovy peněženky dvě
totožné transakce – jedna do peněženky kavárny, druhá do Jiřího peněženky (dále jen
„falešná transakce“). Jelikož má Jiří vysokou výpočetní sílu a je jisté, že vypočítá
algoritmus jako první, rozhoduje o zařazení falešné transakce do nového bloku dle vlastní
libovůle. Jiří zařadil falešnou transakci do nově vytěženého bloku 3, ovšem do horní první
větve. Další vytěžené bloky, které Jiří těží, napojuje pouze na horní větev (blok 4, blok 5).
Jelikož se objevila delší větev, je kratší spodní větev automaticky zrušena. Transakce
obsažené ve spodní větvi se vrací zpět do souhrnu nepotvrzených transakcí (součástí je i
transakce za kávu poslaná kavárně). Následně kavárna zjišťuje, že transakce za kávu není
potvrzena. Jelikož byly bitcoiny již utraceny jinak (zaslány falešnou transakcí) a
v bitcoinové peněžence nezbyly žádné bitcoiny, k potvrzení transakce nikdy nedojde.
Jedna z nosných myšlenek bitcoinové sítě předpokládá absenci centrální autority,
která by vystupovala v systému autorizace transakcí. Neexistence správce sítě v uvedeném
případě zvyšuje čas potřebný k autorizaci platby. V síti navíc nedochází ke kontrole, zda se
nějaký subjekt nepokouší právě o dvojité utrácení, které je při existenci centrální instituce
nemožné. Dokonce i kavárna Paralelní Polis, která byla primárně založena k placení
bitcoiny ustupuje od těchto plateb a nahrazuje je platbami jinými kryptoměnami. Ve shodě
s postupem kavárny Paralelní polis se přikláním k tomu, že platba bitcoiny není
přizpůsobená na obchodování s malými částkami za drobné zboží a služby. Spamový útok
z roku 2013 se snažil na tento problém upozornit, díky čemuž se tato problematika dostala
do povědomí veřejnosti již v roce 2013.
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Dále bych ráda zdůraznila již diskutovaný technický parametr „vracejících se
transakcí“. Z každé adresy neodejde pouze jedna transakce, nýbrž dojde k rozdělení částky
a přebytek se vrací zpět do odesílatelovy peněženky. Pokud by z každé bitcoinové adresy
(při počtu jednoho milionu) byla v jeden den zadána minimálně jedna platba, vytvořily by
se za tento jeden den dva miliony transakcí. S rychlostí ověření 4 plateb za sekundu by celá
síť tyto transakce ověřovala 138 hodin (tj. 11,5 dne). Bitcoinová síť tedy není uzpůsobena
k placení, jelikož není schopna plnit funkci k převodu jednotek v rámci svižného
obchodování mezi vlastníky peněženek.
Nová technologie, která se snaží zredukovat počet transakcí za účelem snížení
přehlcení sítě neověřenými transakcemi, nese jméno Lightning network neboli blesková
síť. Hlavní myšlenka spočívá v tom, že ne všechny transakce musí být zapsány do
blockchainu ihned při jejich uskutečnění. Jednotlivci by si zaznamenávali transakce mezi
sebou prostřednictvím vzájemných zápočtů. K vyúčtování všech transakcí by došlo po
nastavené době a teprve ve chvíli uzavření by se konečné zúčtování transakcí zapsalo do
blockchainu.93 Uvedený způsob je umožněn vytvořením tzv. platebních kanálů. Dejme
tomu, že Jan a Jana mezi sebou 94 vytvořili platební kanál založením sdílené bitcoinové
adresy, na kterou oba poslali 1 bitcoin. Stav platebního kanálu je 1:1. V průběhu měsíce
spolu Jan a Jana obchodují: Jana si od Jana postupně koupí boty za 0,2 bitcoinu, pásek za
0,1 bitcoinu a rukavice za 0,4 bitcoinu; Jan si od Jany koupí tři pizzy v hodnotě
0,5 bitcoinu. Konečný stav platebního kanálu Jana a Jany po zúčtování je 1,2:0,8 a tato
částka je po uzavření kanálu odeslána zpět oběma uživatelům. Teprve tento stav se zapíše
do blockchainu. Místo mnoha transakcí za zboží byly vytvořeny pouze dvě (jedna do
platebního kanálu a druhá zpět). Celková suma platebního kanálu zůstávala po celou dobu
stejná, měnil se pouze poměr jednotek v platebním kanálu. Poměr se mění v reálném čase a
bez vzniku jakýchkoli transakčních nákladů.
Vznik platebních kanálů umožní jednodušší transakce za předpokladu využití
bitcoinů k platebním účelům. 95 Přikláním se k názoru obchodníků 96 s bitcoiny, že zavedení
platebních kanálů zjednoduší zápis transakcí, zrychlí proces ověření a umožní využít
BITCOINONLINE. Lightning network. In: Bitcoin Online [online]. 2017, [cit. 2018-02-12]. Dostupné z:
http://bitcoinonline.cz/2017/05/21/lightning-network/
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platby v bitcoinech pro mikro-transakce. První zkušební transakce za využití bleskové sítě
byla provedena koncem ledna 2018. Zatím se jedná pouze o zkušební provoz, ale reálné
zapojení se předpokládá již brzy. Technologie bleskové sítě by mohla oživit zájem
spekulantů i obchodníků s bitcoiny a cena bitcoinu by opět mohla po propadu z ledna 2018
začít růst. Dle nabídkově-poptávkové analýzy z druhé části práce je dlouhá doba na
ověření transakce jeden z faktorů, které mají negativní vliv na poptávkovou funkci. Pokud
subjekty dlouho čekají na ověření transakce, začnou platby substituovat jinými aktivy nebo
penězi. Zavedení nové technologie platebních kanálů by mohlo vést ke zvýšení poptávky
po bitcoinových zůstatcích. Bitcoin by vykazoval transakční motiv poptávky po
bitcoinových zůstatcích, neboť jedinci by mohli využít jednotky k uskutečňování běžných
transakcí i za drobné boží a služby.

3.5 Zvyšování transakčních poplatků za převod
V rámci technického popisu bitcoinu byl ekonomický aspekt transakčních poplatků
vysvětlen pouze okrajově. Dle poptávkově-nabídkové analýzy je výše transakčních
poplatků jedním z faktorů, který má za následek snižování či zvyšování poptávky po
bitcoinech. V této subkapitole jsou transakční poplatky komparovány s poplatky za
bankovní převody. Výše poplatků za autorizaci a přidání platby do bloku byla dříve téměř
zanedbatelná. Transakční poplatky byly původně zamýšleny jako jediná motivační odměna
pro těžaře po rozdělení veškerého množství 21 milionů jednotek bitcoinu. Těžaři jsou
ekonomicky motivováni k tomu, aby do svých bloků řadili transakce, za které dostanou co
nejvyšší hodnotu transakčních poplatků. Proto, pokud si mezi sebou uživatelé posílají
jakoukoli sumu a chtějí mít jistotu téměř okamžitého ověření, nastaví transakční poplatek
na vysoké úrovni.
Aaron Lasher, ředitel marketingového oddělení Breadwallet, uvedl pro server
businessinsider.com, že koncem srpna 2017 za provedenou transakci zaplatil poplatek ve
výši 25 dolarů97. Portál CoinDesk se ve svém projektu State of Blockchain za druhou
čtvrtinu roku 2017 dotazoval respondentů, jako částku v dolarech jsou ochotni zaplatit za
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transakční poplatek. Po dotazování byl zpracován graf, který byl převzat na obrázku č. 3.5.
Dle průzkumu bylo pouze 16,8 % respondentů ochotno zaplatit částku přes jeden dolar.98
Obrázek č. 3.5: Odpovědi respondentů vypovídající o maximální částce, kterou jsou
ochotni zaplatit za transakci

Zdroj: Portál CoinDesk, 201799

Následující obrázek 3.6 zachycuje zvyšující se celkový výdělek těžařů za
transakční poplatky za období srpna 2016 do srpna 2017. Objem transakčních poplatků se
za druhou polovinu roku 2017 pohyboval kolem 200 tisíc dolarů.
Obrázek č. 3.6: Objem transakčních poplatků, 8/2016 – 8/2017

Zdroj: Portál Businessinsider.com, 2017100
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Zvyšující tendence je dle obrázku č. 3.6 patrná do začátku července 2017. Po
prohlášení z července 2017, že dojde k rozdělení bitcoinu na dvě měny, způsobila nejistota
uživatelů snížení počtu transakcí a s nimi spojených transakčních poplatků. Po rozdělení
bitcoinu na Bitcoin a Bitcoin Cash 1. srpna 2017 uživatelé opět začali provádět bitcoinové
transakce. V polovině srpna 2017 dosáhl objem transakčních poplatků téměř dvou milionů
dolarů. Obrázek také zachycuje variabilitu výše transakčních poplatků v závislosti na ceně
bitcoinu a počtu zadaných transakcí daného dne. Nejvyšší nárůst objemu transakčních
poplatků je patrný v průběhu května 2017, poté došlo k propadu a k následnému zvýšení
v srpnu 2017.
Na tomto místě bych ráda vypočetla průměrnou výši transakčního poplatku pro
aktuálně vytěžený blok. Blok č. 506650 vytěžený dne 29. ledna 2018 zahrnoval 2432
transakcí. Odměna za vytěžený blok byla dle nastaveného algoritmu 12,5 bitcoinu. Navíc
dostal těžař 1,2 bitcoinu za transakční poplatky101. Dle kurzu bitcoinu z tohoto dne102 byl
průměrný poplatek za transakci v tomto bloku 94 korun. Pro srovnání lze uvést obdobný
výpočet pro blok č. 500611 vytěžený 23. prosince 2017, kdy poplatky dosahovaly
historicky nejvyšší hodnoty. Tento blok zahrnoval 2530 transakcí s transakčními poplatky
ve výši 5,4 bitcoinů. V přepočtu dle ceny bitcoinu k uvedenému datu 103 dosahoval
průměrný poplatek za transakci 726 korun. Dle serveru Bitcoinfees.info je průměrná
hodnota transakčního poplatku k lednu 2018: 5 dolarů (zařazení do bloku do 10 minut), 4
dolary (zařazení do 30 minut) a 2 dolary (zařazení do hodiny) 104. Stejně jako Leonid
Bershidsky105 se přikláním k názoru, že bitcoin není použitelný pro malé platby a tudíž
nemůže být nikdy považován za platební instrument. Navíc malé částky s téměř
minimálními transakčními poplatky nemusí být dle výzkumu Cornell university zahnuty do
blockchainu ani po uplynutí 30 dní106.
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Bitcoin možná nemusí splňovat funkci platebního instrumentu přímo při nákupu
drobného spotřebního zboží či služeb s placením přímo na místě, ale může posloužit
k převodu vyšších částek v přeshraničním styku.
Při porovnání velikosti bankovních poplatků z tabulky č. 1 s předchozím vlastním
výpočtem průměrné výše poplatků za bitcoinové transakce lze mluvit o nákladové
efektivnosti, která mluví ve prospěch bitcoinu. Při posílání peněžních prostředků
prostřednictvím bankovních institucí v rámci Evropské unie, oblasti tzv. Single Euro
Payments Area (zkráceně SEPA), se bankovní poplatky za transakci pohybují od 20 korun
do výše 250 korun za transakci107. Mnohem vyšší bankovní poplatky jsou za platby
mezinárodní. Tam se poplatky pohybují až do výše 1.700 korun. Podrobnější rozdíly jsou
znázorněny v tabulce č. 1, ve které je shrnutí bankovních poplatků za SEPA a mezinárodní
platby bankovních institucí účtovaných na území České republiky.
Tabulka č. 1.: Poplatky za SEPA/mezinárodní převod
BANKA

Fio
banka

Air Bank

mBank

Equa Bank

Komerční
banka

SEPA platba

20 Kč

25 Kč

25 Kč

99 Kč

195 Kč

Moneta
Money
Bank
220 Kč

Mezinárodní
platba

200 Kč

100 Kč

0,50 %,
min. 250
Kč, max.
840 Kč

299 Kč

0,90 %,
min. 250
Kč, max.
1.500 Kč

1,00%,
min. 220
Kč, max.
1.500 Kč

BANKA

Raiffeisen
bank
220 Kč

Česká
spořitelna
220 Kč

ČSOB

Sberbank

250 Kč

250 Kč

UniCredit
bank
250 Kč

Poštovní
spořitelna
250 Kč

1,00%,
min. 300
Kč, max.
1.500 Kč

1,00%,
min. 220
Kč, max.
1.500 Kč

1,00%,
min. 250
Kč, max.
1.500 Kč

1,00%,
min. 300
Kč, max.
1.700 Kč

0,90 %,
min. 250
Kč, max.
1.500 Kč

1,00%,
min. 250
Kč, max.
1.500 Kč

SEPA platba
Mezinárodní
platba

Zdroj: Portál Banky.cz, 2017108, vlastní zpracování

Dle průzkumu výše poplatků bankovních institucí v době psaní diplomové práce
byly nejvyšší poplatky za mezinárodní převody účtovány institucí Sberbank. To se shoduje
s výší poplatků u ostatních větších bank (max. 1.500 Kč za transakci). Vzhledem

Některé banky mají výhodnější převody v rámci skupiny – např. Česká spořitelna a Slovenská spořitelna
zcela darma.
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k maximální výši poplatků za mezinárodní platbu, lze s jistotou tvrdit, že při je pro
převodce méně výhodné zaslat částku prostřednictvím mezinárodního bankovního
převodu. V době nejvyšších transakčních poplatků z konce roku 2017 v síti bitcoin se stále
jedná o menší sazbu než je maximální poplatek účtovaný bankou při mezinárodním
převodu. Pokud jde o převody v rámci jednoho státu nebo za použití SEPA platební sítě, je
u bankovní poplatek u většiny bank menší, než je tomu v bitcoinové síti. Z předchozí
analýzy lze dovodit, že bitcoinová síť možná není vhodná pro platby menších částek
s relativně rychlou splatností. Nicméně její ekonomická výhoda spočívá v nižších
transakčních poplatcích v rámci přeshraničních převodů, kde dochází k přesunu vyšších
i nižších částek. Hlavní využití by bitcoin mohl nalézt v mezinárodních platbách za
velkoobjemové obchody.
V reakci na zavádění již zmíněného Lightning network lze předpokládat snížení
transakčních nákladů do budoucna na minimální částku, což by mohlo mít dle nabídkově
poptávkové analýzy za následek růst poptávky po bitcoinech. Problematické ovšem bude,
jak bude zajištěno ověřování transakcí, pokud bude vyčerpána veškerá část emitovaných
bitcoinů ve formě odměny těžařů za vyřešení algoritmu a transakční poplatky budou
sníženy na úplné minimum (k zaúčtování z platebních kanálů dojde jednou za určitý čas).
Uvedené může způsobit opadnutí zájmu těžařů k ověřování transakcí z důvodu snížení
výnosů z ověřování bloků. Na druhé straně pokud opadne množství těžařů, dojde ke
snížení náročnosti algoritmických výpočtů a úlohy by zase mohli ověřovat jednotlivci
prostřednictvím jednoduché domácí výpočetní techniky.

3.6 Nezrušitelnost transakce
Všechny nové transakce jsou zařazené do bloku, čímž dojde k jejich zapsání do
blockchainu. Žádnou takto zapsanou transakci nelze dodatečně změnit, zrušit či stornovat.
Každý blok obsahuje informace předcházejícího bloku, tudíž je dohledatelná každá
autorizovaná transakce mezi uživateli již od spuštění sítě z roku 2009.
Vzhledem k neexistující autoritě nelze takovou transakci vrátit nebo zastavit
například z důvodu špatného zadání příjemce. Nelze vrátit platbu při nedodání zboží, jako
je možné u PayPal účtu, nebo přistoupit k částečnému zablokování částky přes platební
kartu (přes booking.com při rezervaci hotelu) apod. Navíc pokud dojde k odcizení
prostředků z bitcoinové peněženky, přičemž příjemcova peněženka je dohledatelná
v transparentním blockchainu, nelze nijak vynutit jejich zaslání zpět oprávněnému
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vlastníkovi. Pokud byly finanční prostředky použity k trestné činnosti nelze je bez
přístupového privátního klíče ani zabavit.
V tomto ohledu nelze na bitcoinové peněžence provést ani výkon rozhodnutí nebo
zahájit exekuční řízení. Nezměnitelnost transakce přispívá k určité jistotě ekonomických
subjektů, že jejich platba nebude právě pro výkon rozhodnutí nebo exekuci zablokována.
Na druhé straně nedosažitelnost těchto postihů na bitcoinové peněženky může mít za
následek zvýšení morálního hazardu u ekonomických subjektů.
Morální hazard nastává, pokud jedinec nenese plné riziko svého jednání. Uživatel je
zproštěn odpovědnosti za plnění svých závazků, neboť má jistotu, že jeho aktiva ve formě
bitcoinů a jiných kryptoměn jsou bez použití privátního klíče nedosažitelné. Výkonné
orgány nemohou bez jeho spolupráce přistoupit k jejich zabavení či odebrání. Server
Coindesk se ve svém článku zabýval morálním hazardem spojeným s prodejem finančních
derivátů bitcoinu. Investiční obchodník, bývalý zakladatel Citigroup, Arthur Hayes
označuje trh s deriváty za morální hazard, neboť „zisky jednoho obchodníka jsou
kompenzovány ztrátami jiného obchodníka - takže každý dolar, který vyhráváte, je
kompenzován dolarem, který ztratil někdo jiný“109. Morální hazard je v případě
obchodování s bitcoinem navíc doplněn o asymetrii informací, neboť drobní investoři bez
ekonomického vzdělání a investičních zkušeností mohou ztratit značné množství
vložených peněz.

3.7 Univerzálnost a politická nezávislost měny
Univerzálnost systému a možnost založení bitcoinové peněženky odkudkoli na
světě rozšířila bitcoinovou síť na všechny kontinenty (viz obrázek č. 1.3). Jednotka
bitcoinu není vázána na žádnou fiat měnu, proto její uplatnění závisí na ochotě příjemce si
za své zboží a služby nechat zaplatit v bitcoinech. Těmi je například možno zaplatit
za ubytování v Americe, Austrálii nebo Evropě bez nutnosti směny různých fiat měn mezi
sebou.
Zmíněná univerzálnost ale nahrává oblastem postiženými embargem či jinými
ekonomickými sankcemi. Již byl uveden příklad Severní Koreje, která se pomocí bitcoinů
snaží

získat

finanční

prostředky k uskutečňování

svých potřeb

při

obcházení

ekonomických sankcí uvalených Radou bezpečnosti OSN. I v tomto případě lze aplikovat
109
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teorii morálního hazardu. Země i přes své politické či jiné neshody s ostatními státy nenese
odpovědnost za své jednání. Sankce Rady bezpečnosti byly jako opatření přijaty, aby došlo
k poškození ekonomických zájmů Severní Koreji. Severní Korea využívá neomezitelnosti
bitcoinových transakcí a dochází tak ke zproštění odpovědnosti země za své politické
jednání.
Dalším příkladem země, ve které bitcoin podporoval odpůrce politických
představitelů, je Turecko. V Turecku se skupina povstalců snažila o svržení prezidenta
Erdogana a jeho vlády. Puč byl zahájen 15. července 2016. Státní převrat byl zmařen a
následovaly procesy s povstalci.110 Nicméně v době povstání došlo k masovým výběrům
prostředků z bankovních účtů. V situaci, kdy vláda kontroluje vydávání měny, se mnoho
lidí uchýlilo k bitcoinu, který není žádnou politickou situací nijak ovlivněn a regulován 111.
Navíc při zvýšené poptávce po papírových bankovkách může dojít k převisu poptávky nad
nabídkou a může se stát, že papírové peníze dojdou a budou se muset natisknout nové.
Jenže emise nových bankovek má za následek snížení reálné kupní síly peněz a může dojít
k inflaci, jelikož zvýšení peněžní zásoby ze strany banky způsobuje zvýšení křivky
agregátní poptávky (tzv. poptávkový šok). Zvýšení cenové hladiny tlačí na mzdy, které
pod tlakem rostou, dochází ke snížení agregátní nabídky. Ekonomika produkuje stejné
množství produktu, nicméně došlo ke zvýšení cenové hladiny. Pokud rostou ceny, zvyšuje
se poptávka jedinců po penězích a v ekonomice země opět dochází k tlaku ze strany
poptávky. Pokud centrální banka bude emitovat další bankovky, může se země dostat do
inflační spirály, ve které bude cenová hladina pořád růst.
Stejným příkladem politické nezávislosti bitcoinu může být snaha ruského
podnikatele Borise Titova, který předložil ruské vládě možnost zavedení krypto-údolí
v oblasti Krymu112. Krym se po hlasování v referendu v březnu 2014 vyslovil pro
přičlenění k Ruské Federaci. V souvislosti s politickými rozpory a uznáním referenda ze
strany západního světa jsou na Krymskou autonomní republiku uvaleny ekonomické
sankce, které znemožňují ekonomický obchod se světem. Rada EU v létě 2017 rozhodla o
prodloužení sankcí v rámci neuznání anexe Krymu Ruskou federací. Ekonomické sankce
HAVLICKÁ, K. Erdogan mohl zemi demokratizovat, místo toho přišel protipuč, říká turkolog. In: iDnes
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se týkají zavedení zákazu dovozu zboží z území Krymu, investic do krymských
společností, zákazu přínosu kapitálu (např. nákupem nemovitostí) nebo poskytování služeb
cestovního ruchu. 113 Zavedení bitcoinu by mohlo přinést nové ekonomické možnosti pro
místní obyvatele, jelikož by mohli obchodovat s okolními zeměmi.
Myšlenka bitcoinu a jeho nezávislosti na centrálních autoritách se projevuje i
v nezávislosti

na

politické

situaci.

