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Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje predikci vývoje a posouzení investičního, transakčního a 

technologického potenciálu kryptoměn na základě jejich technické, ekonomické a 

právní analýzy. Leč se práce zabývá kryptoměnami obecně, zaměřuje se především na 

jejich nejvýznamnějšího představitele (Bitcoin) a snaží se odhadnout vliv na budoucnost 

finančních trhů z multioborového hlediska. 

 

Abstract 

This master’s thesis predicts the development and assesses the potential of 

cryptocurrencies in the areas of investment, trade and technology based on their 

technical, economic and legal analysis. Although the thesis deals with cryptocurrencies 

in general, the key focus is placed on their most prominent representative (Bitcoin) in 

trying to predict the effects on the future of financial markets from a wide, 

multidisciplinary perspective. 
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ÚVOD 

Kryptoměny jsou vynález na pomezí několika oborů: financí, ekonomie, práva a 

informačních technologií. Jejich potenciál zůstává v současné době skryt, jelikož málo 

lidí si je vědomo jejich existence či možného způsobu užití. Situace je podobná 

internetu v jeho raných začátcích.  

Finance a finanční trhy tvoří páteř celé ekonomiky. Bez stabilního a robustního 

finančního systému by společnost nemohla fungovat, a současnost nám jasně ukazuje, 

že systém ve svém aktuálním provedení nefunguje zcela efektivně (viz poslední 

finanční krize).   

Nezřídka se potýkáme s problémy, krize se objevují příliš často, a zadlužení (hlavně 

států) spolu s hrozbou bankrotů se stává opětovně vytahovaným strašákem. Finanční 

sektor se brání inovacím, které vesele bují ve všech jiných oblastech lidského života, 

avšak financím se vyhýbají. 

V kontrastu s tím nám moderní technologie ve spojení s obecným trendem globalizace 

umožňují obchodovat se vzdálenými konci světa v rámci sekund a využívat 

nepředstavitelné možnosti instantní komunikace, která lidi sbližuje více než kdy dříve. 

Komunikační revoluce ovlivnila téměř každý aspekt lidského života, zatímco ve 

finanční sféře se projevila maximálně jako internetové bankovnictví. 

Jakým způsobem se dají tyto zdánlivé protiklady překlenout? 

Odpovědí mohou být právě kryptoměny, které lákají k akademickému i praktickému 

bádaní na samé hranici současných možností s přímým důsledkem pro budoucnost 

globálního trhu i chování jednotlivců.  

Kryptoměny bezpochyby budou mít celospolečenský dopad a ovlivní způsob 

fungování finančních institucí a peněz ve společnosti.  

Jaký vývoj můžeme predikovat v nejbližší budoucnosti? Jak je na tom Bitcoin, 

nejpopulárnější a nejpoužívanější kryptoměna současnosti? A kam směřuje? 

Nejen na tyto otázky se diplomová práce pokouší najít odpověď.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY  

Cílem této práce je predikovat vývoj v oblasti kryptoměn (se zaměřením na Bitcoin jako 

jejich hlavního představitele) a na základě zevrubné analýzy odhalit jejich potenciál do 

budoucna, stejně jako osvětlil jejich vliv na budoucnost finančních trhů obecně.  

Dílčí cíle 

• formulace teoretických východisek práce 

• analýza současného stavu  

• analýza potenciálu a problémů kryptoměn 

• predikce budoucího vývoje 

• shrnutí výsledků analýz a predikce  

Metodiku práce tvoří rešerše publikací k tématu, která se sestává převážně z knižních, 

ale také online zdrojů. Dále pak analýza situace na současném trhu kryptoměn 

z multioborového hlediska, za využití znalostí ze studia ekonomie, technologie a práva. 

V neposlední řadě taktéž použití a analýza predikčních nástrojů obecně známých 

z finančních trhů a jejich analogická aplikace na případ kurzu kryptoměn – konkrétně 

Bitcoinu. 

Tvorbě diplomové práce předcházelo široké studium kryptoměn z teoretického i 

praktického hlediska. Autor diplomové práce prošel několika kurzy a taktéž téma 

diskutoval s odborníky a širokou veřejností. Navíc jako host na téma decentralizace i 

přednášel na jednom mezinárodním semináři pro studenty ze střední Evropy. 

Na základě předchozích znalostí tématu se autor pokusil zapasovat kryptoměny do 

klasické teorie finančních trhů, indikátorů a analytických nástrojů. Na základě těchto 

poznatků pak poskytl odhad dlouhodobého budoucího vývoje, který je v této oblasti 

značně nejistý, a proto se práce pokouší pouze o jeho hrubý náčrt nežli o kompletní 

obraz.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část se nejprve zaměřuje na popis trhů, především finančních trhů a jejich 

smyslu a významu, stejně jako trhu komodit, dále je zde popsán systém fungování 

kryptoměn a jejich teoretické pozadí z multioborového hlediska, a nakonec jsou 

rozebrány jednotlivé způsoby a metody analýz finančních a komoditních trhů, které 

budeme moci použít na trh kryptoměn jako zvláštní neregulovaný trh na pomezí 

komodit a měn, který díky své povaze nemá v současné době jednoznačné zařazení.  

1.1 Finanční trhy 

Trhem obecně rozumíme místo střetu nabídky a poptávky. Trhy je možné dělit podle 

různých kritérií například na trh zboží a služeb, trh práce, trh výrobních faktorů, 

finanční či komoditní trh.  

Finanční trh je zvláštním typem trhu, který zabezpečuje v rámci finančního systému 

funkce kreditní a depozitní. Díky finančnímu trhu se mohou finanční prostředky volně 

přesouvat od subjektů, které jich vlastní přebytek, k subjektům, které jich mají 

nedostatek (tzv. deficit). Finanční trh prošel dlouhým historických vývojem. (1) 

1.1.1 Stručná historie peněz 

O existenci finančního trhu by však vůbec nemohla být řeč, pokud by lidstvo nepřišlo 

s vynálezem peněz jako univerzálně přijímaného prostředku směny, který dle 

ekonomické teorie plní funkce (4): 

• prostředku směny (lze je směňovat nejen za zboží a služby, ale i za práci) 

• zúčtovací jednotky (umožňují existenci účetnictví a výpočet zisku či ztráty) 

• uchovatele hodnoty (jedná se o majetek, který je možné akumulovat) 

 

V raných počátcích naše civilizace trpěla při realizaci směny problémem, který se 

nazývá nutností oboustranné shody potřeb (1). V praxi to znamenalo, že pokud chtěl 

jednotlivec směnit určitý předmět za jiný, musel najít někoho, který přesně tento 

předmět poptával a nabízel za něj odpovídající druhý. 
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Z obecné nepraktičnosti takového systému naturální směny vznikla nutnost najít 

předmět, který by byl z části univerzálně přijímán jako jedna strana každé směny. V 

Mezopotámii se poprvé objevily obilniny jako předzvěst takového univerzálního 

předmětu (5). 

V pokročilejších civilizacích, převážně tedy v Římě a Číně se však zanedlouho, 

s rozvojem technologií opracování kovů, v této roli uchytily právě kovy, nejprve měď a 

až později zlato či stříbro (5).  

Co vzniklo jako přirozený výsledek procesů na volném trhu se postupem času stalo 

předmětem zájmu panovníků a vladařů, kteří v penězích viděli jednoduchou cestu 

k vlastní prosperitě. (6) 

Zlehčování mincí či jiné běžné praktiky té doby se váží i k jedné z teorií pádu 

starořímské civilizace. Není náhodou, že denár, který dvě století před naším letopočtem 

začal svou cestu jako stříbrná mince o váze 4,5 g, na konci 3. století již neobsahoval 

téměř žádné stříbro. Vysoká inflace a přeregulovanost byly hřebíčkem do rakve kdysi 

prosperující ekonomiky. (6) (7)  

1.1.2 Postavení finančního trhu v ekonomice 

Finanční trh je nedílnou součástí finančního systému, jenž tvoří páteř ekonomiky a 

umožňuje její samotné fungování. 

Trhy zboží a služeb neboli trhy konečné spotřeby jsou propojeny s trhy výrobních 

faktorů skrze spotřební a produkční jednotky. Peníze a finanční prostředky v tomto 

uzavřeném systému tečou v kruhovém oběhu – nejprve se spotřební jednotky vydají 

prostředky za zboží a služby, které inkasují produkční jednotky.  