Oproti

ekonomickým

sankcím uvalovaných

mezinárodními institucemi byl bitcoin vytvořen na myšlence jeho absolutní neutrality vůči
politickému rozhodování. Subjekty mohou získávat bitcoiny nezávisle na státních
opatřeních. Mohou bitcoiny používat pro mezinárodní obchod, oboustranné kapitálové
toky, nebo k nákupu zakázaného zboží (ve smyslu financování zbraní a terorismu). Ve
světle posledního je politická neutralita bitcoinu častým terčem kritiky ze strany států jako
ochránců své suverenity.
Ve

Venezuele

vyvolala

vládní

hospodářská

politika

jednu

z nejhorších

ekonomických katastrof, které stát musí čelit. V souladu se socialistickou politikou provedl
diktátorský prezident Nicolás Maduro řadu nepříliš výhodných ekonomických rozhodnutí.
Po propadu ceny ropy v roce 2014 se ekonomická situace Venezuely, země závislé na
exportu ropy, začala zhoršovat. Země nemohla plnit své sociální programy, zavedly se
příděly potravin a stát přistoupil k významné emisi nových bankovek.114 Socialistická
politika způsobila hyperinflaci v trojciferných číslech. Spojené státy Americké reagovaly
na politickou a ekonomickou krizi země uvalením embarga. Trumpova vláda dne 25. srpna
2017 vydala prohlášení, ve kterém bylo zakázáno s Venezuelou obchodovat, nakupovat
vládní dluhopisy a obchodovat se státní společností těžící ropu 115. Bitcoin se pro mnohé
obyvatele stal jedinou možností, prostřednictvím které se mohli dostat k potravinám,
lékům a dalším nezbytnostem116. Dle televize CNBC se v důsledku vládního vyhlášení,
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zprošťujícího elektřinu od jakýchkoliv poplatků, počet těžařů v zemi značně rozšířil117.
Policie a armáda ovšem přistoupila k sérií zatýkání těžařů a obvinila je z krádeže elektřiny
a dalších protistátních trestných činů. Nikolás Maduro v prosinci 2017 vyjádřil záměr
Venezuely s vývojem vlastní kryptoměny Petro, která je vázaná na surovou komoditu
země – ropu. Předprodej měny proběhl 20. února 2018118. Za první den vynesl Venezuele
735 milionů dolarů (15,2 miliardy Kč). Hodnota celkové emise jednotek je 100 milionů
žetonů a má cenu v přepočtu asi šest miliard dolarů (124 miliard Kč). Každý žeton je
ohodnocený a krytý ekvivalentem jednoho barelu venezuelské ropy. Týden poté země
přistoupila k vytvoření druhé kryptoměny Petro Gold, která bude kryta další surovinou –
zlatem. Ostatní státy doufají, že zájem o venezuelské státní kryptoměny bude malý, neboť
existuje reálná obava ohledně solventnosti země.119
Univerzalita bitcoinu je významná, jelikož i přes politicky nestabilní situaci a
přijaté sankce vůči různým zemím v době ekonomické krize umožňuje obyvatelům
mezinárodní obchod. Ve Venezuele se navíc jednalo o určitou jistotu v nějakou
hodnotu/komoditu, která oproti státním penězům umožnila obyvatelům uchovávat hodnotu
svého majetku.
Přitažlivost kryptoměn ve sféře světové ekonomiky dokládá i venezuelský záměr
vytvoření vlastní kryptoměny. Otázkou zůstává, zda se nejedná o stejný princip fiat měny
pouze s tím rozdílem, že existuje v algoritmických kódech. Myšlenka neutrality a absolutní
nezávislosti na centrální autoritě je jedním ze základních principů fungování kryptoměny.
Právě nezávislost bitcoinu na vládě, jelikož existuje ve formě univerzální jednotky, přináší
jistotu držitelům, že v případě špatných politických rozhodnutí mohou i nadále obchodovat
s jednotkami, které jsou světově přijímané. Svoji hodnotu drží bitcoin na základě faktorů
ovlivňující nabídku a poptávku nezávisle na podkladovém aktivu. Naopak každá tato
nezávislost přináší nejistotu budoucího zhodnocení jednotek.
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3.8 Volatilita bitcoinu vzhledem k měnovým kurzům
Bitcoin není oficiálně navázán na žádnou měnu. Cena bitcoinu se řídí nabídkou a
poptávkou po kryptoměně. Existuje mnoho exogenních faktorů, které mohou způsobit
významné kolísání ceny. Tyto faktory byly diskutovány v rámci nabídkově-poptávkové
analýzy ve druhé části práce. Veškeré diskutované faktory ovlivňují cenu bitcoinu a
volatilitu směnného kurzu vzhledem k ostatním měnovým kurzům. Hlavními faktory
působící na straně poptávky jsou změny spotřebitelských preferencí, změna poptávaného
množství v případě změny ceny, zvýšení důchodů či zvýšení počtu subjektů, kteří se o
bitcoinu dozvěděli a chtěli by do něj investovat. Hlavními faktory, které ovlivňují nabídku
těžařů, jsou náklady na těžbu a nejistota ohledně právní regulace. Nabídku vytváří také
obchodníci a investoři, pro které je důležitá jejich výnosnost a relativně stabilní právní
prostředí.
Obrázek č. 3.7: Vývoj ceny bitcoinu, 2009 – 2018

Zdroj: Portál BitInfoCharts, 2018120, vlastní úprava

Předchozí obrázek č. 3.7 zachycuje vývoj ceny bitcoinu od roku 2009 do ledna
2018 se zaznamenáním pár zlomových okamžiků v historii měny. K prvnímu
významnějšímu zvýšení ceny bitcoinu došlo během října 2013. Tento zlomový okamžik je
spojen s uzavřením nelegálního tržiště SilkRoad (bod A předchozího obrázku) 121. V bodě
B téhož obrázku byla potvrzena legalita systému, neboť 17. listopadu 2013 zasedal Senát
spojených států amerických a zabýval se otázkami virtuálních měn a kryptoměn. Body C a
D jsou spíše marketigové události v historii bitcoinu – koncem roku 2014 začal Microsoft a
PayPal přijímat platby v bitcoinech. V bodě E došlo v říjnu 2015 na základě rozhodnutí
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Evropského soudního dvora k vynětí bitcoinu ze zdanění daní z přidané hodnoty122. Od
tohoto bodu je patrný zvyšující se trend ceny bitcoinu. Značný nárůst ceny bitcoinu je
pozorován od roku 2016. Bod F znázorňuje snížení odměny pro těžaře za vytěžení bloku
na současných 12,5 bitcoinu. Významnou událostí, která mohla zapříčinit nárůst bitcoinu
v roce 2016 je zvolení Donalda Trumpa prezidentem Spojených států amerických dne
8. listopadu 2016123. Bitcoin poprvé přesáhl hodnotu 1000 dolarů. Dalšímu nárůstu
bitcoinu napomohlo prohlášení Japonska, které přijalo bitcoin jako legální formu platidla
(angl. method of payment“, pozor, nejedná se o měnu)124. Cena bitcoinu se po prohlášení
zvedla z 1000 $ na 1200 $ za 10 dní. Po odštěpení Bitcoin Cash (bod G) dne 1. srpna 2017
se cena bitcoinu zvedla z $2787 na $3383 125. Když 5. září 2016 Čína prohlásila, že zakáže
jednotlivcům a organizacím obchodovat s kryptoměnou, došlo k silnému propadu ceny
z více než 5.000 dolarů za jednotku téměř až k hranici 4.000 dolarů126.
Obrázek č. 3.8: Cena bitcoinu 3/2017 – 3/2018

Zdroj: Portál coindesk.com, 2018127
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Předchozí obrázek č. 3.8 zachycuje proměnlivost ceny bitcoinu za období
posledního roku. Bitcoin za rok vyšplhal z 900 dolarů až na téměř 20.000 dolarů za
jednotku128. Za rok 2017 se hodnota bitcoinu zvýšila téměř 20 krát, což představuje
zvýšení téměř o 1800%. Proměnlivost ceny charakterizuje bitcoin spíše jako investiční
aktivum a finanční příležitost. Navíc z předchozího je patrné, že bitcoin není neutrální
jednotkou, nýbrž je velmi ovlivněn světovými prohlášeními a politickým vývojem.
Maximální hodnoty dosáhl bitcoin v době psaní diplomové práce 17. prosince 2017, kdy
byl nabízen za 19.500 dolarů129. Po dosažení nejvyšší hranice se cena bitcoinu propadla až
k hranici téměř 6.000 dolarů a následně začala opět růst.
Extrémní volatilitu v porovnání s ostatními komoditami bitcoinu zachycuje obrázek
č. 3.9. Jeroen Blokland při jeho sestavování vycházel z dat agentury Bloomberg a vytvořil
graf, ve kterém porovnává mezi-kvartální změny ceny bitcoinu, zlata, stříbra a směnných
poměrů různých měn. Nejvyšší volatilitu nese bitcoin (znázorněn černě). Od začátku roku
2017 volatilita bitcoinu rostla a začátkem roku 2018 přesáhla 100%. Ostatní pozorované
komodity nedosahovaly takové intenzity. Druhým pozorovaným objektem, který
dosahoval průměrně 25% změny za kvartální období, je stříbro. Změnu ceny stříbra dle
serveru kurzy.cz během roku 2017 ovlivňovala silná poptávka po stříbře v Indii130. Další
porovnávanou komoditou je zlato, které je na obrázku zachyceno červenou barvou.
Z uvedeného lze vypozorovat, že komodity mají nestabilní hodnotu a jsou značně
ovlivněny změnami nabídky a poptávky. Směnný poměr mezi dolarem a japonským jenem
je zachycen modře, směnný poměr dolaru vůči euru oranžově. U směnných poměrů fiat
měn lze s jistotou konstatovat, že dosahují nejmenších změn mezi pozorovanými
veličinami. Celkově lze zhodnotit, že nejvyšší volatilitu na začátku roku 2018 vykazuje
bitcoin. Na opačném konci s nejnižší volatilitou lze pozorovat změny kurzu dolaru vůči
euru a dolaru vůči japonskému jenu.
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Obrázek č. 3.9: Volatilita bitcoinu v porovnání s jinými finančními instituty

Zdroj: Jeroen Blokland, Twitter, 2018131

Vysoká volatilita bitcoinu představuje možnost, jak v relativně krátkém období
vydělat prostřednictvím krátkodobých spekulačních investic. Volatilita bitcoinu se
projevuje i v krátkém období několika hodin. Lze předpokládat, že v případě extrémního
nárůstu poptávky po bitcoinu, dojde k naplnění efektu sněhové koule (ang. snowball
effect), kdy dochází k nabalování dalších investorů a příjemců. Subjekty na trhu přestávají
uvažovat racionálně a dochází ke vzniku stádního chování.
Zvýšený počet subjektů láká další investory, kteří chtějí na zvyšující se ceně
bitcoinu vydělat. Na stranu odpůrců bitcoinu se postavil i držitel Nobelovy ceny Joseph
Stiglitz, který se ve svém rozhovoru z prosince 2017 pro televizi CNBC vyjádřil obavy ze
vznikající bubliny okolo bitcoinu. Dle ekonoma je bitcoin „bublina, která poskytuje mnoha
lidem řadu vzrušujících chvil, když jede vzhůru a pak jde zase dolů“132. Zvýšenou poptávku
se na přelomu listopadu a prosince 2017 nedařilo pokrýt a komunity se zmocnila panika.
Prodejci i kupující se při panickém chování přestávají zajímat, za jakou přesnou cenu
prodali nebo nakoupili a trh se dostává do významné nerovnováhy. Cena již neodpovídá
optimu, ve kterém se poptávka a nabídka střetávají.
Z vývoje ceny bitcoinu během prosince 2017 a ledna 2018 mohlo být usuzováno, že
došlo právě ke zmiňovanému prasknutí bubliny. Navíc na trhu došlo k nevysvětlitelnému
snížení ceny, které mělo za následek očekávání dalšího propadu. Cena bitcoinu klesla
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z téměř 20 tisíc dolarů až na pouhých 6,8 tisíc. Tento jev může mít negativní vliv na
nekvalifikované a drobné investory, kteří mohou s vidinou ztráty ceny své investice
okamžitě začít prodávat a postupovat dle teorie stádního chování. Pokud cena bitcoinu
klesá a dojde ke zvýšení nabídky bitcoinů na trhu, dojde v souladu s nabídkověpoptávkovou analýzou k přebytečné nabídce, která může způsobit další propad ceny.
Nicméně předpokládaný další propad ceny nenastal a cena bitcoinu začala opět pomalu
růst.

3.9

Závislost na informačních technologiích a přístupu k síti

3.9.1 Mining pooly
Pro „těžení“ nových bitcoinů těžaři využívají vysoce vyspělé technologické
výpočetní systémy. Jedinec již není schopen pomocí běžného domácího počítače vytěžit
žádný bitcoin, neboť složitost úloh se s rostoucím počtem těžařů zvyšuje. Složitost se dle
nastaveného algoritmu určuje tak, aby došlo k relativně konstantnímu vyřešení úloh.
Bitcoinová síť je nastavena tak, aby přibližně každých 10 minut vznikl nový blok.
V terminologii se používá pojem „těžba bitcoinů“, jedná se však o nepřesné označení
výpočtu algoritmu používaného těžaři. Po jeho nejrychlejším vyřešení dostane pouze první
řešitel možnost sestavit si vlastní blok. Teprve po sestavení bloku dostane za toto sestavení
a uzavření bloku těžař odměnu.
Těžaři na těžbě nepracují samostatně, ale sdružují se do seskupení, tzv. mining
poolů. Jedná se o uskupení, ve kterém se větší počet těžařů podílí na vytvoření nového
bloku společně. Za využití společné výpočetní kapacity dostane každý z účastníků, dle
poskytnuté kapacity za účast na těžbě, poměrnou část ze získané odměny.
Dle webu buybitcoinworldwide.com je přes 81% mining poolů čínských. Dalším
častým místem mining poolů je Island (5%) a Česká republika (3%)133. Obrázek č. 3.9
zachycuje rozdělení všech mining poolů na těžbě bitcoinů ve sledovaném období 19. října
– 25. října 2017. AntPool vytěžil téměř 18 % nových bloků, vlastníkem je BitMain se
sídlem v Číně. Druhý a třetí mining pool ověřil téměř 15 % a 12 % nových bloků. Českým
mining poolem je SlushPool, založený programátorem Markem Palatinusem v roce 2010.
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SlushPool byl vůbec první mining pool na světě, čímž se Česká republika zapsala mezi
významné kryptoměnové státy.134
Obrázek č. 3.10: Mining pooly dle vytěžených bloků za období 10/2017

Zdroj: Portál BitcoinBlog, 2017135

Ve sledovaném období obrázku 3.10 lze pozorovat, že čtveřice největších těžařů
(AntPool, BTC.top, BTC.com a ViaBTC) ovládá přes 50% výpočetního výkonu. Pokud
bychom k nim přidali další tři mining pooly, dostali bychom se až na téměř 80%
výpočetního výkonu. Pokud pouze sedm největších hráčů ovlivňuje získávání jednotek
z emise nových bitcoinů, lze hovořit o značné centralizaci těžby v rukou pár těžařů. Ke
stejnému závěru přišli během své dvouleté studie profesoři z Cornell University136. Ve své
studii potvrzují, že decentralizace v síti bitcoin není možná, neboť čtyři největší těžaři
kontrolují přes 50% výpočetního výkonu. V návaznosti na nabídkově-poptávkovou
analýzu v takovém případě má na cenu bitcoinu významný vliv rozhodování těžařů.
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Těžařský trh má podobu oligopolu, hlavně z důvodů vysokých vstupních nákladů pro nově
příchozí těžaře. Pokud by byli těžaři jediní, kdo nabízí bitcoiny k prodeji, mohli by výrazně
zasáhnout do tvorby ceny. Nicméně na trhu formují stranu nabídky také obchodníci
s bitcoiny, kteří volné jednotky nabízí hlavně přes burzy. Z tohoto důvodu není významný
oligopolní trh tvůrcem ceny bitcoinu, jako tomu bývá v běžné oligopolní struktuře.
Pokud mají velká uskupení mining poolů sídlo v Číně, lze předpokládat jistou
nepředvídatelnost z důvodu relativně nestabilního postoje čínské vlády k bitcoinu 137. Čína
navíc začátkem roku oznámila, že chce v nadcházejících měsících významně omezit
těžbu.138 Na tomto místě bych ráda upozornila, že uzavření čínských mining poolů může
mít vliv na změnu ceny bitcoinu, ovšem do procesu těžby se bude moci zapojit více
drobných subjektů, což by mohlo vést k větší decentralizaci systému těžby.
Jelikož jsou investice mining poolů do výpočetní techniky z hlediska strategického
rozhodování firmy utopenými náklady, rozhoduje se firma na základě nákladů na těžbu
s již existujícími výpočetními stroji. Dle studie zveřejněné na serveru Elite Fixtures 139 jsou
nejvyšší náklady na těžbu jednoho bitcoinu v Jižní Koreji (přibližně 26.170 dolarů). Na
druhé straně se mezi nejméně finančně nákladné země řadí Venezuela, Čína, Rusko nebo
Spojené státy.
Dne 12. listopadu 2017 byla právě kvůli centralizaci těžby bitcoinu spuštěna nová
kryptoměna – Bitcoin Gold140. V historii bitcoinového blockchainu se jedná o druhé
rozštěpení blockchainu (první bylo vytvoření Bitcoin Cash dne 1. srpna 2017). Bitcoin
Gold se snaží o větší decentralizaci těžařů. K těžbě běžného Bitcoinu se používá speciální
těžební hardware ASIC. Oproti tomu těžba Bitcoin Gold probíhá prostřednictvím systému
Equilash, který není náročný na procesory, ale na paměť zařízení. Hlavním důsledkem
změny systému by mělo být omezení energetické náročnosti těžby. Bitcoin Gold je pouze
pokus o decentralizaci těžařské komunity. Z ekonomického hlediska je decentralizace
efektivní opatření, které má za následek zvýšení nákladové efektivnosti těžby a snížení
vstupních nákladů pro nové subjekty. Výsledkem je přiblížení deformované tržní struktury
z oligopolu k dokonalé konkurenci.
Blíže k čínskému vývoji kapitola č. 4.2.
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Nový trend v získávání výpočetního výkonu uživatele jeho sdílením s mining pooly
a dalšími těžaři je spojen s predátorským chováním tvůrců webových reklam, se kterou se
návštěvníci stránek střetávají při prohlížení videí nebo čtení textů. Návštěvníci mohou
omezit reklamu, které jsou na webové stránce vystavováni, pokud poskytnou serveru
souhlas, že může použít počítač návštěvníka k těžbě kryptoměn. Poskytnutí počítače
návštěvníka webových stránek k těžbě kryptoměny je též označován pojmem crowdsourcing141. Problém nastává, pokud k těžbě není udělován souhlas a vše probíhá nelegální
cestou.
Dle zprávy společnosti TrendLabs Security142 se objevují predátorské programy,
zabudované v reklamách například i na serveru youtube.com. Útočníci svůj program
umístili přes Google pod názvem Double Click. Při spuštění reklamy se na pozadí spustila
těžba kryptoměny a program využíval procesor uživatele až na 80%. V případě zmíněného
predátorského programu nedochází k narušení soukromí dat uživatele, nicméně se stále
jedná o neoprávněný přístup k počítači jednotlivce. Zmíněné predátorské programy
představují další formu kyber-kriminality.