Produkční jednotky následně vydají finanční prostředky za výrobní faktory nabízené na 

trhu spotřebními jednotkami (jde tedy především o trh práce, ale i jiné trhy). Celý tento 

koloběh je tedy v tento moment uzavřen a vrací se na začátek. (2) 

Finanční trh v této oblasti působí v roli prostředníka. Jak již bylo řečeno, finanční trhy 

umožňují tok volných finančních prostředků mezi produkčními jednotkami 

(poptávajícími úspory a nabízejícími investiční nástroje) a spotřebními jednotkami.  
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Finanční trhy tedy obecně hrají nesmírně důležitou roli, protože bez nich by finanční 

prostředky byly vázané a nemohly tak uspokojovat potřeby obou stran, kdy producenti 

mají hlavně zájem na investování a spotřebitelé na spoření, což se díky tomu může na 

trhu vyrovnat. Cena peněz je pak vyjádřena úrokovou mírou. (1) 

1.1.3 Dělení finančního trhu 

Finanční trh je možné dělit do několika skupin. Dělení je určeno instrumenty se kterými 

se na daném úseku finančního trhu obchoduje.  

Finanční trh dělíme na (1): 

• Peněžní trh 

• Kapitálový trh 

• Trh s cizími měnami (měnový trh) 

• Trh drahých kovů (v této práci rozebrán v rámci kapitálového trhu) 

 

Každá z uvedených skupin se dále může dělit, a to především v rámci peněžního a 

kapitálového trhu na základě toho, zda se jedná o cenné papíry (např. dluhopisy), nebo o 

úvěry.  

Peněžní trh 

Charakteristikou peněžního trhu je především krátkodobost, tedy instrumenty a nástroje, 

které se na tomto trhu obchodují, mají společnou vlastnost, že doba jejich splatnosti (či 

jejich povaha) je zpravidla do jednoho roku (1).  

Trh krátkodobých úvěrů je ovládán zejména bankami a jinými finančními institucemi, 

které podléhají licenci, ale nalezneme zde i jiné podnikatelské subjekty (např. 

podnikatelé poskytující si zboží mezi sebou na fakturu s dobou splatnosti obvykle 

kolem 30 dnů). Patří zde i krátkodobé vklady u bank. (2)  

Trh krátkodobých cenných papírů je naopak ovládán dluhopisy ve formě směnek, 

depozitních certifikátů či pokladničních poukázek. (2)  
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Kapitálový trh 

Charakteristikou kapitálového trhu je především dlouhodobost, tedy obchodování 

s instrumenty či nástroji, které mají dobu splatnosti delší než jeden rok či z jejich 

povahy jinak vyplývá, že jsou dlouhodobé. Kapitálový trh je ve srovnání s trhem 

peněžním rizikovější, nicméně jeho výhodou jsou potenciálně vyšší výnosy. Investice 

na tomto trhu jsou většinou rozsáhlejší a s mnohem delší životností. (1) 

Trh dlouhodobých úvěrů je podobný krátkodobému, ovšem pouze s tím rozdílem, že je 

zde splatnost delší, než jeden rok a zpravidla je zde vyžadováno ručení (reálným 

majetkem, například nemovitostmi). 

Trh dlouhodobých cenných papírů představují v praxi zejména akcie a dlouhodobé 

dluhopisy (obligace). Naproti dlouhodobým úvěrům jsou většinou tyto instrumenty 

převoditelné, a tedy i obchodovatelné na regulovaných i neregulovaných trzích. 

Investoři tedy nemusí čekat na výplatu dividend či jiný způsob vypořádání, ale mohou 

je prodat a získat tak okamžitou likviditu. (2) 

Měnový trh 

Měnový trh neboli trh s cizími měnami, se dělí na trh devizový a valutový.  

Devizový trh je místem, kde se obchoduje s bezhotovostními formami peněz, přičemž 

se vytváří měnové kurzy. Nejvýznamnějšími hráči jsou zde hlavně banky a brokeři. (2) 

Valutový trh je místem, kde se obchoduje s hotovostní formou peněz. Kurzy na 

valutových trzích jsou odvozovány od devizových, přesto se však mohou lišit. Jejich 

charakter je spíše maloobchodní. (1)  

1.1.4 Efektivnost finančních trhů 

Efektivnost je slovo, kterému se v moderní době dostává čím dál tím větší důležitosti. 

Již není nejdůležitější, aby systém byl jen spolehlivý a funkční, ale klade se stále větší 

důraz na efektivnost, zvláště pak v ekonomické oblasti.  

Efektivnost v oblasti finančních trhů znamená vyrovnání nabídky a poptávky nejen co 

do kvantity prostředků a vytvoření rovnovážné ceny, ale i vzhledem k co nejlepšímu a 

nejproduktivnějšímu využití takovýchto prostředků. (1) 
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Dokonalý trh je modelem, kterého v praxi není možné dosáhnout. V tomto modelu trhu 

jsou všechny informace posouzeny a nevznikají žádné chyby v investicích či v alokaci 

zdrojů. Předpoklady tohoto modelu jsou nedosažitelné (např. nulové transakční náklady 

nebo neschopnost jednotlivce ovládat cenu). Mnoho ekonomů tento model používá jako 

vzor, na základě čehož kritizují nedokonalou realitu, což je ovšem absurdní. 

Efektivní trh je modelem trhu, ve kterém jsou zahrnuty všechny dostupné informace, 

ovšem předpoklady již nejsou nereálné. V tomto modelu se účastník na trhu nemůže 

obohatit na kurzu, protože veškeré informace, které jsou známé, byly již dávno v kurzu 

zahrnuty. Ve výsledku se taktéž jedná o ne úplně reálný popis skutečné ekonomiky.  

Reálný trh je již odrazem reality, kde lidé dělají chyby v investicích, a ne vždy je 

rozhodováno nejefektivněji, neboť ne vždy lze o efektivitě rozhodnout ex ante či ex 

post. Ovšem pokud státy do ekonomiky nezasahují, jedná se o nejefektivnější systém, 

který v současné době existuje.  

1.2 Komoditní trhy 

Komoditní trhy jsou místem, kde se obchoduje s kontrakty na dodávku komodit, jako je 

například ropa, pšenice, či jiné komodity, které jsou ze své podstaty relativně 

homogenní. (3) 

Díky své specifičnosti můžeme chápat trh s cennými kovy jako trh finanční, nicméně 

v rámci této práce je uveden jako podtyp trhu komoditního.  

1.2.1 Trhy drahých kovů 

Trh drahých kovů se většinou řadí mezi trhy finanční, hlavně vzhledem k historickému 

původu peněz a jejich vázanosti na drahé kovy v minulosti a jejich extrémně likvidní 

povaze. 

V této práci se ovšem zaměříme na drahé kovy z hlediska jejich charakteru jako 

komodity, vzhledem k blízkému vztahu ke kryptoměnám a jejich současnému 

charakteru.  

V drahých kovech probíhá pouze minimum finančních transakcí, stejně jako je tomu u 

kryptoměn, nicméně slouží díky svým vlastnostem jako ideální uchovatel hodnoty na 
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delší období. Nejvýznamnější instituce v tomto ohledu je burza drahých kovů, která 

sídli v Londýně. (3) 

Mezi nejdůležitější drahé kovy jsou zařazovány zlato a stříbro, nicméně v poslední době 

vzrůstá význam platiny i paladia. (1)  

Největší výhodou drahých kovů je fakt, že jejich množství na trhu není kontrolováno 

žádnou státní institucí, nýbrž samotnou poptávkou a nabídkou. Čím více roste cena 

drahých kovů, tím více se vyplatí do těžby investovat a vzniká tak inflace, která tlačí 

cenu opět dolů. Jedná se o krásný příklad samoregulačního charakteru, který u komodit 

můžeme pozorovat běžně.  

1.2.2 Býci a medvědi 

Nejen pro rostoucí a klesající komoditní trh se vžilo označení, které ocení hlavně 

všichni milovníci divokých zvířat a nespoutané přírody. 

Býčí trh je označení pro trh, který roste. Samozřejmě se jedná pouze o vybraný úsek 

trhu, ve většině případů je to vývoj v posledních týdnech či měsících, proložený 

trendovou linií. (8) 

Medvědí trh je naopak označení pro trh, který klesá. Jak všichni víme, medvědi jsou 

totiž mnohem umírněnější zvířata než býci. (8) 

1.3 Investiční riziko 

Každá investice či obchodní transakce obecně se nevyhne faktu, že náš svět je ze své 

podstaty nepředvídatelný, a tudíž je možné utrpět ztrátu, kterou jednající osoba předem 

neočekává a shledává jako nežádoucí. Nelze se tedy čas od času vyhnout určitému 

zklamání, nicméně se lze takovému zklamání alespoň postavit čelem a pokusit se jej 

zmírnit zvážením investičních rizik ještě před samotnou transakcí. 

V této části se zaměříme na investiční riziko obecně. Investiční riziko je důležité zvážit, 

a to nejlépe z různých úhlů pohledu, především, pokud se nacházíme v takové rizikové 

a neprobádané oblasti jako jsou kryptoměny. (1) 
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1.3.1 Typy rizik 

Nejprve se v detailu podíváme na různé typy rizik, se kterými se v praxi můžeme setkat 

a položíme tak základy pro další uvažování nad celým tématem rizikovosti investic. 