3.9.2 Závislost na přístupu k síti
Platba bitcoiny mezi uživateli probíhá pouze v případě, pokud je plátce připojen
k internetu prostřednictvím své peněženky. Příjemce vyčkává na potvrzení platby, které se
zobrazí, pokud je také připojen k síti. V rámci využití platby bitcoiny lze doporučit placení
za zboží předem – při internetových objednávkách. Prodejce může s expedováním zboží
vyčkat, než dojde ke skutečně prokazatelnému potvrzení platby (šest ověření). Oproti tomu
při platbě na místě existuje problém dlouhé autorizace zadané platby, což by mohlo
způsobovat problémy s výdejem zboží.
Od zvyšujícího se času potřebného k autorizaci se odvíjí i možnost změny ceny
bitcoinu, než dojde k potvrzení transakce. Volatilita bitcoinu (někdy i v řádech hodin)
může znamenat, že prodejce prodá zboží za 1 bitcoin (který ráno představuje cenu 50 tisíc).
Ovšem než dojde k autorizaci, klesne cena jednoho bitcoinu na 20 tisíc. Prodejce tak za své
zboží místo 50 tisíc obdrží pouze 20 tisíc, což je spojeno s významnými ztrátami prodejce,
které se projeví ve snížení přebytku výrobce o 30 tisíc. Výrobce se kvůli vysoké volatilitě

Způsob dělby práce, kterou vykonává předem nespecifikovaná skupina.
MICTRO, T. Malvertising Campaign Abuses Google’s DoubleClick to Deliver Cryptocurrency Miners.
In: Trend Micro [online] 2018 [cit. 2018-02-05]. Dostupné z: https://blog.trendmicro.com/trendlabs-securityintelligence/malvertising-campaign-abuses-googles-doubleclick-to-deliver-cryptocurrency-miners/
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může při prodeji zboží dostat až k zápornému přebytku výrobce a vzniká mu ztráta.
Snížení kurzu bitcoinu je výhodné pro nakupujícího, neboť vzniká vysoký přebytek
spotřebitele. Volatilita bitcoinu je jedním z mnoha argumentů, proč bitcoin nemůže
fungovat jako ekvivalent běžných platebních prostředků využívaných k platbě za zboží a
služby. Alza, která v roce 2017 zavedla možnost platby bitcoiny za zboží a služby,
garantuje kurz bitcoinu pro zaplacení pouze 15 minut143.
Ve srovnání s platbou prostřednictvím platební karty přes platební terminál se
posílá autorizační požadavek a následně přijde rovnou autorizační odpověď o provedení
platby. Teprve v kroku vypořádání transakce vstupuje do celého procesu banka plátce,
která zmíněný dluh vyrovná a současně strhne částku z účtu plátce. Proto vyrovnání
transakce může trvat i několik dní (v průměru tři dny), než se částka zapíše do bankovního
výpisu z účtu vlastníka platební karty.144
V souvislosti s tím bych ráda podotkla, že proces je ve srovnání s bitcoinovou
platební sítí přesně obrácený. Nejprve je transakce autorizována (ověřena) a teprve později
dojde k jejímu vyrovnání a zapsání na účty účastníků platby. Pokud mezi sebou subjekty
platí bitcoiny, dojde nejprve k připsání částky na účet příjemce a odeslání částky z účtu
odesílatele. Autorizace (ověření) platby je ovšem závislá na zařazení transakce do bloku.
Jistota účastníků je v případě platby narušena časovou nejistotou zařazení transakce do
bloku.
Základní platformou pro fungování platebního terminálu je pokrytí mobilní sítí145.
Oproti tomu pro zadání platby bitcoiny je třeba online internetové připojení. Bitcoin tak
není možné využít v místě, kde není internetové pokrytí nebo dostatečné technologické
zázemí (internet, počítače, chytré telefony s aplikacemi). V takových oblastech by bylo
možné platit bitcoiny pouze v papírové peněžence. Papírová peněženka obsahuje označení
bitcoinové adresy a privátní klíč. Vše je vytištěno (či uloženo) a slouží to jako doklad o
zaslaných jednotkách a přístupu k nim.

ZLÁMALOVÁ, P. Bitcoin Jak Alza zavedla Bitcoin – a může stavět další elektrárnu. Stinná stránka
bitcoinu, o které se nemluví. In: Objevit [online]. 2017, [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: http://objevit.cz/jakalza-zavedla-bitcoin-a-muze-kvuli-tomu-stavet-dalsi-elektrarnu-stinna-stranka-bitcoinu-o-ktere-se-nemluvit229867
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FIO BANKA. FAQ – Platební karty. In: Fio Banka [online]. 2018, [cit. 2018-02-02]. Dostupné z:
https://www.fio.cz/docs/cz/FAQ_PK.pdf
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Platební terminály využívají ke komunikaci s mezinárodními platebními organizacemi přenosy dat
pomocí sítí GSM, GPRS, Bluetooth nebo Wi-Fi. GSM síť byla vytvořena pro přenos mobilních dat za použití
mobilních telefonů. GPRS navíc zpřístupňuje komunikujícím zařízením přenos internetových dat.
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3.10 Energetická náročnost těžby bitcoinu
Mining pooly jsou při své činnosti absolutně závislé na informačních technologiích.
Při těžbě se spotřebovává obrovské množství elektrické energie. Zvyšující se náročnost
výpočetních algoritmů dopadá na výpočetní systémy, které spotřebovávají více elektrické
energie. Evropský parlament ve svém usnesení o virtuálních měnách z května 2016 uvedl,
že spotřebu energie provozu některých výpočetních center v případě sítě bitcoin odhaduje
na více než 1 GW146. Pro představu se jedná o energii získanou ze 4,6 milionů solárních
panelů nebo 500 větrných elektráren147. Od února 2017 začal portál Digiconomist
odhadovat energetickou náročnost sítě.
Obrázek č. 3.11: Náročnost bitcoinové sítě na elektřinu 3/2017 – 3/2018 (rok)

Zdroj: Portál Digiconomist, 2018148

Obrázek č. 3.11 zachycuje odhadovanou roční spotřebu energie v bitcoinové síti.
V únoru 2017 byla odhadovaná roční spotřeba energie přibližně 10 TWh za rok. V průběhu
roku se spotřeba zvyšovala a na začátku roku 2018 přesáhla 40 TWh. Dle serveru
Digiconomist je spotřeba srovnatelná s roční spotřebou energie v Iráku a blíží se roční
spotřebě Singapuru. Průměrnou spotřebu energie na jednu transakci server vypočítal
v hodnotě 542 kWh. V praxi se jedná o množství energie, které by spotřebovala úsporná
20 W žárovka, pokud by svítila 37 měsíců v kuse. Koncem listopadu a začátkem prosince

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. května 2016 o virtuálních měnách. In: EUR-Lex [právní
informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie 2016 [cit. 2017-09-14]. Dostupné z:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-20160228&language=CS&ring=A8-2016-0168
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MUELLER, M. How much power is 1 gigawatt? In: Energy.gov [online] 2016 [cit. 2017-09-23]. Dostupné
z: https://energy.gov/eere/articles/how-much-power-1-gigawatt
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Digiconomist. Bitcoin Energy Consumption Index. In: Digiconomist [online] 2018 [cit. 2018-02-02].
Dostupné z: https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption
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2017149 se v českých médiích objevily zprávy o pohromě bitcoinové energetické náročnosti
a porovnání se spotřebou energie společnosti Visa.
Dovolím si upozornit na to, že v dané zprávě bylo porovnáváno nesrovnatelné.
V případě bitcoinové sítě jde odhadnout, kolik energie je vynaloženo na těžbu nových
bloků, tj. relativně přesně určit průměrnou spotřebu energie na ověření jedné transakce.
Výpočetní náročnost těžby jednoho bloku je zcela transparentní, u každého bloku je
uvedena náročnost na výpočet. Pokud budeme uvedené spotřeby energie na ověření jedné
transakce srovnávat s ověřením transakce přes platební kartu, je nutné si uvědomit, že
v případě platby kartou se počítá pouze energetická náročnost zaslání autorizačního
požadavku a autorizační odpovědi. Do počtu velikosti spotřeby by měla být zahrnutá
spotřeba energií všech institucí podílejících se na fungování bankovního odvětví.
V souladu s příspěvkem Carlose Dominga pro server Hackernoon 150 lze uvést přibližný a
velmi hrubý odhad náročnosti bankovního sektoru. Roční spotřebu bankovního sektoru
Domingo vypočetl na 100 TWh151. Je patrné, že bankovní sektor je více než 2,5 krát
energeticky náročnější, nicméně je mnohem efektivnější, co se týče počtu zpracovaných
transakcí po celém světě.
V souladu s tvrzením Miroslava Cvrčka, redaktoru časopisu Reflex152, uvádím, že
vysoké náklady na těžbu bitcoinů mají na trh dva dopady. Buď z něj odchází těžaři, kterým
se těžba nevyplatí a sníží se náročnost úloh, což navíc implikuje pokles energetické
náročnosti. Druhým důsledkem může být snaha těžařů o zvýšení výpočetní kapacity svých
strojů (což má dopad na zlepšení výkonu ostatní výpočetní techniky), čímž dojde v souladu
s teorií nákladů ke snížení průměrných nákladů a těžař opět může produkovat s vyšším
ziskem nebo snížením své ztráty. Odchod těžařů nezpůsobí pokles nabídky, jelikož ta je
v případě těžby dána exogenně, neboť jednotek bude emitováno stále stejně.

Viz. např. Česká televize - Bitcoin je energetická pohroma. Jejich těžba už brzy spotřebuje víc elektřiny
než celé USA (7. 12.), E15 - Chod bitcoinu spotřebuje víc energie než celé Slovensko (26. 11.), Lidovky Těžba bitcoinu spotřebuje za rok více energie než třetina Česka. A jeho cena letí nahoru (9. 12.), O energetice
- Bitcoin: Těžba kryptoměny spotřebuje víc energie než celé Irsko, převýší 19 zemí Evropy (5. 12.).
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DOMINGO, C. The Bitcoin vs Visa Electricity Consumption Fallacy. In: Hackermoon [online] 2017 [cit.
2018-02-03]. Dostupné z: https://hackernoon.com/the-bitcoin-vs-visa-electricity-consumption-fallacy8cf194987a50
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CVRČEK, M. Proč je dobře, že bitcoin žere tolik elektřiny. In: Reflex [online] 2017 [cit. 2018-02-03].
Dostupné z: http://www.reflex.cz/clanek/komentare/83752/proc-je-dobre-ze-bitcoin-zere-tolik-elektriny.html
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4 Postoj jednotlivých subjektů a institucí k bitcoinu
V rámci nabídkově-poptávkové analýzy z druhé části diplomové práce bylo
vymezeno, že způsob a síla právní regulace je jedním z nejvýznamnějších faktorů, které
ovlivňují stranu nabídky i poptávky po bitcoinu. Z nejisté právní regulace bitcoinu pramení
nedůvěra a neochota k obchodování.
Tato část v rámci kapitoly 4.1 vymezuje základní předpoklady právní regulace
bitcoinu v České republice. Diskutuje se otázka kategorizace bitcoinu, jeho zdanění a
zákonné úpravy postavení směnáren a burz. Druhá kapitola této části analyzuje světový
postoj států k bitcoinu a dalších subjektů podílejících se na jeho směně. Státy se snaží
stávající absenci právního rámce změnit přijetím různých druhů regulací a opatření.

4.1 Bitcoin a právní úprava České republiky
Vymezení bitcoinu z právního hlediska lze ztotožnit s otázkou právního vymezení
celé kryptoměny. Prvky právní normy jsou tři – subjekt, objekt a obsah. Subjektem
právních norem je příjemce, neboli ten, kdo je v právním vztahu povinen nebo oprávněn.
Objekt právních norem je příčina, proč subjekty vstupují do právních vztahů. Obsah právní
normy je subjektivní povinnost nebo právo plynoucí z účasti na právním vztahu.
Subjektem vzájemných vztahů plynoucích z kryptoměn jsou v užším slova smyslu
vzájemně propojené komunikující počítače. Počítače nemohou být subjektem práv, neboť
jim chybí jakákoliv právní subjektivita. V širším smyslu se za subjekty právních norem
považují uživatelé, kteří s počítači disponují (počítače představují spolu s kryptografickými
kódy objekt právních norem), pomocí počítačů těží kryptoměny nebo se směny účastní. Je
patrné, že právní jednání subjektů s kryptoměnami nabývá různých forem – od přijímání
plateb, placení za zboží a služby, směny bitcoinů za jiné zákonné měny, spekulativního
obchodování, nákupu bitcoinů v rámci investiční aktivity až po protiprávní jednání ve
snaze legalizace výnosů z trestné činnosti či neodvádění daní a dalších povinností
souvisejících s příjmy fyzických a právnických osob. Obsahem právního vztahu je
vzájemný závazek subjektů vyplývající z jejich konkrétního jednání – povinnost zaplatit a
převzít zboží, právo na dodání zboží bez vady, právo na připsání směněných jednotek do
peněženky uživatele apod. Objektem právního vztahu jsou samotné převáděné jednotky
bitcoinu.
Z pohledu legality bitcoinu a ostatních kryptoměn nelze absenci právních norem
vykládat v neprospěch legality bitcoinové sítě. Právní řády států vychází ze zásady legální
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licence, která je v České republice zakotvena v Listině základních práv a svobod ve čl. 2:
„Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon
neukládá.“ Účast na bitcoinové platební síti tak musí být výslovně zakázána zákonem,
jinak není možné z účasti vyvozovat trestněprávní důsledky. V souvislosti s tím je nutné
poznamenat, že k účasti ani nemůže být nikdo přinucen. Tato kapitola analyzuje soubor
právních norem v České republice. Odlišnosti a specifika právní úpravy ostatních států
jsou podrobněji rozebrány v kapitole č. 4.2.
Právní aspekty spojené s bitcoiny a jinými kryptoměnami lze klasifikovat do pěti
hlavních kategorií153:
1) Právní klasifikace bitcoinu;
2) Zdanění bitcoinů;
3) Soudní spory pramenící z bitcoinových transakcí;
4) Právní status směnáren a bitcoinových burz; a
5) Monetární a fiskální politika – právní regulace států.

4.1.1 Právní klasifikace bitcoinu
V následující subkapitole diplomová práce navazuje na základní vymezení ze druhé
části a pokouší zařadit bitcoin a jemu podobné platební systémy kryptoměn do již
existujících právních kategorií. Nalezení vhodné a použitelné normy je problematické,
neboť úprava ex ante není možná (právní systém nemůže vznik možných systémů
předpokládat dopředu). V případě poskytovatele plateb PayPal nebo elektronických plateb
byla právní úprava rovněž tvořena ex post až po jejich vzniku. Bitcoiny se můžeme
prozatím pokusit zařadit do již existujících právních kategorií a snažit se nalézt
nejvhodnější z nich.
Kategorie měny (ve smyslu fiat money)
Suverenita státu umožňuje zakotvit státní měnu. S tím souvisí povinnost zajistit
dostatek platebních jednotek, tisknout bankovky a zajišťovat směnitelnost s měnou jiných
zemí. Ke všem zmíněným procesům stát pověřuje instituci, která zajišťuje dostupnost
měny, kontroluje její oběh a stanovuje další podmínky pro její užití (např. vydává povolení
bankám a směnárnám).
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CHUEN, David Lee Kuo (ed.). Handbook of digital currency: Bitcoin, innovation, financial instruments,
and big data. Academic Press, 2015. Str. 258.
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Aby mohl být nějaký platební prostředek kvalifikován jako měna dle české právní
úpravy, musí splnit legalizační podmínku. V anglickém jazyce se pro český zákonný pojem
„měna“ užívá „legal tender“, v překladu „zákonné platidlo“154. Měna musí být uzákoněna
a zakotvena legálním rámcem. 155 Státní měna se také označuje jako měna s nuceným
oběhem (fiat money). Státní platební prostředky mají své postavení deklarováno v odvětví
měnového práva dle zákona č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí na území České
republiky. Bitcoin není nijak právně zakotven českými zákony a nelze jej zařadit do
kategorie zákonného platidla.
Kategorie elektronických peněz
Digitální podoba bitcoinů láká k zařazení do kategorie elektronických peněz. Ale
jejich elektronická podoba je automaticky neřadí do zmíněné kategorie. Českým právním
předpisem upravujícím elektronické peníze (zkráceně také jako „e-peníze“, užívané
označení „e-money“) je zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Dle ust. § 4 zákona je
elektronickými penězi hodnota, která a) představuje pohledávku vůči tomu, kdo ji vydal;
b) je uchovávaná elektronicky; c) je vydávaná proti přijetí peněžních prostředků za účelem
provádění platebních transakcí; a d) je přijímána jinými osobami než tou, kdo ji vydal.
Aby se určité aktivum dalo považovat za elektronické peníze, musí splnit kumulativně
body a) až d). Bitcoin je sice uchováván elektronicky a přijímán jinými osobami než tou,
kdo jej vydal, nicméně celý bitcoinový systém je založen na decentralizovaném sdílení
blockchainu a absenci centrální potvrzovací autority. Bitcoin nepředstavuje žádnou
pohledávku vůči emitentovi. Navíc není vydáván proti přijetí peněžních prostředků za
účelem provádění platebních transakcí, ale bitcoiny jsou připsány nejrychlejšímu těžaři za
algoritmický výpočet. Dle článku 11 směrnice 110/2009/EC musí vydavatelé
elektronických peněz rovněž na žádost držitele elektronických peněz provést kdykoli
zpětnou výměnu peněžní hodnoty držených elektronických peněz ve výši odpovídající
jejich jmenovité hodnotě. Zpětná výměna bitcoinů emitentem není možná, navíc nemá
žádnou jmenovitou hodnotu. Z povahy bitcoinové sítě nelze bitcoiny klasifikovat jako
elektronické peníze.
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Kategorie lokální měny
Pokud bitcoinový systém nesplňuje podmínku zákonného platidla ze strany státu,
neznamená to, že nemůže být zahrnut do kategorie lokální měny. Existence lokální měny
závisí na konsenzu a důvěře účastníků. Důraz je kladen na kontrakční svobodu přijímání
platebního prostředku. 156 Lokální měna nebývá nijak regulována. K regulaci stát přistupuje
v případě, že překročí hranici nekontrolovatelnosti monetárního systém. Lokální měna
představuje jakýsi druh barterového obchodu, přičemž platba lokálními prostředky bývá
vykládána jako datio in solutum 157.
Příkladem lokální umělé měny je íránský dinár. Íránskou oficiální měnu před
Válkou v Zálivu v roce 1990 představoval íránský dinár. Bankovky byly tištěny ve Velké
Británii na švýcarských papírech (proto někdy také označované za „švýcarské dináry“). Za
války se vytištěné bankovky do Iránu dodávat nemohly. Po konci války Hussainova vláda
zavrhla švýcarské dináry a místo nich zavedla „Hussainovy dináry“. Vláda umožnila tisk
nové měny nejenom státním orgánům, ale vydávala povolení i soukromým institucím.
Obrovské množství peněz v oběhu způsobilo silnou depreciaci měny. Mezitím v kurdských
regionech stále obíhal původní švýcarský dinár se stálým výměnným poměrem
k americkému dolaru (nebyl inflací postihnut). S časovým odstupem švýcarský dinár stále
rostl, až se původní směnný poměr mezi švýcarským a Hussainovým dinárem 1:1 ustálil na
poměru 1:300. Později musel být směnný poměr státně zakotven pevnou sazbou 1:150.
Švýcarský dinár slouží jako jeden z mnoha příkladů zakázané měny, která nadále
fungovala jako platební prostředek směny bez státní legalizace, pouze na základě víry v její
hodnotu mezi účastníky. Bitcoin a další kryptoměny jsou platební prostředky, které nemají
státní podporu a zakotvení zákonem, nýbrž cirkulují pouze na dobré vůli a víry účastníků
stejně jako lokální měny.158 Jejich hlavní odlišností je neexistence jednotek ve fyzické
podobě bankovek a mincí, která znemožňuje jejich zařazení od této kategorie. Navíc
lokální měny nepodléhají tak vysoké volatilitě jako bitcoiny.
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GRINDBERG, R. (2012) Bitcoin: An Innovative alternative digital currency. Hasting Science and
Technology Law Yournal, 4, 160-208.
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Plnění jiným plněním, které subjekt přijme; doslova „dání místo plnění“.
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GIMIGLIANO, Gabriella (ed.). Bitcoin and Mobile Payments: Constructing a European Union
Framework. Springer, 2016. Str. 116.
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Kategorie věci v právním smyslu
Další z kategorií, do které lze bitcoinovou jednotku zařadit, je věc v právním
smyslu. Pokud by bitcoin byl věcí dle zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský
zákoník“), dopadl by na něj obrovský počet právních norem s hypotézou vztahující se
k věcem (hlavně normy o vlastnickém právu, jeho převodu či obdobné). Bitcoin
představuje řetězec veřejných a soukromých klíčů, kterým je podle blockchainu připisován
určitý obnos jednotek. Ust. § 489 občanského zákoníku definuje, že věc je „vše rozdílné od
osoby a slouží potřebě lidí“. Bitcoin uvedené dvě charakteristiky splňuje, neboť není
žádnou osobou, ale naopak lidem slouží jako prostředek směny.
Při stanovení základních vlastností věcí lze bitcoin zařadit dle ust. § 496
občanského zákoníku mezi věci nehmotné. Spadá do definice, neboť jsou to „práva,
jejichž povaha to připouští a jiné věci bez hmotné podstaty“. Bitcoin rovněž není uveden
ve výčtu nemovitých věcí, které dle § 498 občanského zákoníku představují pozemky,
samostatné stavby a další věci prohlášené v zákonech. Jedná se tedy o movitou věc. I přes
to, že každý bitcoin má vlastní řetěz veřejných klíčů a nelze je zaměňovat, samotné
jednotky mohou být nahrazeny jednotkami téhož druhu a jedná se tak o věc zastupitelnou.
Bitcoin je dle své povahy věcí nehmotnou, movitou a zastupitelnou. Smlouva, která
místo peněžitého plnění za zboží obsahuje plnění bitcoiny, je smlouvou směnnou. Dle
§ 2184 a násl. občanského zákoníku se směnnou smlouvou zavazuje každá ze stran převést
druhé straně vlastnické právo k věci. Pokud by se jednalo o platbu za provedenou službu či
odvedenou práci, jednalo by se o smlouvu nepojmenovanou blížící se podobě smlouvy
o dílo. Smlouva o dílo je při vymezení bitcoinu jako věci nepoužitelná, neboť dle
jazykového výkladu se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit sjednanou cenu. Cena díla
musí být určena přesnou částkou, rozpočtem, nebo pokud je dohodnut způsob jejího
určení. Cena je vyjádřena v penězích. Dle výše předchozího se při platbě za zboží použije
smlouva směnná a při platbě za služby použije smlouva nepojmenovaná.
Kategorie investice
Výhoda zařazení bitcoinu mezi finanční komodity spočívá v možnosti zdanění
příjmu z takové komodity. Italské zákony přímo vylučují bitcoiny a kryptoměny
z kategorie „finančních instrumentů“ 159. Oproti tomu návrh ukrajinského zákona
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o kryptoměnách řadí bitcoiny mezi finanční aktiva 160. Česká republika zatím zákonem své
postavení k bitcoinu nevymezila, bitcoin je vnímán pouze jako věc, přičemž jeho
klasifikace do kategorie věcného majetku je podstatná pro jeho zdanění.
Česká národní banka se k problematice bitcoinu poprvé vymezila prostřednictvím
projevu Miroslava Singera v rámci konference z dubna 2015. Virtuální měny dle něj
nejsou plnohodnotnou národní měnou ani jinou peněžní jednotkou žádného státu. Tudíž na
ně nedopadá zákon o platebním styku. Virtuální měny představují digitální hodnotu, jsou
používány jako zvláštní prostředek směny a mohou být evidovány v elektronické
podobě.161 Navíc směna bitcoinů nenaplňuje znaky směnárenského obchodu a bitcoiny dle
výkladu ČNB nevykazují znaky investičního nástroje. Obdobný postoj zastává i Generální
finanční ředitelství (dále také GFŘ), které v rámci správy daní považuje bitcoin za věc
nehmotnou a movitou. V případě kolize výkladu GFŘ připouští, že v konkrétních
případech interpretační nejasnosti mají polední slovo soudy. 162 Finančním aktivem
spadajícím do této kategorie jsou pouze deriváty bitcoinů, které se obchodují na
regulovaných trzích.