Mezi rizika řadíme nespočet různých typů, ovšem v této práci se vzhledem k zaměření 

budeme soustředit pouze na: 

• Riziko inflační 

• Riziko událostní 

• Riziko insolvence 

• Riziko ztráty likvidity instrumentu 

• Riziko měnové 

• Riziko právní 

• Riziko operační 

 

Riziko inflační 

Inflace v moderním pojetí znamená růst cenové hladiny, nicméně to by se dalo 

považovat pouze za důsledek inflace v původním pojetí, které znamenalo expanzi 

peněžní zásoby (zvětšující se monetární bázi). Nebezpečím inflace je její 

nepředvídatelnost – přestože role většiny centrálních bank na celém světě je udržovat 

konstantní míru inflace a dosahovat tak ekonomické stability, málokteré centrální bance 

se to daří. (9) 

Při vysokých mírách inflace dochází ke zvyšování nominální hodnoty tržních cen 

(kurzů) a to má za následek vyšší volatilitu na trhu. Riziko inflační je považováno za 

tzn. riziko nediverzifikovatelné, tedy riziko, kterému nelze zabránit. To je ovšem pravda 

pouze částečně, jelikož v dnešním globalizované světě je možné jednoduše přesouvat 

finanční kapitál mezi různými měnami s různou mírou inflace. (9) 

Můžeme říci, že se jedná o externí riziko.  

Riziko událostní 

Událostí, které mohou negativně ovlivnit vývoj tržních cen, je nepočitatelně. Události 

můžeme rozdělit na lokální či globální, s lidským původem nebo s původem v přírodě. 
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Havárie v závodě může nepříznivě ovlivnit ceny akcií konkrétní společnosti stejně jako 

přírodní katastrofa může postihnout celé odvětví. (10) 

Stejně jako u rizika inflačního je velice obtížně proti riziku událostnímu cokoliv 

podnikat. Většinou se jedná o jevy, které se vyskytují naprosto nepředvídatelně, a je 

tudíž jen otázkou náhody, kdy a kde se tomu tak stane. (1) 

V tomto případě se taktéž jedná o externí riziko.  

Riziko insolvence  

Insolvence je neschopnost dostát svým závazkům, jedná se o tzv. platební neschopnost. 

Právo definuje striktní podmínky insolvence, stejně jako možnosti řešení tohoto 

nešťastného stavu, do kterého se mohou dostat nejen fyzické i právnické osoby, ale i 

státy (viz případ Řecka).  

Oproti předchozím dvou rizikům je možné se proti riziku insolvence bránit diverzifikací 

instrumentů, stejně jako provedením zevrubné analýzy konkrétní entity. Riziko 

insolvence vychází z části i z nepředvídatelných jevů, nicméně jedná se o dlouhý 

proces, který lze odhalit ještě dříve, než k insolvenci dojde. (10) 

Zde se jedná o interní riziko. 

Riziko ztráty likvidity instrumentu 

Likvidita určitého instrumentu vyjadřuje rychlost, za kterou je možné daný instrument 

přeměnit v peníze či jejich ekvivalent. Termín úzce souvisí s transakčními náklady, 

které jsou tím vyšší, čím je likvidita určitého instrumentu nižší (např. pokud trvá delší 

dobu nalezení kupce, transakční náklady se zvyšují a likvidita se snižuje). (11) 

Stejně jako riziko událostní může být riziko ztráty likvidity instrumentu spojeno 

s tržním prostředím či s vývojem makroekonomických ukazatelů na jedné straně nebo 

s instrumentem samotným na straně druhé.  

V naší kategorizaci se tedy jedná o riziko externí i interní.  
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Riziko měnové 

Měnové riziko chápeme jako riziko, kdy určité instrumenty, denominované v jisté 

měně, mohou v závislosti na kurzu této měny kolísat. Samozřejmě je takové kolísání 

většinou závislé na faktorech jiných, než které přímo ovlivňují měnu samotnou. (10) 

Můžeme tedy hovořit o externím riziku.  

Riziko právní  

Státní regulace trhů je různá stát od státu. V některých zemích mohou trhy fungovat 

relativně volně, tedy s menším množstvím regulací, zatímco v jiných státech jsou 

regulace přísněji.  

Dalo by se spekulovat nad tím, zda státní regulace přinášejí do tržního mechanismu řád 

či ho z něj spíše odstraňují (12). Celkově se regulací trhu většinou dosahuje 

nepříznivých jevů, které mají za následek nižší ekonomickou aktivitu tržních subjektů a 

menší počet realizovaných transakcí, což nevyhnutelně vede ke sníženému 

ekonomickému růstu a následným problémům.  

Posledním důležitým aspektem právního rizika je samozřejmě vynutitelnost kontraktů, 

smluvních podmínek a vymahatelnost práva obecně. Jak si ukážeme v další části této 

práce, technologie, která stojí v pozadí kryptoměn, vymahatelnost dokáže řešit velmi 

efektivně, ale nebudeme předbíhat. Stejná věc se ovšem nedá říct o současné právní 

regulaci, která je z velké části bezzubá a nedokáže efektivně řešit vymahatelnost práva 

v současném globalizovaném světě. (13) 

Právní riziko je kategorie externí.  

Riziko operační  

Operačním rizikem rozumíme pochybení lidského faktoru ve všech oblastech fungování 

trhu, stejně jako pochybení systémů a technologií, které umožňují existenci trhu a na 

kterých trh funguje.  

Ze své podstaty se jedná o riziko externí.  

1.3.2 Predikce rizikovosti 

Predikce rizikovosti vždy byla spíše uměním než vědou.  



 21 

Ovšem v poslední době se rozšiřuje množství vědeckých metod k posouzení rizika a 

jeho predikci, které využívají především velké finanční instituce, jak např. banky, 

k hodnocení rizika hypoték, k predikci vývoje ekonomických ukazatelů, optimalizaci 

investičního rozhodování, aj. (14)  

V této oblasti se uplatňují především nástroje fuzzy logiky, umělých neuronových sítí či 

genetických algoritmů a teorie chasu. Obecným problémem vždy bylo, že většina 

predikčních modelů bývala až příliš předvídatelná, a to se na popis reálného světa 

hodilo méně než tyto nové nástroje.  

Subjektivní faktor ovšem nepřestává hrát roli, protože i při použití těchto nástrojů je do 

rovnice vnášen velice silný subjektivní element, od kterého není radno odhlédnout a 

který má za následek nežádoucí vedlejší účinky.   

1.3.3 Diverzifikace 

Diverzifikace znamená „nevsázet vše na jednu kartu“ (1). Jedná se o způsob 

investování, který je postaven na rozložení rizika do různých, na sobě nezávislých 

instrumentů, které ve výsledku mají jako celek nižší společné riziko, než by měly 

jednotlivě.  

Obecně lze říct, že čím širší diverzifikaci jsme schopni provést, tím menší škodu 

pocítíme v případě ztráty na některém z investičních instrumentů. (15) 

S pojmem diverzifikace se úzce pojí i pojem efektivita investování. Efektivita je 

subjektivní hledisko, které je zaměřeno převážně na splnění daných očekávání a podle 

toho lze pak posoudit, zda jí bylo dosaženo, či nikoliv. (2) 

Inteligentní investor tedy není pouze objektivním pojmem, ale je i vysoce závislý na 

tom, jaké očekávání do rovnice vnáší.  

Každé investování by tedy mělo počítat s určitou diverzifikací jako pevným základním 

stavebním kamenem, bez kterého se celá investiční strategie může zhroutit jako 

domeček z karet.  
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1.4 Kryptoměny 

V následující části práce se zaměříme na obecný popis kryptoměn, nejprve na jejich 

historii, která je úzce spojena primárně s jejich hlavním a prvním představitelem s 

názvem Bitcoin, ale i dalšími technologiemi, kteří se před nebo po něm objevily.  

Následně si vysvětlíme některé teoretické koncepty v oblasti kryptografie, na které 

navážeme zevrubným popisem výše zmíněné kryptoměny a rozborem její kritické 

komponenty zvané blockchain.  

Vše zakončíme krátkým přehledem jednotlivých kryptoměn. 