4.1.2 Zdanění bitcoinu
Povinnost zdanění příjmů z bitcoinů při neexistenci centrální autority se přenáší na
každého konkrétního uživatele. Oproti tomu centrální instituce bankovního typu jsou
povinny dle zákona o dani z příjmu výnosy z úroků na spořicích účtech a termínovaných
vkladech zdanit srážkovou daní ve výši 15 %. Opatření je zavedeno z důvodu možných
daňových úniků, kterým se zabrání, jestliže daň bude odvedena přímo bankovní institucí.
Příjem je již zdaněn a subjekt tak nemusí daň odvádět samostatně.
Bitcoinové peněženky v bitcoinové síti zdaněny nejsou, jelikož neexistuje žádná
instituce, která by daň z peněženek uživatelů srážela. Požadavky ochrany proti praní
špinavých peněz a legalizace výnosu z trestné činnosti (dále zkráceně „AML zákony“) se
snaží propojit bankovní účty a bitcoinové peněženky vlastníků. K identifikaci klienta

VÍTKOVÁ, N. Jak Nový ukrajinský zákon chápe Bitcoin jako finanční aktivum a podporuje jeho těžbu.
In: Kryptoportal [online] 2017 [cit. 2018-03-03]. Dostupné z: https://kryptoportal.sk/novy-ukrajinsky-zakonchape-bitcoin-jako-financni-aktivum-podporuje-jeho-tezbu/
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SINGER, M. Bezpečnost internetových plateb a virtuální „měny“z pohledu ČNB, Fórum zlaté koruny. In:
ČNB [online] 2015 [cit. 2018-02-08]. Dostupné z:
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dochází prostřednictvím dokladů totožnosti. S rostoucí cenou bitcoinu a ostatních
kryptoměn se problematika zdanění začala více diskutovat, neboť se jednalo o významné
částky, o které mohly být kráceny daně plynoucí do státní pokladny.
Bitcoiny a další virtuální měny jsou dle občanského zákoníku zařazeny mezi věci.
Dle českého daňového práva podléhají operace s bitcoiny dvěma daním – dani z příjmu a
dani z přidané hodnoty (zkráceně DPH). V současné chvíli neexistují žádné specifické
zákony dopadající na zdanění kryptoměn. Proto jsou při postupu výpočtu daně používány
obecná pravidla, která jsou dále rozebrána podle klasifikace těchto příjmů.
Daň z příjmu FO
Předmětem zdanění fyzických osob je dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů (zkráceně ZDP) všechny příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku. Sazba
daně z příjmu fyzických osob je 15%. Dle § 3 odst. 2 ZDP se jedná o příjmy peněžní a
nepeněžní, kterých může být dosaženo i směnou. Z výše uvedeného vyplývá, že při nákupu
a prodeji kryptoměn podléhá zdanění
(i) směna kryptoměny za fiat měnu;
(ii) směna kryptoměny za zboží a služby; a také velmi rozporuplná
(iii) směna kryptoměny za jinou kryptoměnu.
Předmětem daně fyzických osob v souvislosti s obchodováním s kryptoměnami
jsou dle § 3 ZDP příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) a ostatní příjmy (§10 ZDP).
Pokud fyzická osoba spekuluje s kryptoměnami v rámci správy vlastního majetku, její
činnost není podnikáním a při stanovení daně se postupuje podle § 10 ZDP – ostatní
příjmy. Ovšem jestliže fyzická osoba těží kryptoměny, jedná se o soustavnou činnost
vykazující znaky podnikání, na kterou je potřeba živnostenské oprávnění (živnost volná) a
pro stanovení daně se postupuje podle § 7 – příjmy ze samostatné činnosti. Základem daně
při těžbě je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení, popřípadě
lze uplatnit výdaje ve výši paušálu, který činí 60%. Důležité je poznamenat, že při
samostatné činnosti se musí fyzická osoba registrovat k placení sociálního a zdravotního
pojištění. Zařazení těžby do samostatné činnosti vychází z aktivní činnosti spočívající
v poskytování služeb (zařazování transakcí do bloku) pro třetí osoby. U těžby bitcoinů se
při stanovení daně postupuje dle stanovení daně při získávání věcí vlastní činností. Pouhé
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zvýšení majetku těžbou není příjem. Daňová povinnost nastává pouze v okamžiku prodeje
nebo směny takto získaného majetku. 163
Směna kryptoměny za fiat měnu a směna kryptoměny za zboží a služby se řadí dle
§ 10 odst. 1 písm. a) do ostatních příležitostných příjmů. Jedná se o zbytkovou kategorii,
do které spadá jakákoliv činnost, při které dojde ke zvýšení majetku, přičemž nedošlo
k zařazení do jiné kategorie. Dani podléhá skutečná částka ve fiat měně, která byla
realizována za směnu. Základem daně je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené
na jeho dosažení. Povinnost k odvedení daně z příjmu se vztahuje na kohokoli (i na
běžného uživatele), neboť dochází ke zvýšení majetku.164
V účetnictví a pro podání daňového přiznání je problematická podmínka
zaevidování pohybu v peněžních jednotkách. Všechny subjekty musí dle § 4 odst. 12
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví vést účetnictví v české měně. Faktury se standardně
vystavují v českých korunách (či jiné cizí měně). Všechny platby musí být převedeny dle
denního kurzu na koruny ke dni účetního případu. V praxi by se musely převést všechny
mzdy, ceny a pohyby na bitcoinových peněženkách ke dni jejich zaúčtování. Aby
nedocházelo k nesrovnalostem, doporučila bych z důvodu předběžné opatrnosti a
průkaznosti výpočtu vydání určitého interního předpisu společnosti při postupu převodu na
českou měnu.
Kryptoměny jsou také součástí účetní rozvahy. Zákonná úprava přesně
nespecifikuje, do jaké kategorie mají být zařazeny. Dle podstaty kategorie lze vyloučit
kategorii cenin a finančního majetku, neboť se jedná o položky, které v sobě nesou určité
právo165. Při držbě kryptoměn je důležitá doba, po kterou chce subjekt jednotky držet.

Pokud budu mít sad, tak za jablka pro svoji potřebu nic danit nemusím (dojde ke zvýšení majetku vlastní
činností). Ovšem v případě, že jablka prodám na trhu nebo sousedovi, tento příjem podléhá dani
z příjmu.
164
Uvádím smyšlený příklad zjištění základu daně. Fyzická osoba nakoupila dva bitcoiny v hodnotě
20.000 Kč (tj. celkem za 40.000 Kč). V průběhu půl roku prodala oba bitcoiny za 50.000 Kč. Základ daně
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metoda FIFO (first in – first out). Za použití váženého průměru by se postupovalo následovně: 90 tisíc –
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Pokud by jednotky držel déle než rok, dalo by se uvažovat o zařazení do kategorie
dlouhodobého nehmotného majetku. Ovšem většinu transakcí s kryptoměnami subjekty
činí ze spekulativního účelu. Jejich držba se nepředpokládá na dobu delší jednoho roku.
Jelikož jsou kryptoměny považovány za věci, dle účetnictví nejlépe odpovídají položce
zboží. V daňovém přiznání jsou obchody kryptoměn zahrnuty do kategorie C – prodej
movitých věcí.
Velmi problematická a sporná z pohledu zdanění je směna kryptoměn mezi sebou.
Dle současných právních norem se jedná o směnu zboží za zboží, které podléhá dani
z příjmu. Současný technický stav správců daně není prozatím schopen tyto transakce
dohledat a případné nesrovnalosti vyřešit doměřením daně. Při takové směně ovšem
dochází k zápisu transakce do blockchainu. Transakce je dohledatelná po celou dobu
existence blockchainu přičemž jeho trvání není omezené. Pokud daňové subjekty
nezahrnou do daňového tvrzení transakce směny kryptoměn, při kterých došlo ke zvýšení
majetku, vystavují se daňovému riziku. Neboť je pouze otázkou času, až technologická
úroveň správců daně a finanční správy vzroste natolik, že bude schopna tyto transakce
dohledat a identifikovat. Současné technologické vybavení správců daně prozatím
neumožňuje dohledání, že došlo k prodeji nakoupených bitcoinů např. před rokem.
O podezřelých platbách se správce daně může dozvědět na základě postupu bankovních
institucí, které mají povinnost hlásit jako podezřelé platby převyšující 15.000 euro.
Dle § 148 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu je lhůta pro stanovení daně tři
roky ode dne, v němž uplynula lhůta k podání daňového přiznání. Maximální lhůta
k doměření daně činí 10 let. Lhůta se navíc prodlužuje o další dva roky v případě, že soud
rozhodne o spáchání daňového trestného činu (přičemž daň lze stanovit do konce druhého
roku následujícího po roce, v němž nabylo rozhodnutí soudu právní moci). Pokud zisk
majetku ze směny kryptoměn mezi sebou přesáhl hodnotu dvou milionů, promlčecí doba
trestného činu je až patnáct let. Daňový subjekt se při nezdanění těchto transakcí vystavuje
riziku odhalení trestného činu a možnému doměření daně za situace v budoucnu.
Příjmy z kryptoměn nepodléhají žádnému osvobození, jako je tomu třeba u akcií
(časový test 3 let). Hlavní rozdíl mezi akciemi a bitcoinem je ten, že akcie je cenný papír,
se kterým je spojeno právo. S bitcoiny a ostatními kryptoměnami není spojeno žádné
právo. Nelze tedy osvobodit od daně z příjmu předchozí investice do bitcoinu, jejich držbu
a následné prodání se ziskem po určité době, jako je tomu právě u cenných papírů. Další
možné osvobození se týká měny. Kurzový zisk při směně peněz z účtu vedeného v cizí
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měně je dle § 4 ZDP osvobozen od daně. Z přímé definice je patrné, že se jedná o zisk
realizovaný při směně jedné fiat měny za druhou. Kryptoměny nejsou považovány za
měny, a proto nelze kurzový zisk ze směny osvobodit. Osvobozeno je dle ZDP darování
bitcoinů mezi příbuznými v linii přímé a mezi manžely. Při zařazení příjmu z kryptoměny
do ostatních příjmů lze osvobodit příležitostný příjem (ne zisk) do výše 30 tisíc, ovšem
pouze pokud spadá do § 10 odst. 1 písm. a). Příjmy z prodeje bitcoinů se ovšem zařazují
pod písm. b), neboť se jedná o příjmy z převodu jiné věci

. Nelze na ně uplatnit žádné

166

zákonné osvobození, kromě osvobození při darování mezi příbuznými.
S rostoucím počtem kryptoměn se zdanění příjmů stává stále diskutovanější
otázkou. Zákonodárce by měl s pomocí Ministerstva financí a finanční správy vytvořit
pravidla, která zcela podchytí finanční aktivitu subjektů s kryptoměnami. Vzhledem
k vysoké volatilitě jednotek by legislativní návrh mohl vymezit, že se transakce v malé
výši (např. platba za drobné zboží) zprošťují povinnosti účtovat a sledovat v daňovém
přiznání fyzických osob. Takový postup ovšem může při jeho zneužívání vést k obcházení
zákona, neboť jedinci by si mezi sebou mohli smluvit uhrazení vysoké částky
v mikroplatbách, které by byly od povinnosti účtovat osvobozeny. Uvedená problematika
by měla být legislativním návrhem vymezena dostatečně konkrétně s využitím analýzy, jak
výhodné a frekventované by v tomto případě mohlo být obcházení zákona.
Legislativní návrhy by měly také zahrnovat problematiku směn kryptoměn mezi
sebou. V závislosti na možném budoucím rozvoji virtuální ekonomiky by se mohlo jednat
o velmi silné odvětví, ve kterém by mohlo docházet k daňovým únikům daně z příjmu.
Významný nedostatek spatřuji v neexistenci technického vybavení (programu) pro ocenění
transakcí k danému dni jejich uskutečnění. Daňový správce by při kontrole přepočtu ceny
transakce na českou měnu měl mít jednotný postup, dle kterého by způsob přepočtu mohl
zkontrolovat. Cena bitcoinové transakce je stanovena jako „cena obvyklá“. Bitcoinové
burzy se mohou ve svém kurzu lišit, navíc cena bitcoinu se mění během několika hodin.
Podmínkou pro správný výpočet daně je přesné vymezení denního kurzu, ze kterého by
mohly vycházet všechny subjekty. Proto by se stejně, jako ČNB vyhlašuje kurzy měn,
měly být nezávislou autoritou vyhlašovány kurzy pro kryptoměny. V praxi by to ovšem
nebylo z důvodu vysoké volatility možné.

V uvedeném případě je nutné podotknout, že se jedná o jednorázový příjem. Pokud by subjekt obdržel
více menších příjmů, které by sčítal dohromady, nejednalo by se o jednorázovost. Navíc správa vlastního
majetku není činnost. O osvobození by se dalo uvažovat jen např. v případě zprostředkování bitcoinové
transakce pro třetí osobu s odměnou do výše 30.000 Kč.
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Daň z příjmu PO
Poplatníkem daně z příjmu je dle ZDP jakákoliv právnická osoba (není třeba její
zapsání do obchodního rejstříku). Nejčastěji se jedná o prodejce, kteří za své zboží a služby
dostávají zaplaceno v bitcoinech. Předmětem daně jsou veškeré příjmy právnické osoby,
nedochází k rozlišování předmětu daně167. Právnická osoba tak v případě prodeje za fiat
měnu, zboží a služby nebo kryptoměny mezi sebou může generovat ztrátu, odpočitatelnou
v dalších zdaňovacích obdobích. Z tohoto důvodu by si právnická osoba při rapidnímu
snížení ceny bitcoinu, na které by mohla ztratit své finanční zdraví, mohla odečíst ze své
daňové povinnosti.
Dle zákona o účetnictví musí být veškeré účetnictví a faktury vedeny v české měně,
tudíž všechny faktury zaplacené bitcoiny musí obsahovat navíc i českou měnu. Specifická
je při zdanění právnických osob daňová sazba ve výši 19%. Plátcem daně v uvedeném
případě budou burzy, směnárny a firmy, které nabízejí své zboží a služby výměnou za
bitcoiny.
Daň z přidané hodnoty
Úprava daně z přidané hodnoty (zkráceně také DPH) je na území Evropské unie
značně harmonizována. Daň z přidané hodnoty tvoří nejvýznamnější daňový příjem
státního rozpočtu. Principem daně z přidané hodnoty je odvedení části příjmu obchodníka
za uskutečněný obchod 168. Poplatníkem daně je spotřebitel při nákupu statků a služeb
zaplacený bitcoiny, plátcem daně je obchodník. Příjem obchodníka podléhá odvodu daně
z přidané hodnoty i přes to, že jsou hrazeny kryptoměnou. Nicméně jak již bylo řečeno,
faktury se musí kromě ceny v bitcoinech obsahovat cenu v české měně.
Situace je odlišná pro transakce s cílem směnit virtuální měnu za fiat měnu.
Evropský soudní dvůr (zkráceně SDEU) ve svém rozsudku v případě Hedqvist ze dne 22.
října 2015169 stanovil, že v případě provozování směnárny kryptoměn za fiat měny se jedná
o poskytování služby za úplatu, které dani z přidané hodnoty podléhá. Zároveň se ovšem
jedná o finanční službu, která je od DPH osvobozená. Soudní dvůr EU v bodě 24 svého
U fyzické osoby: příjmy ze závislé činnosti §6 ZDP, z nezávislé činnosti §7 ZDP, z kapitálového majetku
§8 ZDP, z nájmu §9 ZDP a ostatní příjmy §10 ZDP.
168
DPH podléhá všechno zboží a služby, pokud obrat plátce přesáhl za 12 po sobě jdoucích kalendářních
měsíců částku 1.000.000 Kč. Základní sazba DPH je 21%.
169
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 22. října 2015, C-264/14. In: Info Curia [online] 2015
[cit. 2018-02-09]. Dostupné z:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddaa07debb40e04441a6c4f29a93e
79f26.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRbxn0?text&docid=170305&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir
&occ=first&part=1&cid=785381
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rozhodnutí konstatoval, že „virtuální měna s obousměrným tokem „bitcoin“, která bude
v rámci směnných operací směněna za tradiční měny, nemůže být považována za „hmotný
majetek (...), tato virtuální měna nemá jiný účel než účel platidla“. Stejně jako Michal
Hanych, odborník na zdaňování kryptoměn170, bych chtěla zdůraznit, že s bitcoinem lidé
spíše zacházejí jako s komoditou než měnou, čímž se vytrácí i důvod pro osvobození
bitcoinových směnáren, neboť nemá pouze účely platidla. Vzhledem k tomu, že je v České
republice bitcoin vnímán jako věc, při směně kryptoměn dochází k běžné směně. V reakci
na Michala Hanycha souhlasím, že pokud subjekt provozuje běžnou dealerskou či
přeprodejní činnost, není žádný důvod pro jeho osvobození. Směna bitcoinu je obdobná
dealerské činnosti a není důvod pro její osvobození z placení DPH.
Těžba kryptoměny dani z přidané hodnoty nepodléhá vůbec. Dle judikatury SDEU
se sice jedná o službu spočívající v ověřování transakcí, nicméně aby se jednalo o službu
podléhající DPH, musí mezi službou a odměnou za ní být přímé spojení 171. Jenže při
počítání algoritmů nikdy nepanuje jistota ohledně zisku odměny pro nejrychlejšího těžaře.
Jedinec navíc není schopen prostřednictvím domácího počítače dosáhnout potřebného
výpočetního výkonu k těžbě a jedinými subjekty, které mohou těžit bitcoiny jsou mining
pooly. Mining pooly za poskytnutí výpočetního výkonu při počítání algoritmů následně
všem účastníkům rozdělí odměnu v závislosti na výši poskytnutého výpočetního výkonu.
Jedinci si tak nechávají za pronájem svého výpočetního výkonu od mining poolu platit.
Mining pool provozuje činnost, která podléhá dani z přidané hodnoty, neboť se jedná o
pronájem172.
Jelikož je příjem daně z přidané hodnoty nejvýznamnější složkou příjmu do
státního rozpočtu, měl by se stát vůči činnosti mining poolů vymezit jasněji, navíc pokud
na území České republiky provozuje svoji činnost český mining pool Slush pool, který za
svou činnost není povinen daň odvádět. Daňové příjmy, o které stát v případě ignorování
činnosti těžařů přichází, mohou představovat významnou částku.
Od 1. července 2017 bylo do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
(zkráceně ZDPH) zaveden institut ručení za odvedení DPH. Uvedené ručení se týká i
platby definované v kryptoměnách173. V případě nákupu elektroniky např. přes obchod

HANYCH, M. Danění kryptoměn. In: Youtube [online] 2018 [cit. 2018-02-09]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=s6yhhSjZEuc
171
Tamtéž.
172
Tamtéž.
173
Ručení je institut zavedený i při platbě virtuálními měnami. ZDPH nezavádí definici virtuální měny, ale
drží se zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Dle tohoto
170
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Alza vstupuje zákazník do zákonného ručení za odvedené DPH z tohoto nákupu. Rozšíření
institutu ručení za odvedené DPH je důvodné, neboť existuje vysoká pravděpodobnost
neodvedení daně. Rizikovost spojená s anonymitou uživatelů a náročností technického
vyhledání transakcí v případě daňové kontroly nutí daňové úřady k obezřetnosti.
Při elektronické evidenci tržeb (tzv. EET) nemají bitcoiny dle zákona č. 112/2016
Sb., o elektronické evidenci tržeb povahu bezhotovostního převodu peněžních prostředků.
Dle metodiky Generálního finančního ředitelství k zákonu jsou příjmy v kryptoměnách
evidovanou tržbou. Platba prostřednictvím bitcoinů podléhá evidenční povinnosti, jelikož
formální náležitosti dle § 5 zákona o EET splňuje platba poplatníkovi, která „je
uskutečněna v jiných formách, které mají charakter obdobný předchozím formám podle
písmen a) až d) (např. dárkové karty, poukázky na zboží a služby – kam patří též stravenky,
dále i platby prostřednictvím žetonů a obdobných instrumentů, včetně virtuálních měn)“174.
Evropská Komise musí pohotověji reagovat a vymezit daňové povinnosti všech
subjektů, které přichází s bitcoiny a jinými kryptoměnami do styku, neboť silná
harmonizace daně z přidané hodnoty na území EU neumožňuje státům vlastní postupy.
Členské státy vyčkávají na doporučení a zavedení jednotného postupu ze strany EU.

4.1.3 Soudní spory pramenící z bitcoinových transakcí
Za použití analogie podmínek běžných smluv lze vymezit minimální množinu
pravidel kontraktu, ve kterých je placeno bitcoiny. Přijatelná pravidla zahrnují formální a
interpretační požadavky – strany jsou nuceny vymezit si, jakou konkrétní hodnotu hodlají
platební metodě v kryptoměně přiřadit. Zde je nutné si vymezit, jakým způsobem bude
cena určena – v závislosti na kurzu k datu uzavření, datu splnění, či v případně předem
určené procentní změny ceny možnost od kontraktu odstoupit. Navíc je nutné určit
podmínky včasnosti a přesnosti platby s ohledem na měnící se cenu kryptoměny. Strany si
musí vymezit, jakým způsobem dojde k zaplacení – jestli se jedná o okamžik odeslání
transakce do bitcoinové sítě nebo až okamžik jejího ověření (popř. požadavek bezpečné
platby při šesti ověření). S neplněním smlouvy je nutné vymezit případné následky
porušení smlouvy (např. pokud bude plněno jinou než smluvenou měnou).

zákona je virtuální měna elektronicky uchovávaná jednotka bez ohledu na emitenta, zda je peněžním
prostředkem, ale je přijímána za zboží a služby.
174
GIMIGLIANO, Gabriella (ed.). Bitcoin and Mobile Payments: Constructing a European Union
Framework. Springer, 2016. str. 65
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Velmi problematické je vymáhání zaplacení smluvené bitcoinové částky či jiné
povinnosti na bitcoinové peněžence. Bez znalosti privátního klíče nelze bitcoinovou
peněženku postihnout výkonem soudního rozhodnutí nebo exekucí. Pouze v případě
převodu kryptoměny za fiat měnu je možné přistoupit k exekuci na bankovní účty
povinného, na které se fiat měny zašlou. Obdobně pokud dlužník zaplatí bitcoiny za zboží,
dojde k postihu takto získaného majetku povinného až při převodu vlastnictví k těmto
movitým či nemovitým věcem. Pokud mají obě smluvní strany strach z neplnění smlouvy
druhou stranou – nakupující se bojí, že odešle bitcoiny a nebude dodáno zboží; prodávající
se obává, že odešle zboží, ale bitcoiny nebude zaplaceno. Navrhuji vytvoření další
bitcoinové adresy, která bude sloužit jako zajišťovací institut obdobně jako úschova.
Prodávající si bude jist, že bitcoiny nebude nakupující zadržovat, a nakupující bude mít
jistotu, že v případě nedoručení zboží se bitcoiny zašlou zpět do jeho peněženky bez
nutnosti vymáhat je po protistraně soudně.
Bitcoiny mohou být poskytovány zaměstnanci ve formě mzdy. Mzda vyjádřena
jinak než penězi, což v případě bitcoinu odpovídá široké zákonné definici, se nazývá
naturální mzda a dle § 119 zákoníku práce může být vyplácena jen se souhlasem
zaměstnance. Zaměstnavatel musí ovšem vždy vyplatit příslušnou část mzdy ve výši
příslušné sazby minimální mzdy (§ 111) nebo příslušné sazby nejnižší úrovně zaručené
mzdy (§ 112) v penězích. Zaměstnanec tak má jistotu, že vždy dostane alespoň zákonnou
minimální část v penězích a zbytek v domluvených bitcoinech175.
Dalším aspektem, který vyplývá z věcné povahy bitcoinu a norem upravujících
vlastnictví, je možnost kryptoměny být předmětem dědictví. Důležité je přesně popsat, jak
se dědici mohou k jednotkám dostat, neboť při neposkytnutí privátního klíče k peněžence
není možné bitcoiny převést. Zde opět narážíme na problém nemožnosti výkonu
rozhodnutí či jiného zajištění jednotek.

Společnosti, které vyplácejí mzdy v bitcoinech, je např. japonská společnost GMO, na území České
republiky brněnská společnost oXy Online s.r.o.
175
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4.1.4 Právní status směnáren a burz
Jedinec, který si chce pořídit bitcoiny, má dvě možnosti176. První a technicky
náročnou možností je těžba. Vzhledem k vysoké náročnosti na techniku výpočetního
výkonu volí jednotlivci jednodušší a dostupnější metody. Instituce, přes které je možné
zakoupit bitcoiny (druhá možnost), jsou směnárny a burzy. Obě instituce zprostředkovávají
toky bitcoinů, jejichž hlavním cílem je směna fiat měny za kryptoměny a obráceně.
Směnárny odkupují od jedinců přebytečné prostředky a prodávají za ně kryptoměny nebo
naopak kryptoměny odkupují za fiat měny. Burzy oproti tomu fungují jako organizátoři
trhu, na kterém se střetává nabídka s poptávkou. Vystupují pouze jako zprostředkovatelé
obchodu mezi účastníky burzy. Tato část se věnuje hlavně právnímu postavení obou
subjektů na základě českých právních norem, nicméně dále rozvíjí již diskutovaný
ekonomický dopad, problematiku spojenou s hackerskými útoky na tyto instituce
z kapitoly 3.2 a podmínky dopadající na tyto subjekty v rámci snahy odstranění anonymity
uživatelů rozebírané v kapitole 3.3.
Právní postavení směnáren
Bitcoinové směnárny umožňují výměnu kryptoměny za fiat měnu. Směnárny
autoritativně stanovují směnný kurz, za který zprostředkují směnárenské obchody.
Nejčastěji se směnárenské obchody uskutečňují přes internetové platformy177. Kurz si
směnárny často upravují ve svůj prospěch, neboť z něj získávají provizi.
Směnárenský obchod je dle zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti obchod
spočívající ve směně bankovek, mincí nebo šeků znějících na jinou měnu. Činnost je
soustavná, provozována vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení
zisku. Směnárny provozují svoji činnost za účelem dosažení zisku, nesplňují ovšem
základní podmínku zákona o směnárenské činnosti. Obě směňující jednotky totiž musí znít
na měnu. České koruny podmínky měny splňují, kryptoměny měnami nejsou. Naopak jsou
dle českého práva věcí. Pokud směnárna prodává kryptoměny za fiat měny, jedná se o
nákup věci. Směnárna a zákazník mezi sebou při směně uzavírají kupní smlouvu
s převodem vlastnického práva ke kryptoměně.

Samozřejmě existují další způsoby získání bitcoinů. Na různých fórech mezi sebou obchody
s kryptoměnami domlouvají přímo uživatelé bez účasti prostředníka, což je mnohem výhodnější než platit
směnárnám poplatek za transfer nebo směňovat za méně výhodný kurz. Dalším způsobem zisku bitcoinu je
prodej zboží a služeb zákazníkovi, který je ochoten bitcoiny zaplatit.
177
V České republice např. Rubicon.cz, First-bitcoin.cz, Simplecoin.cz. Mezinárodní platformy např.
Coinbase.com, Bitstamp.net, Localbitcoins.com.
176
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Pokud směnárna vyměňuje kryptoměnu za kryptoměnu, uzavřená smlouva je
smlouva směnná. Na směnárny nedopadá zákon o směnárenské činnosti, tudíž nepodléhají
kontrole České národní banky. Pokud by chtěla Česká národní banka převzít kontrolu nad
burzami, doporučuji pouze vydání nového zákona o přenesení dohledu nad takovými
institucemi. Podřazení bitcoinových směnáren mezi platební instituce (a zařazení pod
zákon o směnárenské činnosti) podléhající dohledu ČNB by narušila celkovou koncepci
platební sítě, neboť by mohlo dojít ke změně výkladu, že bitcoinové směnárny provozují
platební služby.
Právní postavení burz
Místem, zprostředkovávajícím transakce mezi poptávajícími a nabízejícími
kryptoměny, jsou burzy. Od směnáren se odlišují tím, že figurují pouze jako
zprostředkovatelé a zajišťují plynulé fungování trhu. Většina internetových burz nabízí
i směnárenskou činnost, proto je možné zakoupit jednotky bitcoinů přímo od burzy.
Zmíněnou směnárenskou činnost je třeba odlišit od zprostředkovávání transakcí mezi
uživateli.
Právní předpisy, které by se daly na tuto činnost aplikovat, je zákon č. 229/1992
Sb., o komoditních burzách a případně zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu v závislosti na tom, zda jsou bitcoiny zařaditelné do skupiny komodit nebo
investičních aktiv. Zákon o komoditních burzách upravuje zakládání, organizaci a další
požadavky dopadající na povinné subjekty. Komoditní burza dle tohoto zákona je
právnická osoba zřízená k organizování burzovních obchodů se zbožím (dále jen
„komodity“).
Pro posouzení, zda se dá burza zařadit do působnosti zákona o komoditních
burzách, je důležité určit, jestli vykonává burzovní obchody. Burzovní obchody spočívají
ve dvou znacích: (i) jedná se o koupi a prodej komodit; a (ii) obchod je uzavřen osobami
oprávněnými sjednávat na burze burzovní obchody. V předpise chybí vymezení definice
komodity. Definici komodity nalezneme v přímo použitelném nařízení Evropské Komise
č. 1287/2006, které stanovuje, že „komoditou se rozumí jakékoli zboží zaměnitelné povahy,
které lze dodat, včetně kovů a jejich rud a slitin, zemědělských výrobků a energie“178. Dle
této definice bitcoin je zboží zaměnitelné povahy a splňuje definici komodity.

Bitcoin je komoditou i dle prohlášení Commodity Futures Trading Commission (CFTC), která dbá v USA
na integritu komoditních trhů Více na: https://www.zive.cz/bleskovky/bitcoin-je-oficialne-obchodovatelnakomodita/sc-4-a-179743/default.aspx
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Komodity jsou dle své obchodovatelné podstaty v budoucnosti využitelné. Nesou
za sebou určité surovinové aktivum (např. kovy, různé druhy energie, hospodářská zvířata,
potraviny a rostliny). Podstata obchodu s komoditami spočívá v uzavření obchodu,
nejčastěji prostřednictvím futures kontraktů. Jediné, v čem lze z výše popsaného spatřovat
shodu s bitcoiny, jsou pouze deriváty bitcoinů, které jsou od prosince 2017 obchodovány
na burzách. Jedná se ovšem o běžný derivát, který lze vytvořit i z hypotečních úvěrů, které
samy o sobě rovněž nepředstavují komoditu.
Druhá podmínka burzovních obchodů spočívá v posouzení, zda na bitcoinových
burzách uzavírají obchody osoby oprávněné k burzovním obchodům. Veškeré burzy jsou
založeny na členském principu. Podmínky pro členství vymezuje § 17 zákona
o komoditních burzách, dle kterého členy burzy mohou být pouze osoby splňující
požadavky pro zakladatele burzy. Omezený členský princip obchodníků na burze při
obchodování na bitcoinových burzách není dodržen, jelikož na většinu burz se může
zaregistrovat kdokoli bez nutné odborné znalosti, zkušenosti či jiných podmínek.
K provozování burzy je navíc dle zákona o komoditních burzách třeba povolení
Ministerstva průmyslu nebo Ministerstva zemědělství. Obchodování na burzách
s kryptoměnami nelze zařadit pod působnost Ministerstva zemědělství ani Ministerstva
průmyslu. Bitcoinové burzy vystupují hlavně jako zprostředkovatelé obchodů mezi svými
zákazníky. Vytváří internetovou platformu, na které se střetává nabídka a poptávka
kryptoměn. Jejich provoz bez zákonného povolení není v rozporu se zákonem o
komoditních burzách.
K provozu kryptoměnových burz není ani dle stanoviska České národní banky
z roku 2014 nutné povolení z její strany. Bitcoiny nejsou považovány za investiční
nástroje, neboť nemají povahu cenného papíru a není s nimi spojeno žádné právo179. Na
provoz bitcoinových burz tudíž nedopadá ani zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálových trzích. Česká národní banka zmiňuje pouze situaci, kdy by došlo k vytvoření
derivátů na bitcoiny, jelikož „takové deriváty mohou v závislosti na podobě obchodování
naplnit znaky investičních nástrojů a k obchodování s nimi pak může být nutné povolení
pro obchodníka s cennými papíry“. Česká národní banka již v roce 2014 předpověděla
situaci, ve které došlo ke vzniku futures kontraktů vzniklých z bitcoinů podrobněji
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vysvětlených v kapitole 3.1. Jejich obchodování podléhá dohledu České národní banky nad
kapitálovým trhem a dopadá na ně zákon o podnikání na kapitálovém trhu.

4.1.5 Ochrana před legalizací výnosů z trestné činnosti
Ochrana před legalizací výnosů z trestné činnosti byla již diskutována ve třetí části
práce. Nicméně k úplnému shrnutí právního řádu České republiky, který je obsahem této
kapitoly, považuji za vhodné vymezit konkrétní podmínky a dopady AML zákonu (zkratka
pro anti-money laundering). Dle české právní úpravy vyžaduje zákon č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
ověření identity klienta platební instituce. Na základě kterého musí směnárny a další
instituce poskytující služby s virtuální měnou zjišťovat identitu zákazníků. Již v roce 2013
byl Finančním analytickým útvarem (dále také „FAÚ“) vydán metodický pokyn, který
vyzýval všechny povinné osoby, aby byla bankou prověřena každá výměna bitcoinů
s hodnotou nad 1.000 euro a transakce nad 10.000 eur byla hlášená jako podezřelá. Navíc
banky zjišťují, zda se objem transakce shoduje s dosavadním chováním klienta. Povinnost
kontroly legalizace prostředků z nelegální činnosti je plně přenesena pouze na banky,
v čemž spatřuji absolutní nevyrovnanost právních povinností mezi bankami na straně jedné
a poskytovateli bitcoinových služeb na straně druhé.
Na zmíněné právní požadavky reagují poskytovatelé bitcoinových služeb zpřísněním
autorizačních podmínek při zakládání nových účtů. I když na ně nedopadají podmínky
zákona o praní špinavých peněz, snaží se požadavky implementovat do svého systému.
V reakci na uvedený postup se přikláním k názoru, že tak tyto subjekty činí pouze ve
smyslu zvýšení kredibility ve vlastní instituci ze strany případných zákazníků.
Evropská unie v prosinci 2017 přijala program spolu s akčním plánem k posílení
ostražitosti a kontroly majetku v závislosti na možnosti praní špinavých peněz a
financování terorismu. Evropský parlament a Rada EU se kompromisně shodly na změně
směrnice 2015/49 ze dne 20. května 2015.
Odůvodnění předložených změn směrnice se snaží změnit zmíněný nedostatek, že
povinnost identifikace jednotlivce dopadá pouze na platební instituce. Poskytovatelé
bitcoinových peněženek, směnáren a burz takovou povinnost nemají. Je opakovaně
zdůrazněno, že povinnost identifikace je rozložena nerovnoměrně pouze na bankovní
instituce. Nový návrh směrnice rozšiřuje povinné subjekty i na směnárny, burzy a další
subjekty obchodující s kryptoměnami. V této souvislosti bych ráda uvedla příklady
směnáren, které nevyžadují verifikaci strany (tzn. není třeba spojení s bankovním účtem,
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doklady či jinými požadavky). Platforma Virtuálnípeníze.cz v případě plateb do 1.000 euro
za den nevyžaduje verifikaci. Obdobnou podmínku má platforma EasyCoin. U uvedených
platforem je při absenci identifikace zákazníka nemožné vysledovat, zda si subjekt v rámci
jednoho dne nesjednal více drobných plateb přes různé účty, které by v souhrnu
převyšovaly podmínku 1.000 euro na den. Proto by zákonodárce měl rozšířit povinnost
identifikace zákazníků i na zmíněné subjekty, aby nemohlo docházet k obcházení zákona.
Teroristické či zločinné organizace využívají takových platforem k založení
anonymních účtů u různých poskytovatelů. Anonymita kryptoměn je samozřejmě
nezměnitelná, ale je nutné apelovat na poskytovatele peněženek, aby dostatečně
identifikovali své zákazníky a zajistili dostatečnou ochranu finančního prostředí Evropské
unie. Evropská unie navíc chce zavést všeobecný registr vlastnictví a majetku fyzických
osob, aby mohlo být pečlivěji kontrolováno vlastnictví a jeho hodnota. Jelikož je
vlastnictví kryptoměn vnímáno jako majetek, byly by do takového registru zahrnovány i
hodnoty bitcoinových peněženek. Velmi významným přijatým krokem je snaha
harmonizovat postup členských států při obchodování s rizikovými zeměmi, ve kterých je
slabá ochrana proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu.
Předpokládá se vydání jednotného seznamu rizikových zemí s uceleným postupem, na
jehož základě budou postupovat všechny členské státy180. Lze uvažovat o zavedení
seznamu verifikovaných a potvrzených bitcoinových adres, se kterými je možné
obchodovat. Pokud by subjekty obchodovaly s neověřenými vlastníky bitcoinových
peněženek, musely by poté doložit obsah závazku a dostatečně doložit identitu druhé
strany.
Ovšem vzhledem k relativně složitému procesu přijímání předpisů Evropským
parlamentem a Rady, následnému implementování směrnice do právních řádů jednotlivých
členských států se dá očekávat, že v nejbližší době povinnosti vyplývající z AML předpisů
budou nadále dopadat pouze na platební instituce.
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4.2 Právní postavení bitcoinu v jednotlivých zemích
Za použití popisné metody kapitola shrnuje právní regulaci bitcoinu v jednotlivých
zemích a snaží se o jejich komparaci s českou právní úpravou. Kryptoměny mohou ovlivnit
stabilitu ekonomiky, vést k cenové nestabilitě, absenci kontroly inflace, nemožnosti
regulovat státní příjmy a výdaje a další monetární a fiskální cíle. Jednotlivé státy na
základě svého politického postoje a dalších problémů ekonomiky zasahují do absence
právní regulace a snaží se o zavedení jednotlivých právních rámců. Silný tlak při
sestavování legislativních návrhů je patrný v oblasti ochrany spotřebitele, který je
v postavení drobného investora. Jednotliví zákonodárci se snaží o odstranění anonymity
účastníků bitcoinové sítě. Bitcion byl vždy úzce spojen s postojem asijských států k této
kryptoměně. Další významné země, které se pokouší o právní regulaci, jsou Indie,
Švýcarsko, Spojené státy a Kanada. Evropská unie prozatím svoji právní koncepci teprve
připravuje.