1.4.1 Proč kryptoměny? 

Kryptoměny jsou novým vynálezem na pomezí několika různých oborů – kombinují 

poznatky z peněžní teorie, open-source software, distribuovaných sítí, kryptografie a 

mnoha, mnoha dalších. (17) 

Jedná se o vzrušující oblast, která před několika lety ještě vůbec neexistovala. Ovšem za 

krátkou dobu své existence se kryptoměny staly předmětem všeobecné diskuze, se 

svými hlasitými zastánci a mnohdy ještě hlasitějšími odpůrci či kritiky. (18)  

Současný peněžní systém trpí mnoha problémy, mezi které patří hlavně nemožnost 

měnové konkurence a tím pádem jeho náchylnost k pádům, krizím či hyper-

inflacím. Kryptoměny nám ukazují, že reforma peněžního systému, která je jen otázkou 

času, nepřijde seshora, nýbrž zdola. (17)  

1.4.2 Historie 

Pokud bychom se bavili o kryptoměnách před rokem 2008, diskuze by to byla opravdu 

krátká. Nejspíše by však taková diskuze ani vůbec neproběhla, protože v té době ještě o 

kryptoměnách nejen že nikdo nemluvil, ale nikdo o nich nevěděl. Nikdo až na člověka 

ukrývajícího se pod pseudonymem Satoshi Nakamoto, který je autorem prvního 

algoritmu první kryptoměny na světě zvané Bitcoin. (17) 

Co však proběhlo před vznikem této první kryptoměny a položilo základ pro jejich 

boom je neméně důležité, jelikož žádný vynález nikdy nevznikl ve vakuu.  
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Prvními vlaštovkami v digitálních měnách byli DigiCash a e-gold. Leč nepostaveni na 

čistě kryptografických základech, pouze využívajíc internetu jako nového média pro 

tvorbu a pohyb peněz, přinesly tyto technologie nový způsob uvažování do finančního 

světa (20).  

Naneštěstí však byrokraté z finanční sféry nevidí inovace příliš rádi, proto se ani jeden 

z projektů neudržel déle než pár let. Například e-gold byl pro svou přílišnou liberální 

politiku a anonymitu svých klientů uzavřen autoritami nedlouho po teroristických 

útocích z 11. září 2001. (21) 

Poptávka po jednoduchém systému pohybu hodnoty po internetu ovšem neustávala.  

Co začalo v roce 1998 jako pokus o vytvoření nezávislé online banky se v průběhu 

prvních let počátku tohoto tisíciletí rozvinulo v jednu z největších platebních sítí na 

světě – PayPal, za jehož rozvojem nestál nikdo jiný než Elon Musk. (22) 

Problémy současného systému ovšem přetrvávaly – největším z nich byla centralizace. 

S řešením přišel až Bitcoin a Satoshi Nakamoto, který ve své studii položil základy 

elektronickým penězům bez centrální finanční instituce (18). 

Krátce po publikování původní studie o Bitcoinu v roce 2008 se systém začal aktivně 

používat a rozvíjet již následujícího roku. Jelikož se již od počátku jednalo o open-

source řešení co se klienta i samotného jádra protokolu týče, nic nebránilo jeho 

rychlému rozvoji. (17) 

Sám Satoshi, o jehož pravé identitě nám do dnešního dne není nic známo, opustil 

projekt již v rané fázi jeho rozvoje v roce 2011, nicméně systém jeho odchod přežil a 

rostl i nadále. Brzy se objevily spousty kopií původního protokolu, ovšem zatím žádná 

ve své sofistikovanosti či oblíbenosti původní kryptoměnu nepředstihla (více v přehledu 

dalších kryptoměn dále v této kapitole). (24)  

Od roku 2011 do současnosti prošel Bitcoin turbulentním vývojem, stejně jako několika 

skandály. Od absurdních nařčení, že se kryptoměny používají pouze pro financování 

terorismu (26) až po krach jedné z největších burz na světě (27), neměly kryptoměny 

rozhodně jednoduchý začátek.  
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V současné době roste počet společností, které se zabývají budováním infrastruktury 

kolem kryptoměn – obecně je nedostatek infrastruktury považován za jednu z největších 

překážek pro adaptaci širokou veřejností. Státní regulace kryptoměny naštěstí zatím 

ještě příliš nezasáhla. (17)  

Nejžhavější novinkou v této oblasti je pak univerzální síť s názvem Ethereum, 

umožňující lidem vytvořit krypto-produkty za využití vlastního protokolu a 

programovacího jazyka. V Etheru tak může například vzniknout neomezený počet 

různých kryptoměn. (28) 

1.4.3 Kryptografie 

K pochopení systému fungování Bitcoinu a kryptoměn obecně je důležité objasnit si 

několik základních konceptů z oblasti kryptografie. Leč tato práce není svým 

zaměřením technická, je přesto na místě si ověřit, jestli je vůbec možné kryptoměny 

považovat za seriózní nástroj, a nikoliv za pouhou hračku.  

V kryptografii pracujeme s dvěma základními druhy šifrování: symetrickou a 

asymetrickou kryptografií, které se liší v počtu klíčů, které jsou potřeba k zašifrování či 

rozšifrování určité zprávy.   

Symetrická kryptografie je kryptografií jednoho klíče. Pro zašifrování i odšifrování 

zprávy se používá stejný klíč, který musí zůstat po celou dobu utajen, jinak zpráva může 

být kompromitována. Největším problémem symetrické kryptografie je bezpečný 

transport klíče po nezabezpečeném kanále, jakým je například Internet. (29) 

Vernamova šifra je název dokonalé symetrické šifry, která je ze své teoretické podstaty 

neprolomitelná, ale zároveň zatím v praxi nepoužitelná (alespoň do doby, než se do 

běžného používání dostanou kvantové počítače).  

Šifrování zde spočívá v použití náhodného klíče, který je stejně dlouhý, jako samotná 

zpráva (v přesném počtu bitů). Zpráva se tak zašifrováním stane kompletně náhodnou a 

její analýza útočníkovi nikdy nic neprozradí. Problémem však zůstává zajištění 

bezpečného přenosu klíče. Pokud máme totiž zajištěn dostatečně bezpečný kanál, je pak 

ekonomičtější po něm poslat přímo zprávu samotnou, a nikoliv klíč. (30) 
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Asymetrická kryptografie je kryptografií dvou klíčů, přičemž šifrování a dešifrování 

zprávy neprobíhá stejným klíčem. Situaci si lze představit jako bednu s dvěma 

klíčovými dírkami, která se po zamknutí klíčem A dá otevřít pouze klíčem B, a naopak. 

(29) 

Obecně nejznámějším příkladem použití asymetrické kryptografie je elektronický 

podpis. Vlastník elektronického podpis si vygeneruje dva klíče (soukromý a veřejný), 

které jsou matematicky provázané, ale to pouze jednocestně (vytvořit kryptografický 

pár klíčů lze relativně snadno, ale zjistit jeden klíč z druhého je nesmírně obtížné). (31) 

Zpráva, která je zašifrována (podepsána) soukromým klíčem, může být odšifrována 

(ověřena) pouze veřejným klíčem a lze s jistotou říci, že pochází od dané osoby (za 

předpokladu, že soukromý klíč má pouze tato osoba a nedošlo k jeho kompromitaci). 

Zpráva, která je zašifrována veřejným klíčem, může být odšifrována pouze soukromým 

klíčem a proto víme, že si ji nikdo jiný než daná osoba nepřečte (při zachování stejného 

předpokladu). (32) 

Hashovací funkce je jednocestná funkce, která umožňuje jakýkoliv vstup o variabilní 

délce změnit ve výstup o konstantní délce, který můžeme chápat jako určitý „otisk“ 

původního vstupu. Pouhá malá změna vstupních dat (např. změna jednoho písmena v 

několika tisíci stránkové knize) má za následek velkou změnu otisku (na první pohled 

viditelnou), zpětná rekonstrukce zprávy z otisku není teoreticky ani prakticky možná a 

je vysoce nepravděpodobné, že nalezneme dvě zprávy se stejným otiskem. (29) 

Dva poslední zmíněné koncepty (asymetrická kryptografie a hashování) jsou nesmírně 

důležité pro fungování kryptoměn. Rozdíly objasňuje následující schéma. 
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Obrázek 1 – Rozdíl mezi symetrickou a asymetrickou kryptografií a hashovací funkcí (30) 

Kromě kryptografických konceptů stojí kryptoměny taktéž na několika dalších 

konceptech či teoretických problémech, které nastíníme dále. 

1.4.4 P2P (peer-to-peer) 

Internet je ve svém principu sítí, na které jsou si všechny uzly rovny (pozn. bohužel 

současné legislativní tendence v oblasti net neutrality mají nežádoucí vedlejší účinek, že 

některé uzly si budou rovnější) (33). Přesto na internetu existuje několik různých typů 

architektur, kterými probíhá komunikace a doručování dat mezi jednotlivými uzly.  