4.2.1 Čína
Pro postavení bitcoinu, mining poolů a bitcoinových burz je velmi významná a
podstatná právní legalita všech subjektů na území Asie. Do té doby, než Čínská lidová
republika přijala významná opatření, byl čínský juan nejvíc obchodovanou fiat měnou –
směna dosahovala téměř 90%. Čína se snažila deklarovat svůj postoj k bitcoinu již v roce
2013. Dne 5. prosince 2013 vydala vláda požadavek zákazu provádění transakcí s bitcoiny
pro všechny finanční instituce181. Na jednotlivce se zákaz nevztahoval. Nicméně postupem
času došlo k rozvolnění zákazu.
Významnější právní regulace započaly v Číně od roku 2017. V září 2017 byly
uzavřeny domácí kryptoměnové směnárny a burzy182. Obchodování bylo zastaveno pouze
na čínských burzách, zákaz se nevztahoval na zahraniční směnárny a burzy. Významné
čínské burzy (Huobi Pro, BTCC a OKEx) přenesly své sídlo, aby nespadaly pod čínskou
jurisdikci. Čínská lidová republika se rovněž vymezila k investicím do počátečních
nabídek mincí (ICO, neboli Initial Coin Offering, v překladu prvotní nabídka digitální
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měny), ve kterých spatřuje nezákonné financování podniků. Po uzavření čínských
směnáren a burz se jedinci obraceli na zahraniční směnárny a další mimoburzovní
platformy.
Vláda se počátkem roku 2018 rozhodla potlačit i mezinárodní internetový přístup
k zahraničním platformám nabízejícím virtuální měnu a ICO. Vzhledem k opakujícím se
případům trestné činnosti přistoupila Čína k úplnému zákazu nákupu ICO. Na území bylo
přes 60 podezřelých projektů nabízejících ICO.183 Čína nazvala svůj postup jako „korekci
trhu“. Objevily se další zprávy, že čínští těžaři byli vyzváni k upuštění od své činnosti
z důvodu vysoké energetické náročnosti184. Některé státy (např. Kanada) nabídly pro
čínské těžaře levnou elektrickou energii 185.
I přes relativně negativní postoj čínské vlády ke kryptoměnám byla v červenci 2017
vytvořena Centrální banka pro výzkum digitálních měn. Založením této instituce se Čína
snaží z bitcoinové sítě inspirovat a zasadit se o případnou implementaci technologie
blockchain. Centrální banka Číny (The People's Bank of China) oznámila vývoj vlastní
kryptoměny, která je vytvořena za použití blockchainu. Název čínské virtuální měny je
CBDC186. Guvernér čínské centrální banky uvedl, že „emitentem měny by měl být čínský
stát a komerční banky by měly mít na starosti distribuci digitální měny. Hodnota měny by
se odvíjela od současného jüanu, ale byla by distribuována digitálně, stejně jako
Bitcoin“187. Může se jednat o inovativní tah čínské vlády, nicméně se přikláním tvrzení, že
se jedná o krok proti hlavním myšlenkám kryptoměny, neboť decentralizace je zásadním
předpokladem jejich fungování. Pokud se do procesu zapojí centrální instituce, dojde
k popření základních atributů kryptoměny. Vzniklá měna je pouze elektronickým zápisem
již existující státní měny, která dostává pouze virtuální podobu a nejedná se o kryptoměnu.
Čínská lidová republika se na základě přijatých opatření a zákazů jednoznačně
vymezuje proti obchodování s bitcoiny na svém území. Vláda raději zakotvila všeobecný
zákaz bitcoinů, než aby přistoupila k implementaci jednotlivých dílčích kroků právní
183
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regulace. Čína je jednou z mála zemí, která se snaží výrazně eliminovat obchod s bitcoiny
na svém území.

4.2.2 Japonsko
Japonsko vždy v historii vývoje bitcoinu zastávalo k měně pozitivní stanovisko.
S první přípravou regulačního rámce země začala v důsledku odcizení značného množství
bitcoinů v roce 2014 z japonské burzy Mt.Gox. Hlavní kroky regulátorů směřovaly
k zajištění stability platebního systému, podpoře ochrany uživatelů a inovací v oblasti
platebních služeb.
Od roku 2016 mohly japonské banky nabývat větší podíly v nebankovních
institucích podléhajících dozoru Agentury finančních služeb (FSA, Financial Services
Agency). To umožnilo bankám investovat do množství různých FinTech společností, které
se zabývají využitím blockchainu (např. vedení účetnictví, mezibankovní převody).188
Banky jsou motivovány ke snížení administrativní zátěže svého fungování a zavádějí do
svého systému inovativní technologie spojené s blockchainem.
Nejvýznamnějším krokem přiblížení bitcoinu ke statusu měny bylo přijetí zákona
o platebních službách (Payment Services Act), který nabyl účinnosti 1. dubna 2017.
Bitcoin a další schválené kryptoměny dosáhly postavení legálního prostředku platby (legal
form of payment).189 Na tomto místě je důležité upozornit na to, že se nejedná o přijetí
bitcoinu jako státní měny (jak je prezentováno na některých zpravodajských serverech), ale
jedná se pouze o další možnou formu placení za zboží a služby. Vláda si od zavedených
změn slibovala expanzi obchodu s kryptoměnami a stimulaci ekonomického růstu země.
Dle zmíněného zákona dopadají na burzy a směnárny zákonné požadavky190.
Obchodníci s virtuálními měnami musí složit základní kapitál ve výši 10 milionů jenů
(přibližně 87 tisíc dolarů) a zaměstnávat minimální počet zaměstnanců. Agentura
finančních služeb začala přijímat žádosti o registraci společností obchodujících
s kryptoměnami. Silnější postavení měly již existující burzy a směnárny, neboť do
rozhodnutí o povolení registrace mohly stále vykonávat svoji dosavadní činnost bez
omezení. Nové subjekty musely vyčkat rozhodnutí o žádosti. Registrace, které měly být
188
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provedeny do října 2017, jsou dle FSA jedním z kroků k ochraně investorů. V září 2017
vydala FSA povolení prvním 11 kryptoměnovým směnárnám a burzám191.
Další zákonný požadavek kladený na obchodníky s kryptoměnami je nutnost
oddělení financí zákazníků a samotné burzy. Instituce musí vést své účty odděleně od účtů
svých zákazníků. Podmínka byla implementována v rámci ochrany vložených prostředků
ze strany investorů. Instituce jsou povinny doložit regulátorům historii proběhlých
transakcí a doklady, které zaručují identifikaci každého svého zákazníka. Poslední zmíněný
požadavek byl zaveden v rámci AML (anti-money laundering) a KYC (know yout
customer) ochrany.
K růstu kryptoměnového obchodu v zemi přispívá i zrušení daně z kryptoměny ve
výši 8%. Zisk z kryptoměn podléhal obdobně jako v České republice dani z příjmu
fyzických (income tax) a právnických (corporate tax) osob. Od 1. července 2017 Japonsko
zavedlo nulovou daň z kryptoměn192. Výše zmíněné kroky právní regulace vyvolaly příliv
investorů, kteří byli plně osvobozeni od placení daně z příjmu.
Koji Higashi ve svém příspěvku pro server Medium hodnotí svůj původní postoj
k přijatému zákonu. Kryptoměny podléhají zákonnému schválení a následné kategorizaci
v seznamu kryptoměn. Bitcoin obdržel první kategorizaci (tzn. nejlepší možné zařazení).
Zpočátku mezi subjekty panovala nedůvěra ohledně toho, jaké kryptoměny budou
schvalovány. Nicméně původní obavy byly vyvráceny, neboť první kategorizaci obdržela
i např. kryptoměna Pepesch, čímž se dostala na stejnou úroveň jako bitcoin. Zákon
obdobně jako v Číně vylučoval obchodování s ICO. Jenomže subjekty našly cestu, jak
obejít podmínku registrace prodeje ICO. Pokud nabízené žetony nemají žádnou
odpovědnost nebo nenesou příslib zpětného odkoupení, není nabídka takových mincí bez
účelu zařaditelná do kategorie virtuálních měn podle definice nového zákona. Zmíněným
způsobem obchází start-upy nových kryptoměn podmínky státní regulace. Nejednoznačné
prosazování požadavků na registraci první nabídky ICO řadí Japonsko mezi státy
s vysokým podílem obchodu s nově vznikajícími kryptoměnami.
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Shoduji se s Koji Higashiným193 tvrzením, že Japonsko i nadále udrží jednu
z předních pozic mezi státy, ve kterých je významný podíl obchodu s kryptoměnami.
Zákon o platebních službách byl přijat s důrazem na ochranu spotřebitele. Ovšem reálné
dopady na spotřebitele jsou dle Koji Higashi nulové. Ochrana drobných investorů před
nejistými kryptoměnami a ICO není stále zajištěna.
Zavedení právního rámce kryptoměn sjednotilo požadavky na směnárny a burzy,
což má za následek zvýšení právní jistoty uživatelů. Rekordní krádež kryptoměn ve výši
téměř 11 miliard korun se odehrála v lednu 2018. Japonská burza Coincheck, která podala
v září žádost o registraci a na vyjádření stále čekala, čelila největšímu kybernetickému
útoku v historii. Toho dne nastal prudký propad ceny bitcoinu téměř o 1.000 dolarů, který
se mírně snížil na základě prohlášení společnosti o reparaci většiny zákazníků z prostředků
vlastního kapitálu. 194 V historii bitcoinu vedly hackerské útoky k oslabení postavení a cen
kryptoměn. Nicméně je možné, že se jedná o situaci, která donutí státy k zakotvení
přísnější regulace a zavedení požadavků na zajištění ochrany před kybernetickými útoky.
Japonsko se snaží vymezit jednotný pozitivní regulační rámec, který by měl přilákat
investory a zakladatele nových kryptoměn. Přijatá opatření jsou zcela transparentní pro
všechny účastníky na bitcoinovém trhu a japonský trh může nadále expandovat.

4.2.3 Jižní Korea
Jižní Korea se při zavedení regulací bitcoinu vydala obdobnou cestou jako
Japonsko. Po zákazu kryptoobchodů v Číně se Jižní Korea stala spolu s Japonskem jedním
z asijských útočišť pro obchodníky s bitciony. Postoj Jižní Koreje k bitcoinu se vyznačuje
aktivním přístupem, kdy došlo k zavedení řady regulačních opatření ve snaze chránit
hlavně vlastní obyvatele.
V lednu 2018 se v médiích objevily zcela protichůdné zprávy o způsobu
implementace regulačních programů. V té době se dostali vysocí představitelé státu ve
svých prohlášeních do rozporu. Ministerstvo spravedlnosti vydalo prohlášení, kterým se
přiklánělo k zákazu obchodu s kryptoměnami po vzoru Číny. Prohlášení bylo vydáno bez
konzultace s Ministerstvem strategie a financí, které spolu s dalšími úřady tvoří přípravný
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výbor pro regulaci kryptoměn. 195 Téměř okamžitě po vydání stanoviska ministra financí se
ohradilo Ministerstvo strategie a financí, které podotklo, že zákaz neprojednávali, a že se
stanoviskem nesouhlasí. Nejistota a potenciální negativní dopady dle některých serverů
měly za následek významný růst nabídky bitcoinů ze dne 16. ledna 2018, který ještě silněji
prohloubil stagnující cenu bitcoinu 196. Agentura Reusters byla kritizována za vydání
zavádějící zprávy o úplném zákazu kryptoměn, přičemž v tentýž den bylo pro média
připraveno protichůdné stanovisko, které vymezovalo regulaci trhu kryptoměn s cílem jeho
stabilizace197. Stejně jako server steemint pozoruji vysokou propojenost mediálních zpráv
s možným vlivem na cenu bitcoinu.
Jižní Korea, obdobně jako Japonsko, svoji regulaci zaměřila na zamezení
anonymity obchodníků. Dne 30. ledna 2018 vstoupil v účinnost zákaz užití anonymních
bankovních účtů k obchodování s bitcoinem198. Obchod s kryptoměnami není umožněn
osobám mladším 19 let a cizincům, kteří nemají na území Jižní Koreji založen bankovní
účet. Přijaté požadavky odpovídají snaze o úplnou legalizaci kryptoměn a podporují
začlenění bitcoinů do ekonomického chování běžných obyvatel. Vláda současně při vydání
zákazu oznámila, že se chystá zdanit zisky směnáren a burz až 26% sazbou daně. Největší
směnárna Bithumb by podle odhadů na daních zaplatila zhruba 60 milionů dolarů. 199 Další
regulace v zemi jsou očekávány v průběhu roku 2018. K budoucímu růstu obchodu
s kryptoměnou v zemi přispívá i zahájení výroby speciálních těžebních soustav ASIC
společností Samsung, která je přímým konkurentem tchajwanské společnosti TSMC200.
Nicméně relativně vysoká daň z příjmu může zapříčinit odchod místních bitcoinových
směnáren a burz do daňově výhodnější oblasti.
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4.2.4 Indie
Ekonomická situace v Indii je již od roku 2016 značně nestabilní. Země v roce
2016 v rámci dezinflační politiky stáhla z oběhu bankovky ve výši 500 a 1.000 rupií.
Centrální banka se obává, že za použití kryptoměn dojde k vytvoření paralelní ekonomiky.
Země se potýká s obrovským výskytem korupce. Vládní představitelé vidí riziko v tom, že
se úplatky poskytnou právě za použití anonymních kryptoměn. Centrální banka od roku
2018 dle zpravodajského serveru Express „zamrazila“ účty jedinců, kteří používali
bitcoinové směnárny a burzy. Zablokování účtů bylo povedeno s cílem ochrany
ekonomické legitimity státu. 201
V únoru 2018 indický ministr financí Arun Jaitley prohlásil, že vláda neuznává
kryptoměny jako zákonná platidla. Zároveň země podnikne veškerá opatření k vyloučení
jejich používání k nelegální činnosti, nebo aby byly dokonce součástí platebního
systému202. Obchodování s kryptoměnami je v Indii značně rozšířeno – dle serveru Quartz
Media je každá desátá bitcoinová transakce provedena v Indii. Indická vláda a centrální
banka již v roce 2017 varovaly, že bitcoin a krypto-obchod naplňuje znaky investiční
bubliny a podmínky Ponziho schématu. Schéma se vyznačuje podvodnými investičními
operacemi, ve ktrerých investoři svěřují provozovateli své peníze za účelem jejich
zúročení, avšak provozovatel tyto peníze neinvestuje a využívá je pro vlastní investování.
V Indii došlo k vytvoření panelu, který má za úkol diskutovat o základní koncepci
regulace kryptoměny. Výsledky diskuze se očekávají ke konci března 2018203. Sice se
jedná o menší objem trhu než v Japonsku či Spojených státech, nicméně každá další právní
regulace má globální dopad. Indie sice odmítá obchodování s kryptoměnou, nicméně
panelová diskuze se bude zabývat možností dalšího využití samotného blockchainu a
kryptografických technologií. Indie je spolu s Čínou další zemí, která se snaží eliminovat
obchodování a používání bitcoinu.
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4.2.5 Spojené státy Americké, Kanada
Spojené státy nemají v době psaní této práce jednotnou politiku právní regulace
bitcoinů. Již v roce 2013 americké Ministerstvo financí vymezilo bitcoin jako
decetralizovanou virtuální měnu. V roce 2015 Komise pro obchodování s komoditami
(zkráceně CFTC) kategorizovala bitcoin jako komoditu. Od roku 2014 je dle finančního
úřadu bitcoin daněn obdobně jako majetek204. Tvrdší vymáhání daňové povinnosti
požaduje i americký Úřad pro vymáhání daní (IRS), který prostřednictvím kalifornského
soudu požadoval osobní informace o milionech uživatelů internetové burzy Coinbase. Ze
všech amerických občanů, kteří vlastní bitcoinové peněženky u internetové burzy
Coinbase, do daňového přiznání své kryptoměny zahrnulo pouze okolo 800 uživatelů 205.
Komise pro cenné papíry (SEC), do jejíž působnosti spadá i trh s bitcoiny, obdobně
jako státní instituce jiných zemí, varovala před investičním rizikem kryptoměn206. Absence
vymezení kompetencí jednotlivých státních institucí způsobují nejasnost v právním
posuzování a vymezení kryptoměn. Není zcela jasně deklarováno, zda se jedná o cenné
papíry, měnu, nebo úplně odlišný předmět. Pokud by bitcoiny byly považovány za cenné
papíry, spadaly by do působnosti jednotlivých států federace. Jestliže jsou bitcoiny a
operace s nimi posuzovány jako měna, spadá jejich právní regulace do působnosti hlavních
orgánů federace.207
V roce 2018 Severoamerická bezpečnostní ochranná a administrativní asociace
(NASAA208) vydala direktivu, ze které vyplývá nepostradatelná povinnost právní regulace
kryptoměn, ICO a dalších instrumentů. Nejdřív je ovšem třeba určit, zda je bitcoin měna
nebo o cenný papír. Také v případě ICO není vymezeno, pod působnost kterého orgánu
jednotlivých států či federace spadají. Případ trestného činu spáchaného v souvislosti právě
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s ICO měny PelxCoin v současnosti projednává federální soud státu New York209. Není
jednoznačné, které orgány státu by měl soud do svého řízení předvolat.
Komise pro cenné papíry se spolu s Asociací NASAA snaží připravit základní
regulační rámec pro obchodování. Členem Asociace NASAA je i Kanada a její Státní
komise pro regulaci cenných papírů, která se současně připojila ke skupině rizikové
kontroly. Kanada je jednou z prvních zemí, která přijala první světový zákon o digitálních
měnách (zákon C-31) již v roce 2014. Kanadská správa cenných papírů potvrdila, že
zákony o cenných papírech dopadají na bitcoiny a ostatní kryptoměny. Nicméně Stephen
Poloz, ředitel Kanadské centrální banky, začátkem roku 2018 upozornil, že bitcoin není
opravdové aktivum. Svým postojem se vymezuje k bitcoinu a zdůrazňuje, že bitcoin nemá
žádnou vlastní vnitřní hodnotu a jeho cena je určena pouze spekulací. Současně přirovnává
bitcoin k účasti na hazardní hře. 210
Oproti Kanadě postrádá právní rámec Spojených států jasnou a jednotnou koncepci.
Země stále nevymezila, zda se jedná o cenný papír, měnu či jiné finanční aktivum. Nejasný
postoj země neumožňuje přilákání nových investorů, směnáren a burz na území země.
4.2.5.1 Evropská unie
Právní regulace Evropská unie je v době psaní práce ve fázi přípravy. Jednotný
rámec nebyl doposud vymezen, existují pouze dílčí stanoviska jednotlivých orgánů ke
konkrétní problematice. K dílčí problematice zdanění deklaroval Evropský soudní dvůr ve
svém rozhodnutí z roku 2015, že ze směnárenské činnosti kryptoměn nepodléhá DPH211.
Další institucí, která působí v odvětví regulace, je Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
(ESMA), který ve svém prohlášení z listopadu 2017 kritizuje absenci právní regulace
kryptoměn, investoři tudíž nejsou chráněni jako u standardních finančních služeb a
produktů212.
Nulová regulace je přechodný stav, neboť Evropská Unie a členské státy budou na
březnovém summitu G20 řešit právě problematiku regulace kryptoměn. Nejvíce se členské
209
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státy obávají anonymity bitcoinu spojenou s legalizací výnosů z trestné činnosti. Evropská
unie chce rozšířit požadavky směrnice, které v současné chvíli dopadají pouze na platební
instituce, i na kryptoměnové burzy a směnárny. Státy chtějí rovněž zavést jednotný rámec
k postupu při vymáhání daňové povinnosti (hlavně v oblasti harmonizovaného DPH).
Komise navrhuje rozšířit článek 2 směrnice o boji proti praní špinavých peněz, ve
kterém je definován okruh povinných subjektů, o instituce obchodující s kryptoměnami.
Povinné subjekty by musely splňovat následující podmínky: (i) registrování platforem
virtuálních měn; a (ii) identifikace veškerých zákazníků osobními doklady 213. Komise se
odvolává hlavně na ochranu spotřebitele.
Evropská unie by neměla opomenout právní regulaci ICO, neboť dle
zpravodajského serveru iDnes společnosti sídlící na území EU získaly prostřednictvím
„primární nabídky mincí 1,76 miliardy dolarů (37,8 miliardy Kč), což je zhruba 46 procent
z celkové částky získané v rámci primární nabídky mincí“.214 Oproti Číně a Jižní Koreji je
na území Evropské unie ICO legitimním způsobem k získávání finančních prostředků.
Běžný způsob dříve využívaného crowd-fundingového financování naplňuje znaky
poskytování platebních služeb a dopadá na ně zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
Pokud chce subjekt získat finanční prostředky od drobných investorů crowd-fundingovým
financováním, musí dle § 5 zákona o platebním styku získat oprávnění ČNB k poskytování
platebních služeb malého rozsahu. Pokud se chtějí subjekty vyhnout povinnosti získání
oprávnění, volí právě neregulovaný zisk prostředků právě přes ICO. Na zisk finančních
prostředků prostřednictvím nákupu prvotních mincí kryptoměny nedopadají žádné zákony
ani požadavky ALM.
Evropská komise vytváří hlavní harmonizační rámec pro území celé Evropské unie.
V důsledku silného postavení EU členské státy prozatím nezahajují vlastní regulaci
kryptoměn. Dle Evropské Komise bitcoin není investičním, ale bezpečnostním rizikem. Ve
společnosti narůstá tlak na vytvoření právního rámce regulace bitcionů. Na území
Evropské unie, obdobně jako na území USA, chybí jednotný regulační koncept, na jehož
vytvoření by se mělo silněji apelovat.
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4.2.6 Ostatní země
Švýcarsko zaujalo zcela odlišný postoj než ostatní země. Země byla vždy známá
velmi rozvinutým bankovním sektorem s důrazem na množství soukromých bank, které
cílily na bohatou zahraniční klientelu. V roce 2016 umožnil kanton Zug, jako první státní
orgán, platit bitcoiny v transakcích do 200 švýcarských franků za správní poplatky a
městské služby. Další kanton a město Chissanion přijalo obdobné opatření v lednu 2018.
Příklady těchto kantonů jsou důkazem, že státní správa je při využívání místní správy
připravena k přijetí nových technologií. Zavedením nových digitálních identifikačních
systémů dochází k významné modernizaci a odstranění byrokracie ve státní správě.
K implementaci blockchainové technologie do státní správy došlo začátkem září 2017
v Ženevě. Město přijalo nový projekt pro elektronické zpracování a archivaci úředních
dokumentů za použití blockchainu.215 Přijaté kroky se snaží přilákat zahraniční investory a
další inovační společnosti, jelikož země propaguje výraznou podporu oblasti FinTech.
Opačný postoj, než předchozí zmiňované země, zastává stát ohledně regulace ICO.
Švýcarsko se vždy dle slov ministra hospodářství snažilo stát krypto-národem. Regulátoři
nemají v plánu jakkoli omezit prvotní nabídku mincí, což způsobuje značný příliv kapitálu
a start-upů, které se snaží získat finanční prostředky právě prostřednictvím ICO. Jörg
Gasser, státní tajemník švýcarského ministerstva financí, prohlásil, že byla zřízena
pracovní skupina pro ICO, která má za úkol zajistit rámcové ukotvení ICO, aby
nedocházelo k narušení integrity švýcarských finančních trhů. Někteří odborníci se
domnívají, že ICO je velmi transparentní systém, ve kterém lze na základě odborné
analýzy vyloučit coiny se špatným hodnocením (obdobně jako např. na Airbnb hodnocení
úklidu, nebo lokace nemovitosti).