Architektura klient-server, na které je postavena většina webových stránek a aplikací, 

je založena na nerovném vztahu, kdy server diktuje své podmínky klientům, a ty na ně 

buď přistoupí, nebo komunikace vůbec neproběhne. Tato architektura je ze své podstaty 

centralizovaná, takže pro účely kryptoměn nevhodná. (34) 

Architektura P2P (peer-to-peer) je na rozdíl od architektury klient-server 

decentralizovaná. Navazování komunikace v takové sítí je sice obtížnější než 
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v předchozím případě, nicméně celková kapacita sítě roste s počtem uzlů, které ji 

používají. Příkladem je BitTorrent. Na konceptu P2P jsou postaveny i všechny doposud 

existující kryptoměny. (34) (20) 

1.4.5 Kopírování a problém dvojité útraty 

Elektronická data mají jednu obrovskou výhodu – mezní cena kopírování jednoho 

dalšího bitu je téměř nulová. Kopírování je v moderní době jednoduché, rychlé a 

všudypřítomné. Zabránit mu donucením je nemožné, jak se o tom v posledních 

dekádách bolestivě přesvědčil hudební průmysl. (35) 

Nicméně tato výhoda se rychle změní v nevýhodu, pokud hovoříme o elektronických 

penězích. Kopírování peněz by nemělo být jednoduché ani rychlé, a rozhodně by 

k němu jednotlivec neměl mít přístup.  

Problém dvojité útraty je pak úzce spojen s problémem kopírování – co někomu 

zabrání použít pro dvě transakce ty stejné peníze a zneužít tak elementární vlastnost 

elektronických systémů? Fyzické peníze nemohu přiložit k e-mailu jako přílohu a poslat 

dvou lidem najednou, u elektronických peněz to však lze. (18) 

Největším vynálezem kryptoměn byl právě systém na zabránění dvojité útraty, který se 

nazývá blockchain. (19) 

1.4.6 Blockchain 

Blockchain je vynálezem s obrovským přesahem. Jedná se sice o základní kámen 

kryptoměn, který byl poprvé použit u Bitcoinu, nicméně jeho možnosti využití jsou 

omezeny jen lidskou kreativitou a představivostí. (17) 

Blockchain řeší hned několik problémů, a to: 

• Brání kopírování peněz 

• Zabraňuje dvojité útratě 

• Buduje důvěru na P2P síti 

• Umožňuje podepisování a ověřování transakcí 
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Blockchain je decentralizovaná účetní kniha, která umožňuje vést seznam transakcí, 

ověřovat jejich platnost, zabránit placení při nedostatku prostředků, a to vše nezávisle 

na vůli jednotlivce či instituce. (19) 

Před vznikem blockchainu byly všechny účetní knihy centralizované – tzn. musela 

existovat jedna osoba (ať již fyzická nebo právnická), která měla právo přidávat, měnit 

či mazat zápisy z určité účetní knihy. Ať se jedná o účetní oddělení malé firmy nebo o 

vedení u největší banky, vždy byl systém centralizovaný. Ostatně, jak jinak by se 

zabránilo jednotlivci, aby provedl libovolné změny u svého účtu?  

Blockchain využívá asymetrickou kryptografii a hashovací funkce a na základě P2P sítě 

tak umožňuje uzlům společně vytvořit precizní a správnou účetní knihu bez toho, aby 

jeden z nich měl na její podobu rozhodující vliv. (23) 

Budoucnost blockchainu netkví pouze v kryptoměnách, nýbrž si ji lze představit např. 

na decentralizaci registrů aut či katastru nemovitostí, které již nebude potřeba vést u 

centrální autority, ale bude možné je vést čistě demokraticky na základě algoritmu, 

který se nedá podvrhnout.  

Výše nastíněný koncepty blockchainu si prakticky vysvětlíme na popisu nejslavnější 

kryptoměny Bitcoin. 

1.4.7 Bitcoin 

Bitcoin vznikl v roce 2008 a stál na začátku historie všech dosud známých kryptoměn. 

Bitcoin se dá považovat za průkopníka celého průmyslu stejně jako Satoshi Nakamoto 

se dá považovat za otce kryptoměn a blockchainu.  

Bitcoin je aktivně používán a obchodován dodnes.  

• Název: Bitcoin 

• Kód: BTC 

• Zakladatel: Satoshi Nakamoto 

• Rok založení: 2008/2009 

• Hash algoritmus: SHA-256d 

• Tržní kapitalizace: 14,5 miliard dolarů (cca. 350 miliard korun) (25) 
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Název protokolu se většinou uvádí s velkým počátečním písmenem (Bitcoin), zatímco 

peněžní jednotka je uváděna zpravidla s malým počátečním písmenem (jeden bitcoin). 

(18) 

Bitcoin funguje na základě blockchainu, který je distribuován mezi tzv. těžaři (miners), 

kteří mají za úkol vyřešit složitý problém a tím zakomponovat transakce proběhlé za 

posledních 10 minut (tzn. jeden blok) do celkového řetězce bloků (proto blockchain). 

(19) 

Složitý problém je u Bitcoinu definován jako nalezení hashe balíčku proběhlých 

transakcí tak, aby hash začínal na odpovídající počet nul (počet nul definuje úroveň 

složitosti). (17) 

Jak jsme si objasnili v předcházejících kapitolách, tento problém je složitý, jelikož 

hashovací funkce je jednocestná, a tudíž nelze dopředu odhadnout, jak bude výstup 

vypadat. Těžaři proto musí jednoduše zkoušet náhodné kombinace čísel tak, aby jim 

vyšel výstup podle požadavků algoritmu. (19) 

Jakmile je nalezen správný hash, jedná se o tzn. vytěžený blok a nálezci náleží odměna 

(opět definovaná algoritmem, v současnosti 12,5 BTC). Odměna funguje zároveň jako 

jediný způsob tvorby nových peněz. Celkově je algoritmus nastaven tak, aby peněžní 

zásoba nepřesáhla 21 milionů jednotek, které jsou však nekonečně dělitelné. (17) 

Blockchain, tedy řetězec vytěžených bloků, je nezměnitelný, jelikož každý následující 

blok je navázán na ten předchozí, a obsahuje veškerou historii proběhlých transakcí 

v síti (23) (jeho velikost dosahuje desítek GB).  

Transakce v Bitcoinu fungují na základě asymetrické kryptografie, kdy každá strana 

vlastní pár dvou klíčů (veřejný a soukromý). Veřejný klíč slouží jako adresa, na kterou 

může kdokoliv poslat bitcoiny, zatímco soukromý klíč slouží k manipulaci se svázanou 

adresou, a jen majitel soukromého klíče může bitcoinovou transakci podepsat a odeslat. 

(23) 

V nastíněném schématu lze pozorovat několik potenciálních problémů. Například ztráta 

soukromého klíče znamená nenávratnou ztrátu schopnosti disponovat s bitcoiny na 

uvedené adrese, protože neexistuje autorita, která by dokázala přístup k bitcoinům 
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obnovit. Jelikož jednotliví těžaři mezi sebou soutěží o to, kdo nalezne správný hash 

nejrychleji, je možné, že dva těžaři naleznou řešení najednou a blockchain se tak 

rozdvojí.  

Obvykle jedním z největších uváděných rizik je ovládnutí sítě. Leč je to v praxi téměř 

nemožné, teoreticky stačí získat více jak 50 % výpočetního výkonu celé sítě (všech 

těžařů), aby se jednotlivec nebo určitá entita mohli zmocnit blockchainu a upravovat 

jeho podobu dle libosti. Jelikož by tím ale celá síť ztratila veškerou hodnotu, a jelikož 

by požadovaný výkon musel být nepředstavitelně velký, je málo pravděpodobné, že se 

tak někdy opravdu stane. (17) 

Počet bitcoinových transakcí neustále roste, v současné době se pohybuje mezi 200.000 

až 350.000 transakcemi denně. (36) 

 

Obrázek 2 – Počet transakcí (36) 

Za celou dobu své existence se Bitcoin osvědčil jako kvalitní a spolehlivý nástroj, který 

si vybudoval kvalitní jméno nejen v Silicon Valley, ale pomalu proniká i na Wall Street.  

Vzhledem ke své předvídatelnosti (hlavně naprosté jistoty v peněžní zásobě) je Bitcoin 

označován za elektronické zlato a slouží k uchování hodnoty v dnešním inflačním světě. 

(18)  

Princip fungování Bitcoinu je v detailu uveden v Příloze A.  

1.4.8 Přehled dalších kryptoměn 

Globální trh ukázal, že po kryptoměnách je obrovská poptávka.  
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V současné době se cena za jednotku nejstarší a nejobchodovanější kryptoměny Bitcoin 

pohybuje kolem 900 USD, což dohromady s 16 miliony jednotkami v oběhu přesahuje 

tržní kapitalizací o výši 14,5 miliard dolarů (konec ledna 2017) (25).  

Množství podobných kryptoměn či přímých kopií rok od roku stále roste. 

V následujícím přehledu se podíváme na další kryptoměny a jejich tržní kapitalizaci, se 

stručným popisem principu jejich fungování či odlišnosti od Bitcoinu.  

• Název: Ethereum 

• Kód: ETH (ether) 

• Zakladatel: Vitalik Buterin 

• Rok založení: 2015 

• Hash algoritmus: Dagger Hashimoto 

• Tržní kapitalizace: 862 milionu dolarů  
 

Ethereum není pouze další měnou, nýbrž se jedná o úplně nový koncept navržený jako 

platforma pro tvorbu dalších krypto-produktů a samovynutitelných chytrých kontraktů 

(tzv. self-enforceable smart contracts). Byť vznikl teprve nedávno, již je ether (jednotka 

ETH) druhou největší kryptoměnou současnosti.  

• Název: Ripple 

• Kód: XRP (ripples) 

• Zakladatel: Ryan Fugger 

• Rok založení: 2012 

• Hash algoritmus: ECDSA 

• Tržní kapitalizace: 277 milionu dolarů  
 

Ripple je protokol podporující téměř jakoukoliv jednotku, nejen měnovou, ale i 

komoditní či jakoukoliv jinou reprezentující nějakou hodnotu (např. body z věrnostního 

programu či mobilní minuty). Jedná se o třetí největší kryptoměnu co se tržní 

kapitalizace týče, zaměřují se na ni především banky pro vyrovnání svých účtů. 

• Název: Litecoin 

• Kód: LTC (litecoins) 
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• Zakladatel: Charles Lee 

• Rok založení: 2011 

• Hash algoritmus: Scrypt 

• Tržní kapitalizace: 145 milionu dolarů  
 
Litecoin, čtvrtá největší kryptoměna, je klonem Bitcoinu, ovšem s větším množstvím 

jednotek a trochu jinak nastaveným protokolem. Nepřinesl mnoho změn, ovšem stal se 

velice populárním.  

1.5 Finanční analýzy 

1.5.1 Fundamentální analýza 

Fundamentální analýza je komplexní soubor přístupů a metod, které nám umožňují 

analyzovat vnitřní hodnotu akcie či jiných instrumentů, které se obchodují veřejně či 

neveřejně na regulovaných nebo neregulovaných trzích. (1) 

Fundamentální analýza klade důraz na posouzení různých ekonomických faktorů ve své 

souvislosti a celistvosti, bez čehož by bylo jednoduché data zkreslit či se mylně zaměřit 

pouze na jejich určitou část. Individuální přístup každého analytika zde hraje klíčovou 

roli, poněvadž ten vnáší do analýzy své vlastní předsudky a názory už jen tím, jak 

analýzu pojme. (2) 

Jelikož se tato práce nezaměřuje na akcie a jejich emitenty, je z pohledu fundamentální 

analýzy důležité zmínit pouze globální neboli makroekonomické faktory, a ostatním 

nástrojům je možné se vyhnout.  

Makroekonomické faktory 

Fiskální politika je politika státu v oblasti veřejných příjmů a výdajů. Fiskální politika 

stojí po boku monetární politiky a dohromady tvoří hospodářskou politiku státu. 

Fiskální politika je více invazivní (aktivně zasahuje do života jednotlivců), než 

monetární politika, a proto by se s jejími nástroji mělo zacházet opatrně (bohužel 

v praxi to tak většinou není). (6) 

Vliv fiskální politiky na jednotlivé tržní instrumenty, či zboží na trhu obecně je zřejmý 

– čím vyšší zdanění, tím vyšší cena s přímým ovlivnění nabídky a poptávky. Můžeme 
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tedy odvodit, že vliv je to převážně negativní. I v případě státních podpor a tedy 

určitého „záporného zdanění“ se narušuje rovnováha na trhu a stát by tedy měl pro její 

zachování do trhu zvýšenou měrou nezasahovat.  

Inflace a peněžní nabídka souvisí s úzce monetární politikou. V současné době je 

většina měn kontrolována centrálními bankami jednotlivých států, které tyto měny 

vydávají a zajišťují jejich oběh. Peníze jsou tedy dnes svázány se státem podobným 

způsobem, jakým bylo v minulosti se státem svázáno náboženství a víra. Centrální 

banky mají za cíl udržovat malou, konstantní míru cenové inflace (tzv. cílování inflace), 

kvůli čemuž vzniká peněžní inflace (tzv. růst peněžní zásoby) a úspory lidí se 

znehodnocují. (3) 

Díky růstu peněžní zásoby můžeme obecně pozorovat tendenci držitelů hotovostních 

peněz je utrácet rychleji, než by tomu bylo v případě deflační ekonomiky. Taktéž 

pozorujeme, že lidé se inflace obávají a v případě jakéhokoliv náznaku zhoršení stavu 

ekonomiky podnikají mnohdy razantní kroky (např. runy na banku v případě její 

neschopnosti vyplácet vklady, což je většinou způsobené inflační povahou současného 

měnového systému a konkrétně tím, že banky nedrží plné rezervy, ba naopak přispívají 

k růstu peněžní zásoby tvorbou nových peněz). (6) 

Úrokové sazby udávají cenu peněz. Hodnota, za kterou je člověk ochoten odložit 

současnou spotřebu výměnou za budoucí zisk se nazývá úrokem. Úrok a úrokové sazby 

obecně mají přímý vliv na cenu měnových instrumentů, jelikož s rostoucí úrokovou 

sazbou roste i nominální měnový kurz. (2) 

Ostatní faktory jsou například zahraniční kapitál, investiční prostředí, globalizace a 

další, které ovlivňují makroekonomickou situaci významných způsobem, a proto je 

třeba je v rámci fundamentální analýzy zhodnotit. Příliv zahraničního kapitálu, dobré a 

zdravé investiční prostředí, a vysoká úroveň globalizace jsou chápány jako pozitivní 

vlivy, které mají za následek růst. Naopak odliv zahraničního kapitálu, komplikované 

investiční prostředí a nízká globalizace působí k poklesu daného trhu. (6) 

Obecně lze všechny výše zmíněné vlivy vnímat jako externí faktory, které silně 

souvisejí s mírou státní regulace na určitém území. Měnová konkurence a další 



 34 

možnosti moderní doby nám ukazují, že lokální problémy se v dnešní době vysoké 

mobility kapitálu dají určitým způsobem překlenout.  

Fundamentální analýza je mnohem komplexnější, než bylo nastíněno výše. 

V následujících kapitolách, především v části analýzy (kapitola druhá), se zaměříme na 

to, jak na tom jsou v tomto ohledu kryptoměny z pohledu zde předložené omezené 

makroekonomické úvahy.  

1.5.2 Technická analýza 

Technická analýza je historicky jedním z nejstarších postupů analýzy vývoje kurzů 

jednotlivých instrumentů na trhu. Cílem technické analýzy v porovnání s analýzou 

fundamentální není odhalení vnitřní hodnoty instrumentu, nýbrž pouhé načasování 

(timing) správného investičního či nákupního rozhodnutí. Důležitá otázka, na kterou se 

technická analýza snaží odpovědět, je „kdy“ (nakoupit, prodat). (16) 

Technická analýza vychází z několika předpokladů, především z toho, že trh diskontuje 

vše (všechny již zveřejněné informace o instrumentu jsou již absorbovány jeho 

kurzem), a že existují určité vzory ve vývoji kurzů (historie se opakuje). Základem je 

poznatek, že se kurzy na trhu pohybují v určitých trendech. Seskupením trendů pak 

vznikají vzory či formace, které je možné studovat. (1) 

V následujících kapitolách si objasníme jednotlivé nástroje metod technické analýzy, 

které obecně dělíme do dvou kategorií: 

1. Grafické metody 

2. Technické indikátory 

Nejprve je však na místě vypořádat se s kritikou technické analýzy. Technická analýza 

je kritizována mnohými z akademického prostředí a částečně taktéž z praxe (ovšem 

obecně je mnohem více oblíbená praktiky než akademiky). Nejčastější kritikou bývá 

nepřesnost, popř. chybovost tohoto souboru metod. Důvodem této kritiky je však 

nesprávné pochopení toho, k čemu má technická analýza sloužit – nejedná se o 

křišťálovou kouli, která dokáže předpovídat budoucnost, ale jen o jakýsi maják 

ukazující cestu. (16) 
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Existují momenty, kdy nástroje technické analýze přestávají fungovat, ať již z důvodu 

nestandardní situace na trhu nebo například kvůli neočekávaným makroekonomickým 

vlivům. Technická analýza dává do rukou obchodníkům pouze určitý kompas, dle 

kterého se můžou řídit, přičemž nečekaná bouře může přijít kdykoliv a kompas se tak 

může stát nepoužitelným. 