216

Nicméně země se snaží zabránit, aby docházelo přes

kryptoměny a další instrumenty k legalizaci výnosu plynoucí z trestné činnosti. V souladu
s požadavky KYC jsou banky povinny znát své zákazníky. Pokud banky investují do
nějakého projektu ICO, považují se vybrané nabídky za stabilní a uznané ze strany
bankovní autority. Dle výše zmíněného je regulační prostředí ve Švýcarsku liberální, ale
zároveň odpovědné. Jednotný postoj země zaručuje právní jistotu všech subjektů
působících na trhu.
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Austrálie se snažila ve svých regulačních opatřeních následovat kroky Japonska.
Jelikož ovšem nedošlo k přijetí žádného předpisu, přistoupili australští obchodníci
s kryptoměnami k zastavení dalších vkladů a investic do kryptoměn. Dle pokynu
Australského daňového úřadu (ATO) podléhá bitcoin dani z kapitálových výnosů. Další
regulační opatření v zemi se plánují v roce 2018.
Značně nekonzistentní snahu o regulaci bitcoinu vede Ruská federace. V září 2017
předsedkyně ruské centrální banky Elvira Nabiullina konstatovala, že centrální banka je
proti regulaci bitcionu. Náměstek ministra financí Alexej Mojseev v rozhovoru s médii dne
8. září 2017 vypověděl, že provádění plateb v bitcoinech není v současné době legální.
Tento projev potvrdil i prezident Vladimír Putin, který uvedl, že bitcion nese vážná rizika
pro obyvatele země. Od původně deklarovaného pozitivního postoje k bitcionu zahájila
země snahu o významnou regulaci kryptoměny. Dne 25. ledna 2018 předložilo
Ministerstvo financí návrh zákona o digitálních finančních aktivech. Zákon definoval
pojmy jednotky měny, ICO a podmínky pro těžbu bitcoinů na území Ruské federace.
Prezidentský kandidát Boris Titov podrobil návrh zákona silné kritice. Návrh zákona je dle
Titova příliš přísný a bylo by lepší od jeho přijetí upustit, než ho odsouhlasit ve stávajícím
znění. Pokud země přistoupí k silné regulaci bitcoinových aktivit, může se stát, že dojde
k přelivu ruského kapitálu a těžařů na území sousedního Běloruska. 217
Všechny státy se snaží o přijetí a klasifikaci základních regulačních opatření, které by
vedly k právní jistotě všech subjektů. Hlavní vlna vydávání právních předpisů se očekává
v roce 2018, který bude pro regulaci kryptoměn přelomový. Švýcarsko zaujímá plně
otevřený systém, který podporuje vznik nových kryptoměn a ICO. K opačnému stanovisku
se staví Ruská federace, Austrálie a většina zmíněných států, jelikož v nekontrolovaném
vzniku nových kryptoměn a ICO vidí bezpečnostní riziko.
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5 Vybrané aspekty

bitcoinu

a

jeho

případná budoucí

využitelnost
Hlavním cílem páté části je vystavit nové parametry bitcoinu dalšímu zkoumání, které
si s ohledem na své téma zaslouží zvláštní kapitolu. Kapitola polemizuje o vzrůstající
popularitě bitcoinu, ze které těží také firmy, které se s bitcoinem spojily začleněním názvu
do jména společnosti. Druhá kapitola páté části se snaží zabývat budoucí využitelností
blockchainu a chytrých smluv, které by mohly znamenat revoluci v poskytování služeb.

5.1 Bitcoin a reklama
Prohlášení o akceptaci bitcoinu pro placení zboží a služeb ve dnešní společnosti
působí jako reklama. Každý, kdo by se chtěl zapojit do uzavírání obchodů svého
nabízeného zboží nebo služeb za bitcoiny, se může registrovat na webovou stránku
coinmap.org.
Jednou z prvních světových firem, která se k placení prostřednictvím bitcoinů
přiklonila, byl v roce 2014 Microsoft. Uživatelé mohli nakupovat příslušenství pro
Microsoft nebo Xbox v internetovém obchodě. Microsoft oznámil, že přizpůsobuje
aplikaci Excel 2017, aby uživatelé mohli vypočítat, formátovat a analyzovat bitcoinová
data.218
Podobně se k platbám v bitcoinech postavila zprostředkovatelská platforma PayPal.
Od roku 2014 v souvislosti se spoluprací se společností Braintree bylo možné platit
bitcoiny. Nicméně od ukončení vzájemné spolupráce portálů PayPal a eBay se propagace
plateb bitcoiny značně omezila. Bitcoiny lze také zaplatit na portálech: expedia.com
(cestování), VirginGalactic (soukromé lety do vesmíru), eGifter, KFC Canada (fastfood),
Lamborghini Newport Beach (prodejce luxusních aut) a mnoho dalších.
Zařazení firmy do seznamu platebních bitcoinových míst znamená pro společnost
bezplatnou reklamu. Samozřejmě musí vynaložit náklady na zavedení systému, přičemž
nejčastěji volí nějakého zprostředkovatele, který společnosti bitcoinové platby spravuje.
Například zpráva o zapojení internetového obchodu Alza do seznamu míst, kde se dá za
zboží zaplatit bitcoiny, se objevila téměř na každém zpravodajském serveru.
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Zvýšený zájem o výrazy „bitcoin“ nebo „blockchain“ se promítl i do jmen
společností. Změna názvu vynesla společnostem nárůst cen akcií na kapitálových trzích
někdy až o tisíce procent. V prosinci bylo Americkou komisí pro cenné papíry zastaveno
obchodování s akciemi společnosti The Crypto Company, jejíž akcie jen v prosinci
vyskočily o 2700 procent. Zmíněná společnost dosahovala hodnoty téměř 11 miliard
dolarů i přes to, že negenerovala žádný zisk a její obrat byl v řádech stovek tisíc dolarů.
The Crypto Company se alespoň na trhu s kryptoměnami pohybuje a nabízí své
poradenské služby. Existují ovšem firmy, které s kryptoměnami mají společný pouze
název. Nicméně to v rámci marketingu a zvýšení hodnoty akcií funguje. Kritici situaci
přirovnávají k mánii přidávání „.com“ do jména firmy v období 90. let. Následující
obrázek č. 5.1 sumarizuje příklady takových společností, které se během roku 2016 a 2017
přejmenovaly a zachycují změnu ceny jejich akcií na trhu. Nejvyšší změny zaznamenaly
firmy Tulip Bio Med, JA Energy či například Natural Resouce Holding, jejichž cenový
pohyb v roce 2017 překročil deset tisíc procent.
Tabulka č. 2: Seznam společností, které změnily svůj název a zvýšení jejich hodnoty
Cenový pohyb

Původní název

Současný název

Země

Tulip Bio Med

Bitcoin Servies

USA

42.500 %

JA Energy

UBI Blockchain Internet

Čína

20.445 %

Natural Resource Holdings

Blockchain Mining

Izrael

12.021 %

LeetaGold

HIVE Blockchain Technologies

Kanada

6.384 %

Grand Pacarima Gold

First Bitcoin Capital

Kanada

5.897 %

Carrus Capital

Global Blockchain Technologies

Kanada

2.900 %

AgriVest Americas

NXChain

USA

1.700 %

Bioptix

Riot Blockchain

USA

1.611 %

AE Innovative Capital

Bitcoin Group

Německo

1.503 %

On-Line

Online Blockchain

UK

1.300 %

Trenseastern Power Trust

Plockchain Power Trust Unit

Kanada

309 %

v roce 2017

Zdroj: HN, 2018, vlastní úprava 219
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Z popularity bitcoinu a kryptoměn se snaží těžit i společnosti, které s bitcoiny nemají
nic společného. Ať už je to tím, že se s přijímáním bitcoinové platby mohou zvýšit zájem
médií a společnosti o firmě (např. Alza). Nebo tím, že se snaží inovativně změnit svůj
název za použití slov typických pro kryptoměny. Svými kroky reagují firmy na zvyšující se
zájem společnosti o kryptoměny. Pokud bitcoin v budoucnosti neudrží své místo ve
společnosti ať již ve formě virtuální měny, investice nebo platebního prostředku, lze
s jistotou říct, že kryptoměny jsou jednou ze zlomových bodů pro FinTech 220 a další vývoj
bankovního sektoru.
Google Trends na svých stránkách zachycuje popularitu slova „bitcoin“ ve
vyhledávači. Největší popularity dosáhnul bitcoin 17. až 23. prosince 2017. Tou dobou
dosáhl bitcoin své historicky nejvyšší hodnoty. Nicméně vzrůstající tendence je patrná po
celou dobu roku 2017. Výraz „bitcoin“ byl nejčastěji vyhledáván v Jihoafrické republice,
Slovinsku, Singapuru či Nizozemí. Česká republika se umístila na 24. místě. 221 V roce
2017 lze srovnat frekvenci vyhledávače Google s vývojem ceny kryptoměny, ze které je
možné pozorovat stejný vývoj ceny a frekvence vyhledávání. Uvedená závislost podporuje
tvrzení, že cena bitcoinu je dle poptávkově-nabídkové analýzy vytvářena hlavně
poptávkovou stranou.

5.2 Další využití blockchainu
Rozšíření algoritmů a způsobu fungování je příkladem kryptografických inovací.
Použitelnost systému nemusí být omezena pouze na platbu bitcoiny. Blockchain a šifrovací
schéma lze použít ve zjednodušení autorizaci smluv a odstranění třetí strany v mnoha
odvětvích průmyslu a služeb.
Jednou z možností budoucího využití blockchainu jsou smart-contracts, neboli
chytré smlouvy. Chytré smlouvy jsou drobné programy, které jsou uloženy na algoritmu
blockchainu. Největší výhodou je jejich plná digitalizace.
Pro subjekty, které působí na trhu, je vyjednávání optimálních podmínek smluv,
jejich podepisování a vykonatelnost vysoce nákladnou záležitostí. Smart kontrakty
umožňují nastavení podmínek ze strany zakladatele smlouvy, na které ostatní uživatelé
mohou přistoupit, nebo smlouvu neuzavírat vůbec. V případě uzavírání chytrých smluv

Označení pro obor Financial Technology - "finanční technologie". Fintech představuje různé "inovace ve
finančních službách".
221
GOOGLE Trends. Bitcoin. In: Google Trends [online] 2018 [cit. 2018-02-04]. Dostupné z:
https://trends.google.com/trends/explore?q=bitcoin
220

102

není nutná důvěra v druhou stranu, jelikož důvěra je nahrazena počítačovým algoritmem
bez nutnosti vzájemného jednání smluvních stran. Pro oba subjekty se zmenšují transakční
náklady a může dojít k odstranění externalit na obou stranách. Tento jev je dle ekonomické
teorie nazýván Coaseho teorém. Základními předpoklady aplikace teorému jsou jasně
vymezená vlastnická práva a nulové transakční náklady. Mezi účastníky dochází
k optimální alokaci zdrojů a vede k Pareto-optimální situaci, ve které mají účastníci smluv
nejlepší možné optimum a postavení. Trh je sám schopen si poradit bez zásahu regulátora.
Výhoda smart kontraktů představuje pro věřitele jistotu, že dlužník, který se zaváže ke
splnění závazku je solventní, neboť bez určitého počtu jednotek nemůže smlouvu vůbec
uzavřít. V praxi by se mohlo jednat o nájemní smlouvy bytu, ve kterém by byl
nainstalovaný elektronický zámek, který by nájemníka při nezaplacení nájemného nepustil
do bytu.
Při uzavírání smlouvy je nutná podmínka jejího podpisu, která může být v případě
chytrých kontraktů problematická. Dle zákona o elektronickém podpisu se za podpis
považuje cokoli, z čeho lze jednoznačně identifikovat stranu. V případě podpisu smart
kontraktu tuto funkci plní privátní klíč. Technicky se jedná o jedinečný kód zadaný do
blockchainu. Z právního hlediska představují smart kontrakty spíše příkaz, než
dvoustranné právní jednání. Pokud smlouva obsahuje určité specifické ujednání stran,
nelze tato specifika zapsat do blockchainu. Typicky se jedná např. o předkupní právo,
záruky, volbu rozhodného práva, či různé informační povinnosti vyplývající ze zákona.
K úplnému uzavření smlouvy dojde v případě, že druhá strana přijme algoritmický kód a
z jeho peněženky se odešlou tokeny (jednotky).
Problematickou stránkou smart kontraktů je jejich nezrušitelnost, neboť jak již bylo
vysvětleno, veškeré informace v blockchainu jsou nezměnitelné. V případě odstoupení od
smlouvy ze zákonných důvodů i nadále zůstává kontrakt zapsán v blockchainu. Pokud tedy
v případě nájmu odstoupí nájemce, i nadále budou z jeho účtu odcházet jednotky
měsíčního nájemného, a na straně pronajímatele dochází k bezdůvodnému obohacení.
Nezměnitelnost kontraktu z druhé strany utvrzuje důvěru obou zúčastněných stran, že
nedojde k jeho změně. Manipulace s kontraktem je navíc zajištěna podmínkou potvrzení
všech účastníků v síti právě tím, že kontrakt se zapisuje do blockchainu. Hlavními atributy
chytrých kontraktů jsou jejich neměnitelnost a distribuce všemi uzly v síti.
Zápis do blockchainu odporuje evropské směrnici GDPR, která zakotvuje právo být
zapomenut. Řešením je přistoupit k pseudonymizovaným osobním údajům tak, že se do
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blockchainu zapíšou pouze pseudonymy bez přímých osobních údajů účastníků smlouvy.
Zápis a uchovávání osobních údajů u subjektů, které by vydávaly pseudonymy, by zvýšily
náklady na získání přesné identity účastníka.
Praktické využití kontraktů přestavuje jejich zavedení ve všech právních jednáních,
ve kterých vystupuje zprostředkovatel, neboli třetí strana. Jsou to známé platformy Uber,
Airbnb, Zonky či jiné crowd-fundingové portály (Kickstarter). Ve všech případech mají
obě strany smlouvy důvěru ve zprostředkovatele, kterému za sjednání kontraktu platí část
ze zisku. To by při zavedení smart kontraktů odpadlo a účastníci by uzavírali smlouvu
přímo mezi sebou. Absence zprostředkovatele by byla pro obě strany ekonomicky
výhodnější, neboť by odpadly náklady za zprostředkování.

5.2.1 Odvětví s potenciálem pro využití blockchainu
Na koncepci smart kontraktů, peněženek a ověřování na blockchainu vznikají
projekty, které mohou napomoci k vyšší efektivitě a změně v poskytování služeb bez
prostředníků. Subkapitola se snaží shrnout potenciální odvětví, ve kterých použití
blockchainu může přinést hlavní změny.
Společnost InnoEnergy představila svůj projekt smart kontraktů použitelných
v energetice222. Dle představy společnosti se v případě, že jedinec získává např. ze
solárních panelů více energie, než využije, může tuto přebytečnou energii prostřednictvím
smart kontraktů nabídnout svým sousedům a dalším zájemcům. Opět by se jednalo o
smlouvu uzavřenou bez prostředníka, v tomto případě energetické společnosti, která by
vedla k efektivnímu rozdělení energie bez zbytečných nákladů. Obdobným start-upem je
společnost TransactiveGrid.
Již zmíněným odvětvím fundraisungu je zisk prostředků pro nové společnosti a
inovátory prostřednictvím crowd-fundingu. Díky smart kontraktům odpadne nutná
existence třetí strany, která by v případě nevybrání požadované částky vrátila peníze zpět
investorům. Pokud by nebyl naplněn finanční požadavek na uzavření smlouvy, došlo by
automaticky k jejímu zrušení a návratu prostředků zpět investorům. Navíc by došlo
k omezení získávání prostředků vydáváním ICO nových kryptoměn, které často mohou
představovat riziko pro investory.
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Odvětví sdílení automobilů a spolujízd by s pomocí blockchainu fungovalo na
obdobném principu aplikace Uber nebo Blablacar. Uber je aplikace, která zpostředkovává
uzavírání smluv mezi řidičem a uživatelem, který za svezení zaplatí řidiči menší sumu, než
kdyby využil taxislužbu. Prostřednictvím zavedení blockchainu by došlo k odstranění
zprostředkovatele a cena za spolujízdy by se snížila i o náklady, které si účtuje právě sama
aplikace za sjednání spolujízdy. Koncepci rozvíjí např. společnost Arcade City. Společnost
Innogy se snaží o rozvoj blockchainové automobilové peněženky, ze které by majitel
automaticky při průjezdu zaplatil mýtné za zpoplatněné silnice, parkování či pokuty.
Obdobně v rámci charitativních účelů existuje vysoké riziko a korupce plynoucí
z existence prostředníků, která je příčinou toho, že se finanční prostředky nedostávají
přímo do rukou potřebným. Společnost BitGive Foundation se snaží o odstranění třetí
strany a k uzavírání kontraktů dochází přímo mezi poskytovateli financí a jejími příjemci.
Blockchain by také mohl zaznamenávat a potvrzovat opravdový původ zboží (Fair
trade status). Společnosti, které pracují na svém blockchainovém produktu využívající
oblast vzniku a garance zboží, jsou například

Provenance, Fluent, SKUChain, či

Blockverify.223
V sektoru státní správy by zavedení blockchainu mohlo znamenat snížení nákladů
na byrokracii a zavedení plné elektronizace. Švýcarské kantony implementovaly možnost
placení správních poplatků prostřednictvím bitcoinů. Ženeva se snaží o elektronizaci státní
správy ukládáním dat do blockchainu. V rámci využití blockchainové technologie by
mohly elektronické rejstříky ověřovat a zapisovat změny vlastnictví v katastru nemovitostí,
registru smluv či jiných sektorů. V případě výplaty sociální dávek by mohla
blockchainová peněženka fungovat jako automatický předpoklad pro získání finančních
prostředků zároveň s ověřením, že jedinec opravdu splňuje nárok na jejich výplatu.
Společnost, která se snaží o vytvoření vhodné platformy, je např. GovCom. Zavedení
blockchainu do státní správy by mohlo celý proces zlevnit, zrychlit a zefektivnit.
Obdobně pro elektronizaci voleb do státních orgánů by zavedení blockchainové
technologie přineslo jistotu a efektivnost. Nejenom že by se pomocí privátních klíčů
ověřila jistota v identitě voliče, navíc by nemělo dojít k manipulaci a změně hlasů po
provedení volby. Společnosti, které rozvíjí použitelnost této koncepce, jsou například

223

Future Thinkers.19 Industries The Blockchain Will Disrupt. In: Future Thinkers [online] 2017 [cit. 201803-12]. Dostupné z: https://futurethinkers.org/industries-blockchain-disrupt/