Technická analýza je založena na subjektivním posouzení a nelze ji proto oddělit od 

lidského faktoru. To ovšem platí pro každý nástroj tržní analýzy. V porovnáním 

s fundamentální analýzou, která se snaží odpovědět na otázku „proč“ se může technická 

analýza jevit jako povrchní. (1) Ovšem ani u fundamentální analýzy není možné do 

modelu zahrnout psychologické jevy a další iracionální a neočekávatelné události, které 

vyvedou každý model z míry (tzv. černé labutě, termín, který zpopularizoval Nassim 

Nicolas Taleb ve svých knihách).   

Závěrem ke kritice lze konstatovat, že pokud jsme si vědomi omezení, které metody 

technické analýzy bezpochyby mají, je jejich použití nejen praktickým, ale i užitečným 

způsobem analýzy trhu a jeho budoucího vývoje. Proto se jim budeme věnovat i 

v dalších kapitolách a použijeme je jako základ pro tvorbu a predikce vývoje 

kryptoměny. 

„Moderní počítačové technologie prokázaly, že se ceny nezbytně pohybují náhodně, ale 

také není možné perfektně predikovat jejich vývoj.“ (37) 

Charting 

Postupy a činnost technické analýzy, které si kladou za cíl zmapovat a analyzovat vývoj 

kurzu na trhu, se nazývají charting. Charting označuje práci s grafy, na základě kterých 

potom vyvozujeme délky či síly trendu a predikujeme jeho změnu. (16)  

Základní druhy grafů 

Grafy v technické analýze mají různorodou složitost – od jednoduchých po složité nám 

přehledně ukazují vývoj na trhu (či konkrétního instrumentu). Množství dat, které grafy 

dokáží znázornit, je obrovské. Pokud bychom měli tato data pojmout v tabulkovém 

zobrazení, pravděpodobně bychom neuspěli.  
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Grafy využívají lidské představivosti a schopnosti mozku hledat vzory v grafických 

obrazcích a jsou proto mnohem vhodnější pro lidské pochopení než strohá čísla.  

Čárové (liniové) grafy: Tento typ grafu je založen na znázornění zavírací ceny 

z každého zakresleného data (38). Jedná se o nejjednodušší typ grafu, jehož využití je 

primárně pro analýzu dlouhodobých trendů. (1) 

Čárkové (sloupkové) grafy: Čárkové grafy jsou nepatrně složitější než grafy čárové. 

Vrchol každé čárky označuje nejvyšší cenu, spodek pak cenu nejnižší. Levostranný 

výběžek představuje otevírací, pravostranný pak zavírací cenu daného období. (38) 

 

Obrázek 3 – Čárky u čárkového grafu (38) 

Jednotlivé čárky pak znázorňují pohyb. Klesající čárka nám značí, že otevírací cena 

byla vyšší než cena zavírací, u stoupající čárky je pak tomu naopak (nižší otevírací 

cena, vyšší zavírací). (1) 

Speciální grafické techniky 

Svícový graf je velmi podobný čárkovým (alespoň co do informací jej tvořících). 

Svícové grafy nám vykreslují otevírací, zavírací, nejvyšší a nejnižší cenu daného období 

ve tvaru svíce (odtud název). (38) Svícový graf pochází z Japonska, kde byl použit již 

v 18. století pro analyzování vývoje cen rýže. (16)  
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Obrázek 4 – Svíce (38) 

Svícové grafy jsou díky svému tělu a jeho výplně (plné či prázdné) schopny zobrazit, 

zda vyšší cena byla otevírací, či zavírací, a tak lze pozorovat nespočet různých svící, 

které tímto můžou vzniknout (např. oběšenec, rikša, kladivo atd.).  (16) 

Point & Figure, zkráceně P a F, je typ grafu využívaný již Ch. Dowem. Do sloupců se 

zakreslují symboly X a O podle toho, zda trh rostl nebo klesal. Parametry box size a 

reversal amount pak říkají, jak velkou změnu symboly značí a při jak velké změně na 

trhu se sloupec vykreslí (v tomto pořadí). (16) 

Candlevolume je unikátní hybridní typ grafu, který zobrazuje svíce s jejich knoty, jež 

mají různou šíři svého těla podle množství uskutečněných obchodů v daném období. 

Jelikož objem obchodů je důležité kritérium pro odhad budoucího trendu (a jeho 

změny), je tento graf velmi vypovídající. Jeho nevýhodou zůstává fakt, že na něj nejdou 

použít běžné analytické metody (např. klouzavé průměry či divergence) (16) 

Grafické formace a trendová analýza 

Grafické formace jsou u grafů logickým vyústěním jejich tvorby. Lidské oko zcela 

automaticky vidí ve všem skryté pravidelnosti, které se opakují, a ne jinak je tomu i u 

grafů jako nástrojů technické analýzy. 

V rámci standardizovaných formací (vytvořených převážně na základě činností 

investorů na reálném trhu) hovoříme například o trojúhelnících, vlajkách, praporkách, 

klínech, hlavách a ramenech, vrcholech, dnech, či diamantech. Formace dělíme na ty, 

které trend potvrzují (konsolidační) nebo ukazují na změnu (reverzní). (16) Zajímavým 

příkladem komplexnější formace je Donchianův kanál, který zachycuje volatilitu kurzu 
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instrumentu za určité období a zakresluje se jako koridorové rozpětí mezi nejvyšším a 

nejnižším kurzem za určitou časovou periodu. (1) 

Trendová analýza se pak zaměřuje na vyznačení trendu v grafu. Trendový kanál 

vymezuje určitý prostor, v němž se instrument určitý časový úsek pohybuje, hranice 

podpory a odporu (jako specifické trendové linie) pak reprezentují úrovně přeprodanosti 

nebo překoupenosti trhu. Vypovídající schopnosti trendů a linií a jejich významy jsou 

pak určeny především délkou jejich trvání, a taktéž množstvím minim a maxim, které 

jsou v nich zahrnuty. Příliš prudké trendy obvykle nemají dlouhého trvání. (16) 

Dowova teorie je založena na myšlence, že většina akcií na trhu se zpravidla pohybuje 

v souladu s hlavním trendem nastoupeným na trhu. (16) Přestože se Dowova teorie 

v detailu uplatní především na akci a akciové trhy, je zde vhodné zmínit alespoň některé 

základní principy, které jsou aplikovatelné i pro jiné trhy či aktiva. 

Ve stručnosti lze říci, že a) trendy v sobě zahrnují různé typy pohybů (např. smart 

money na počátku býčího trendu), b) existují linie naznačující budoucí pohyb trhu (či 

instrumentu), c) objem obchodů potvrzuje trend, a d) vývoj cen determinuje trend. (16) 

Analýza založená na technických indikátorech: MACD 

Množství různých druhů technických indikátorů se liší jak svojí oblibou, tak 

vypovídající hodnotou. Můžeme zmínit existenci např. trendových, cenových, 

objemových, sentiment indikátorů (viz níže). Každá z těchto kategorií pak obsahuje 

nespočet dalších nástrojů, které analytik může pro svoji práci využít. 

Pro naši potřebu poslouží se zaměřit pouze na trendové indikátory. Jedná se o 

indikátory, které následují trend (trend following). Z těchto indikátorů můžeme vyčíst, 

zda je na trhu býčí či medvědí trend a také nám potvrzují změnu trendu. Musíme mít 

však na paměti, že se jedná o indikátor se zpožděním, tzn. změny nejsou patrné 

okamžitě a musí uplynout určitý čas, abychom si jimi byli jistí. V kontrastu k této 

nevýhodě však stojí fakt, že se jedná o velmi spolehlivé indikátory. (16) 

Indikátor MACD patří do kategorie trendových indikátorů a je založen na klouzavých 

průměrech. Zkratka MACD znamená Moving Average Convergence Divergence. 

Indikátor měří odchýlení od hlavního trendu a ukazuje pravděpodobnost jeho změny.  
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Obrázek 5 – Příklad MACD indikátoru (42) 

Příklad MACD indikátoru, na kterém si vysvětlíme jeho vlastnosti, poskytuje obrázek 

výše. V půlce února indikátor klesl pod nulovou hodnotu, což signalizuje medvědí 

trend, zatímco v půlce března jeho opětovný růst nad nulovou linii ukazuje na otočení 

trendu na býčí (na tomto příkladu jde vidět zpoždění, se kterým jsou tyto změny 

zachyceny). Průsečíky MACD a spouštěcí (signální) linie nám dávají signály k nákupu 

nebo prodeji (17. února signál k prodeji, 10. března signál k nákupu). Oba signálu jsou 

v tomto případě dost silné, protože k poklesu došlo nad nulovou linií, a k vzrůstu pod ní, 

což je obecný znak síly těchto signálů. (42) 

Jako pásma přeprodanosti a překoupenosti trhu obecně identifikujeme chvíle, kdy 

indikátor stoupá (překoupený) či klesá (přeprodaný) do extrémních hodnot. 