105

Democracy Earth nebo Follow My Vote 224. Přijetí blockchainové technologie by bylo
jistým krokem k větší demokratizaci společnosti, jelikož nízká nákladnost systému by
umožňovala hlasovat i v místních referendech a zpřístupnit rozhodování státní správy i pro
běžné občany. V Rusku se pro prezidentské volby 2018 plánuje využití hlasování na
koncepci blockchainu 225. První volby, ve kterých byla použita koncepce blockchainu, jsou
prezidentské volby ze začátku roku 2018 v Sierra Leone226.
Blockchain by se mohl využít i pro zdravotní karty pacientů a jejich poplatky za
péči. Každá informace o prohlídce by se zapsala do jednotné zdravotní karty pacienta, ke
které by měl každý ošetřující lékař a specialista přístup. Nemohlo by tak docházet
k předepsání léků různými specialisty, které by se vzájemně vylučovaly. Transparentnost
sytému by umožnila kontrolu, že nedochází ke zbytečnému využívání systému pro
procedury a kontroly, které jsou zbytečné a zatěžují rozpočet pojišťoven. Zdravotní karty
by byly natolik univerzální, že by mohly být využívány i přeshraničně. Pokud by pacient
kvůli práci jezdil do zahraničí, nemusel by se obávat, že hrazenou péči mu poskytne pouze
jeho stát. Německá iniciativa Healthbase se snaží o sběr informací o pacientech
prostřednictvím blockchainu, které by byly využity pro další výzkum.227
V rámci ověřování pravosti listin se americká univerzita MIT ve spolupráci
s firmou Learning Machine rozhodla, že více než 100 absolventům speciálního programu
vydá diplomy za užití blockchainu 228. V rámci zavádění blockchainu se firmy pohybující
se v odvětví pojišťovnictví, bankovních služeb a zajišťování výběru licenčních poplatků
snaží o vytvoření použitelných koncepcí, které by zjednodušily jejich vlastní procesy.
Výše uvedené jsou pouze příklady odvětví, ve kterých se smart kontrakty a
blockchain může využít. Každou chvíli vznikají nové projekty, které mohou procesy
uzavírání smluv udělat přehlednými a transparentními. Pro tvůrce programů je důležité,
aby existovalo silné zabezpečení, které by vylučovalo kybernetické útoky a možnosti úniku
dat a informací.
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Hlavním
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diplomové

práce

bylo

komplexní

zhodnocení

vybraných

problematických aspektů bitcoinu pohledem práva a ekonomie. Hlavní důraz byl kladen na
vysvětlení důvodů, dle kterých bitcoin nemůže představovat ekvivalent dosavadních
platebních prostředků. Cíl práce byl rozdělen na dva dílčí cíle, z nichž první byl zaměřen
na ekonomickou analýzu, která zkoumá ekonomickou efektivnost bitcoinu. Druhý dílčí cíl
práce analyzoval dosavadní právní režim bitcoinu v České republice a komparoval jej
s právním rámcem vybraných zemí.
Diplomová práce se pokusila o vytvoření komplexní ekonomické analýzy implikací a
aspektů vyplývajících z existence bitcoinu a s tím spojenými problémy v praxi.
Ekonomická analýza byla doplněna o analýzu pohledem práva, ve které byly analyzovány
existující právní normy. Spojením ekonomické a právní analýzy se diplomová práce
zásadně odlišuje od dosavadních jinak spíše teoretických diplomových prací. Dle
informací dostupných autorce v současné době byly přímo na téma bitcoinu na Právnické
fakultě napsány pouze čtyři práce.
V diplomové práci byla k výkladu hlavních principů fungování bitcoinu použitá
metoda explanace. Hlavní důraz při ekonomické klasifikaci byl kladen na praktickou
aplikaci nabídkově poptávkové analýzy, která umožnila zkoumání jednotlivých aspektů
bitcoinu. Metodologický výzkum právního prostředí bitcoinu aplikoval stávající normy
účinné v České republice, upozornil na problémy z toho plynoucí a vymezil možnosti,
které by měla budoucí právní úprava zahrnovat. Další důležitou metodu při zkoumání
právního prostředí bitcoinu a kryptoměn představuje komparační studie právních systémů
vybraných zemí. Získané dílčí poznatky z ekonomické a právní analýzy byly v práci
shrnuty do jednoho celku, který umožňuje komplexní pochopení bitcoinu a dalších
kryptoměn.
Pro vysvětlení základních determinantů ovlivňujících nabídku a poptávku po
bitcoinech byla zvolena nabídkově-poptávková analýza. Podařilo se mi zjistit, že na tvorbu
ceny bitcoinu mají význam poklesy a růsty křivky nabídky a poptávky, jelikož bitcoin
nemá žádnou pevně stanovenou hodnotu. Lze vyvodit, že nabídka těžařů je z důvodu
konstantní emise bitcoinů spíše neelastická. Oproti tomu je nabídka obchodníků s bitcoiny
elastičtější, jelikož pružněji reagují na změnu ceny snížením či zvýšením nabízeného
množství. Podařilo se mi prokázat, že na straně těžařů dochází k deformaci dokonalé
konkurence, neboť se těžaři uskupují do tzv. mining poolů. Šest největších mining poolů
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ovládá přibližně 80% výpočetní síly. Navíc ke vstupu do těžby existují vysoké vstupní
náklady, což by mohlo vést k vytvoření přirozeného monopolu. Ovšem otázka je, zda-li
rovněž splňuje podmínku počátečních vysokých fixních nákladů, které s průběhem výroby
klesají. Chování těžařů a jejich uskupování do větších celků vykazuje rysy oligopolní tržní
struktury. Nicméně se přikláním k názoru, že trh vykazuje zároveň jisté rysy dokonalé
konkurence vzhledem k tomu, že stranu nabídky netvoří pouze těžaři, tudíž nemohou sami
stanovovat cenu bitcoinu. Na straně těžařů vystupují další subjekty – obchodníci a drobní
investoři. I přestože byla bitcoinová síť založena s důrazem na decentralizaci a volný
přístup, vznikly na straně těžařů deformované tržní struktury, které se vylučují svobodný
vstup jakéhokoli subjektu do těžařské komunity.
Nelze opomenout další významné faktory, které ovlivňují růst nebo pokles nabídky.
Při aplikaci ekonomických znalostí na bitcoinový trh bylo prostřednictvím grafického
aparátu demonstrováno, že změny cen výrobních faktorů, náročnost na výpočetní techniku,
snížení cen vstupů, právní jistota a změny preferencí obchodníků mají vliv na změny
nabídkové křivky. Lze konstatovat, že právní jistota a změny preferencí jsou faktory, které
působí na obě strany – nabídku i poptávku. Sklon poptávkové křivky kromě cenové
elasticity ovlivňuje také důchodová elasticita. Dle dosavadního chování subjektů lze
konstatovat, že bitcoin představuje luxusní zboží a poptávka po něm je spíše elastická. Na
základě toho můžeme usuzovat, že cena bitcoinu se tvoří na základě tržních sil, ve kterých
se střetává nabídka s poptávkou. Obrovský vzestup ceny bitcoinu v prosinci 2017 a
následný pokles na začátku roku 2018 byl způsoben právě zvýšenou poptávkou po
bitcoinech, která v souvislosti se zpřísněním právní regulace následně významně klesla.
V diplomové práci jsem rovněž rozebírala možnou aplikaci na ekonomii zločinu.
Jelikož bitcoin vykazuje znaky anonymity a trestnou činnost je relativně složité vypátrat,
jsou náklady na spáchání zločinu oproti běžné trestné činnosti velmi malé. Bylo zjištěno,
že k povinné identifikaci zákazníka v současné době dochází pouze v případě, že platba
překročí výši 1.000 euro. Lze vyvodit existenci reálného rizika, že subjekty obchází zákon
tak, že si nechají zprostředkovat více menších transakcí v průběhu jednoho dne, které
v součtu překračují denní zákonnou výši. Rizikovost je faktorem, který snižuje poptávku
po

bitcoinech.

Pokud

dojde

k významnějšímu

odstranění

anonymity

uživatelů

prostřednictvím zavedení povinné identifikace uživatelů bitcoinových peněženek,
směnáren a burz, lze předpokládat, že počet hackerských útoků se významně sníží.
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Nelze opomenout problémy související s absencí centrální autority. V současné době
neexistuje zákonná povinnost pojištění vkladů, jako je tomu u platebních institucí, která by
snižovala riziko plynoucí z držení bitcoinu. Pokud chtějí vlastníci odstranit riziko, jsou
nuceni uzavřít množství smluv soukromého pojištění bitcoinů před případným odcizením
či ztrátou. Nelze ani opomenout to, že přibližný objem ztracených jednotek bitcoinu
dosahuje téměř 1 milionu.
Bylo pozorováno, že se zvyšujícím se počtem uživatelů došlo k růstu zadaných
transakcí, které čekaly na ověření. Obsah jednoho bloku neměl dostatečnou kapacitu, která
by umožnila efektivní zpracování nových transakcí. Společnost VISA by autorizovala
denní transakce bitcoinu během 11 sekund. Obrovská časová náročnost na ověření
transakcí je umocněna existencí tzv. vratných transakcí, kvůli čemuž vzniká dvojité
množství počtu transakcí. Nízká rychlost autorizace transakcí spolu s vysokými
transakčními poplatky za zařazení platby přispívají k nemožnosti využití bitcoinu
k platebním účelům. Nelze ovšem opomenout, že na základě komparace transakčních
poplatků s poplatky za mezistátní bankovní převody bylo zjištěno, že bitcoiny představují
jeden z efektivních způsobů k mezinárodnímu obchodování či jiným mezinárodním
platbám.
Ze sledovaných aspektů univerzálnosti jednotek a politické nezávislosti bylo
vysledováno, že zvyšují morální hazard zúčastněných stran. Subjekty nenesou plnou
odpovědnost za své jednání a používají bitcoiny k prosazování svých zájmů i přes
ekonomické zákazy a sankce (např. přísun zahraničního kapitálu na území Venezuely,
Krymu a Jižní Koreji, či financování teroristických organizací apod.).
Ani vysoká volatilita bitcoinu vzhledem k měnovým kurzům neumožňuje použití
jednotek k platbě za zboží a služby. Kvůli vysoké volatilitě příjemci bitcoinů za zboží a
služby garantují přepočet ceny na bitcoiny pouze desítky minut. Na základě toho lze
usuzovat, že nákup bitcoinů je spíše charakteristický pro krátkodobou investiční a
spekulační příležitost, kterou se subjekty snaží zvýšit své rozpočtové omezení, popřípadě
k mezinárodním platbám.
V rámci ekonomické analýzy bylo zjištěno, že bitcoinová platební síť je v rámci těžby
a ověřování transakcí významně energeticky náročná. Průměrná spotřeba na ověření
jedné transakce byla vypočítána ve výši 542 kWh, což v praxi představuje spotřeba 20 W
úsporné žárovky za 37 měsíců nepřetržitého svícení. Energeticky neudržitelný systém
implikuje dva důsledky. Zaprvé dochází k intenzivnímu vylepšování kvality a výkonu
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výpočetní techniky. Zadruhé v případě, že náklady na těžbu již nepokrývají příjmy
z činnosti těžařů, dochází k jejich odchodu z trhu. Odchod těžařů implikuje snížení
náročnosti algoritmických úloh, což umožňuje opětovnou decentralizaci těžařů.
Při ekonomické analýze došlo k explanaci hlavních aspektů bitcoinu a jejich srovnání
s již existujícími platebními systémy. Podařilo se mi dokázat, že jedinou možnost, díky
které by bitcoin mohl být použitelný k běžným platbám stejně jako peníze či měna,
představuje zavedení technologie Lightning network a platebních kanálů, které umožní
okamžitou alokaci prostředků spolu s téměř nulovými transakční náklady.
V rámci právní analýzy jsem demonstrovala, že v současné době neexistuje žádná
účinná právní norma, která by komplexně zakotvovala bitcoin a jeho problematiku.
Nicméně jsem se pokusila bitcoin zařadit pod již existující kategorie. Na základě toho
můžeme bitcoiny charakterizovat jako nehmotné, movité a zastupitelné věci, případně jako
investiční aktivum. Pokud subjekty za zboží a služby platí bitcoiny, vykazuje smlouva dle
občanského zákoníku znaky smlouvy směnné. Oproti tomu při nákupu bitcoinů za
zákonnou měnu uzavírají subjekty kupní smlouvu.
Nelze opomenout aplikaci obecných daňových předpisů na veškeré transakce spojené
s bitcoiny. Na základě toho lze usuzovat, že bitcoin podléhá dani z příjmu fyzických a
právnických osob nejen při jejím prodeji za zákonné měny, ale i při směně za zboží a
služby a při směně kryptoměn mezi sebou. Pokud subjekty nezahrnou zmíněné platby do
svých daňových přiznání, vystavují se riziku budoucího doměření daně, jelikož všechny
transakce v bitcoinu jsou dohledatelné a nezměnitelné. Navíc při stále pevnějším propojení
bitcoinových peněženek s bankovními účty bude v budoucnu identifikace povinných
subjektů jednodušší. Dani z přidané hodnoty prozatím podléhají pouze platby bitcoiny za
zboží a služby. Uvedené transakce jsou rovněž povinně evidované dle zákona o
elektronické evidenci tržeb. Daň z přidané hodnoty prozatím nedopadá na těžbu a směnu
kryptoměn za fiat peníze, nicméně uvedené osvobození je možné pouze v případě, že
účelem je platba za zboží a služby. Nicméně dle výsledků ekonomické analýzy jsem
dokázala, že účel bitcoinu je dle hlavně investiční a spekulační. Na základě toho lze
s jistotou tvrdit, že bitcoin nesplňuje důvody osvobození od platby DPH.
Rovněž jsem se pokusila o vymezení minimální množiny pravidel, které si mezi sebou
musí ujednat strany v rámci smlouvy s bitcoinovým plněním – vymezení připsání platby,
postup po odstoupení a porušení smlouvy. Nelze opomenout ani to, že bitcoiny mohou být
poskytovány ve formě naturální mzdy a být předmětem dědictví. Lze pozorovat aspekt
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nemožnosti bez znalosti privátního klíče provést na bitcoinové peněžence výkon
rozhodnutí či exekuci, který může má za následek deformaci právní jistoty zúčastněných
stran. Bylo zjištěno, že v současné době není provoz bitcoinových směnáren a burz bez
povolení porušením právního řádu České republiky, neboť na ně nedopadají žádné účinné
zákony.
Z komparační studie právního rámce jednotlivých zemí lze vymezit dva směry, kterým
se země ubírají. Negativní postavení ke kryptoměnám zaujímá Čína, Rusko a Indie.
Naopak relativně otevřenou právní úpravu přijala například Jižní Korea, Austrálie,
Švýcarsko a Kanada. Pozitivní postoj byl implementován v Japonsku, kde došlo dokonce
k uzákonění platby v bitcoinech jako „způsob platby“. Nicméně bylo vysledováno, že
všechny jmenované státy mají stejné cíle a snaží se o vytvoření právního rámce, který
zprůhledňuje vlastnickou strukturu, chrání spotřebitele, snaží se zabránit obcházení zákonů
a eliminuje trestnou činnost páchanou bitcoiny. Bitcoinové burzy a směnárny stále častěji
podléhají registračním požadavkům a dochází k implementaci povinné identifikace klientů.
Pro právní regulaci bitcoinu bude rok 2018 přelomový, neboť většina států v současné
chvíli připravuje přijetí aplikovatelného právního rámce, který by postihoval komplexně
veškeré právní problémy plynoucí z existence kryptoměn. V diplomové práci jsem
vysledovala silnou negativní korelaci mezi cenou bitcoinu a negativními prohlášeními
zemí o zákazu a hlubší regulaci bitcoinu.
Na oblíbenosti bitcoinu a blockchainu se firmy pokoušejí vydělat. Přijetí bitcoinu
k platbě za zboží a služby vykazuje znaky mediální reklamy, za kterou společnost nese
náklady pouze ve formě poplatků na zavedení platby.Nelze opomenout ani to, že změna
názvu společnosti, které nově obsahuje pojem „bitcoin“, způsobila růst akcií těchto
společností na trhu někdy i o tisíce procent.
Bitcoin a blockchainová technologie přinesla inovace v různých odvětvích, které se
snaží o zavedení smart kontraktů. Chytré smlouvy jsou programy, které jsou vepsané do
blockchainu. Podařilo se mi zjistit, že jejich zavedením dojde z vyšší efektivnosti, neboť
oběma stranám odpadají transakční náklady na vyjednání smlouvy. Použití chytrých
kontraktů rovněž odstraňuje nedůvěru v solventnost druhé strany. Budoucí implementaci
blockchainu do systému připravuje mnoho společností z oblasti energetiky, crowdfundingu, sdílených spolujízd či charitativních smluv. Nicméně i státní správa může využít
blockchain pro elektronizaci rejstříků, sociálních dávek či voleb. Rozšíření blockchainu do
ekonomiky proces uzavírání smluv zbavuje nutné existence zprostředkovatele.
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Bitcoin a další kryptoměny se nicméně neustále vytváří a představují potenciál pro
budoucí vědecký vývoj na toto téma, zejména s ohledem na nově vzniklé aspekty,
neuvažované v této diplomové práci. I kdyby v budoucnu z důvodu vysoké rizikovosti
bitcoinu došlo k jeho úplnému zákazu ze strany státních institucí, přinesla bitcoinová
platební síť novou technologii blockchain, jejíž další implementace může mít dalekosáhlé
důsledky pro vývoj ekonomiky a práva ve světe. Budoucí využití blockchainu je tak jeden
z mnoha námětů pro další diskuzi.
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VYBRANÉ

ASPEKTY BITCOINU A JEHO IMPLIKACE POHLEDEM PRÁVA A

EKONOMIE

Abstrakt
Bitcoin je nejznámějším příkladem decentralizované konvertibilní kryptoměny
založené na technologii blockchain. Diplomová práce podrobuje hlavní aspekty bitcoinu a
bitcoinové platební sítě komplexní ekonomické analýze založené na použití vybraného
ekonomického aparátu. Ekonomická analýza je doplněna důkladnou právní rešerší.
Hlavním cílem diplomové práce je komplexní ekonomická a právní analýza bitcoinu. Při
ekonomické analýze je důraz kladen na použití nabídkově-poptávkové analýzy, která
vymezuje základní faktory ovlivňující nabídku a poptávku po bitcoinech. Na základě
jasného vymezení těchto faktorů se v práci podařilo analyzovat vybrané aspekty bitcoinu.
Práce analyzuje dopady absence centrální autority, rizikovost spojenou s anonymitou
uživatelů, trestnou činnost páchanou v souvislosti s bitcoinem, časovou prodlevu při
ověřování transakcí, technickou a energetickou náročnost na těžbu, vysoké transakční
náklady a požadavek internetového připojení. Každý ze zmíněných aspektů je komparován
s již existujícími platebními institucemi či systémy. Rovněž je analyzována právní regulace
bitcoinu. Z důvodu absence jednotné právní úpravy diplomová práce na bitcoin aplikuje
účinné právní předpisy. Právní normy České republiky jsou konfrontovány s právními
regulacemi vybraných států. Práce se rovněž zaměřuje na vymezení budoucí použitelnosti
blockchainu. Využití blockchainové technologie přináší snížení transakčních nákladů na
vyjednání podmínek smlouvy. Provedenou analýzou bylo zjištěno, že bitcoin nemůže
nahradit dosavadní peněžní systémy. Na základě ekonomické a právní analýzy byl zcela
naplněn cíl práce, jenž se snažil o komplexní zachycení všech podstatných aspektů
bitcoinu.
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SELECTED ASPECTS

OF

BITCOIN

AND

ITS IMPLICATIONS

FROM THE

STANDPOINT OF THE LAW AND ECONOMICS

Abstract
Bitcoin is one of the best-known examples of a decentralized convertible
cryptocurrency based on blockchain technology. The diploma thesis deals with the main
aspects of bitcoin and bitcoin payment networks in complex economic analysis based on
the use of standard economic apparatus. The economic analysis is backed by a thorough
and relevant legal research. The main goal of the diploma thesis is complex economic and
legal analysis of bitcoin. In economic analysis, the emphasis is put on the use of supplydemand analysis, which outlines the basic factors affecting supply and demand for
bitcoins. Based on a clear delineation of these factors, the thesis is able to analyse specific
aspects of bitcoin. Diploma thesis analyzes the impacts of decentralized setting, as well as
risks associated with anonymity of users, crime in connection with bitcoin, time delays in
transaction verification, technical and energetic demands on mining, high transaction costs
and internet connection needs. Each of these aspects is compared to existing payment
institutions or systems. The thesis also examines the legal regulation of bitcoin. Due to the
absence of a complex legal regulation, the diploma thesis tries to apply the current and
effective legislation to bitcoin. The legal framework in the Czech Republic is confronted
with the legal framework of other selected countries. The diploma thesis aims at defining
the future usability of the blockchain. The use of blockchain technology brings substantial
reduction in transaction costs. The analysis has shown that bitcoin is not, for many reasons,
usable as means of payment to replace the existing monetary systems. The value of the
thesis is undisputable as the evaluation of the essential aspects of bitcoin was backed by
relevant analysis of economics and law.
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