V ukázkovém grafu můžeme vidět tyto momenty kolem 9. února (minimum, trh je 

přeprodaný) a kolem 30. března (maximum, trh je překoupený). Na základě těchto 

pásem můžeme odhadovat změnu trendu, která se v prvním případě potvrdila a ve 

druhém se s největší pravděpodobností taktéž potvrdí v budoucnu.  

Divergence modelu jsou situace, kdy indikátor ukazuje minimum nebo maximum, 

přičemž kurz pokračuje v poklesu nebo růstu. Delší časová divergence ukazuje většinou 

na otočení trendu, což můžeme vidět právě na konci zkoumaného období obrázku č. 5. 

(42) 
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1.5.3 Psychologická analýza 

Psychologická analýza je založená na studiu lidského faktoru na trzích. Předmětem této 

analýzy tedy nejsou podkladová aktiva (či instrumenty), ale samotní investoři. 

Psychologická analýza má především význam na nových trzích, kde je vliv davové 

psychologie amplifikován množstvím nezkušených investorů, kteří jsou schopni 

podstoupit zvýšené riziko. (39) 

Podstatou psychologické analýzy je analýza emocí na trhu. Mezi vlivy, které tvoří 

emoce na trhu, patří očekávání tržních subjektů, strach z neznámého, zpravodajství a 

vliv médií (někdy lživých zpráv), sledování úspěchu a ignorování neúspěchu, 

reinvestování do ztrátových pozic, potvrzování úsudku (tzv. confirmation bias, 

ukazující na lidskou tendenci podvědomě hledat důkazy podporující, nikoliv vyvracející 

své názory), či příliš vysoká sebedůvěra. (39) 

Psychologická analýza souvisí s technickou analýzou, protože existují indikátory, které 

měří náladu na trhu, nazývající se indikátory sentimentu. (1) 

Teorie spekulativních bublin úzce souvisí s behaviorální ekonomií. Behaviorální 

ekonomie ve zkratce říká, že investoři či tržní aktéři obecně mají spíše tendenci 

následovat trend nežli činit striktně racionální rozhodnutí na základě dat. Pokud se 

aktéři takto soustředí na jedno aktivum, do kterého všichni investují, a pokud je tento 

jev ukončen korekcí (silnou změnou kurzu), hovoříme pak o spekulativní bublině. (39)  

Mezi nejvýznamnější faktory způsobující pokles na trhu patří právě prasknutí 

spekulativních bublin. (1) 

1.6 Fibonacciho studie 

Fibonacciho posloupnost je v matematice nekonečná posloupnost přirozených čísel, 

kde každé číslo je součtem dvou předchozích čísel.  

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, … 

Fibonacciho posloupnost můžeme nalézt v přírodě (např. ve včelím úlu) (40) nebo 

taktéž slouží jako strašák u programování, jelikož v algoritmizaci při odpovídajícím 

navržení rekurzivní funkce dojde k jejímu růstu (a volání nižších a nižších výpočtů), 
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jako v případě množících se králíků (což byl původní příklad, na kterém Fibonacci svou 

posloupnost poprvé ilustroval) (41).  

Fibonacciho studie v technické analýze označuje soubor několika metod, ve kterých je 

použit princip Fibonacciho posloupnosti. Studie využívá několik konkrétních poměrů 

z posloupnosti (vzniklých dělením čísel jdoucích po sobě, či ob jedno, ob dvě) a to 

konkrétně 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 100 %. Fibonacciho studie vykreslují do grafu 

linie nebo oblouky podle těchto úhlů. (16). 

Fibonacciho oblouky se zakreslují z určitého bodu vývoje kurzu. Nejprve se zakreslí 

trendová čára spojující dva extrémy v grafu, a následně tři oblouky, přičemž tyto 

oblouky protnou trendovou linii v třech prostředních úhlech (38,2 %, 50 %, 61,8 %). 

Zakreslené oblouky pak mohou představovat hranice podpory nebo odporu. 

Fibonnaciho vějíře se zakreslují z významného extrému (dna nebo vrcholu), opět je 

třeba spojit dva extrémy trendovou linií. Vějířovité linie s ní pak svírají stejné tři úhly, 

jako v minulém případě. Taktéž se jedná o možné hranice odporu a podpory.  

Fibonacciho čáry zpětného návratu jsou horizontální linie (pruhy), opět je zde trendová 

linie propojující extrémy, ovšem v tomto případě jsou pruhy zakresleny v odpovídající 

procentuální části této linie (např. v její polovině). Celkem lze zakreslit až 9 

vodorovných čar. Kurzy se mohou od těchto čar odrážet až do doby, než narazí na další 

jako hranici odporu či podpory. 

Fibonacciho časové zóny jsou vertikální linie (pruhy), které se obvykle zakreslují od 

počátku a signalizují možné momenty, ve kterých došlo k významné změně kurzu. 

Jednotlivé Fibonacciho studie ilustruje obrázek č. 6.  
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Obrázek 6 – Nahoře zleva: Fibonacciho oblouky, Fibonacciho vějíře, Dole zleva: Fibonacciho čáry zpětného 
návratu, Fibonacciho časové zóny (42) 

U Fibonacciho studií si musíme být vědomi toho, že nám pouze signalizují možné 

změny, a tudíž je jejich prediktivní schopnost značně omezená. Nicméně jedná se o 

prověřenou posloupnost, která dozajista souvisí s životem na Zemi, a tudíž se jedná o 

zajímavý nástroj analýzy. (16) 

1.7 Elliottovy vlny a jejich využití 

Teorie Elliottových vln představuje syntézu několika myšlenek. Navazuje na Dowovu 

teorii (pro připomenutí, ta rozlišuje primární, sekundární a terciární trendy) a zároveň 

využívá poznatků a principů Fibonacciho posloupnosti současně s uvážením 

psychologických faktorů na pohyb kurzů. (37) 

Autorem této teorie je Ralph Nelson Elliott. Teorie byla vytvořena a testována mezi lety 

1927 a 1955. Závěrem z Elliottových pozorování byl fakt, že se trh pohybuje 

v pravidelných vlnách, jež se mají tendenci opakovat.  

Základní vzor Elliottovy formace ilustruje obrázek 12. Je složena z 8 vln, které se dělí 

na 5, jež se pohybuje ve směru hlavního trendu, a 3, jež se pohybují proti směru 

hlavního trendu, a střídají se v nich vlny impulzivní a korekční.   
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Obrázek 7 – Základní fraktál Elliottových vln (1) 

Elliottova teorie zahrnuje různě dlouhé vlnové cykly, které se vzájemně skládají do 

sebe. Největší cyklus je nazýván velký supercyklus (Grand Supercycle), na výše 

zmíněném obrázku je pak zachycen menší cyklus (Smaller Cycle). (16) 

Základní principy teorie Elliottových vln jsou (37): 

1) Všechny akce jsou následovány reakcí (střídání impulzních a korekčních vln), 

formace 5-3 (vln ve směru hlavního trendu, vln proti směru) 

2) Cyklus se opakuje, větší cykly lze dekomponovat na menší cykly 

3) Třetí vlna bývá nejdelší vlnou, čtvrtá je vždy výše než první, pátá nemusí převýšit 

třetí, druhá vlna nemůže nikdy poklesnout pod úroveň začátku první. 

Využití  

Elliottovy vlny se používají k tvorbě predikce vývoje na konkrétních trzích, a proto je i 

v rámci této práce využijeme k analýze kryptoměn. Musíme zde však zmínit, že jak to 

platí obecně u všech nástrojů technické analýzy, i zde je práce s touto teorií značně 

subjektivní, a proto je velice složité přesně označit začátek a konec vln. (16)  
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

Část analýzy problému se věnuje zkoumání kryptoměn a jejich hlavního představitele 

(Bitcoin) z hledisek fundamentální, psychologické a technické analýzy. V rámci těchto 

analýz je zhodnocen transakční a technologický potenciál kryptoměn v současné době a 

v nedávné minulosti, což bude sloužit jako základ pro návrh vlastních řešení 

v následující části.  

2.1 Fundamentální analýza  

Fundamentální analýza se zabývá vnitřní hodnotou určitého instrumentu, tedy v našem 

případě Bitcoinu. Jelikož mnoho poznatků platí pro všechny kryptoměny obecně, 

kdykoliv je to možné, posuzujeme celý trh kryptoměn najednou. 

Na začátek analýzy je důležité zodpovědět na otázku, zda se mají kryptoměny chápat 

spíše jako měnový či komoditní instrument. Jelikož se s kryptoměnami neobchoduje na 

regulovaných trzích a v současné době je jejich regulace obecně vcelku volná, můžeme 

je zařadit co se stylu obchodování týče do oblasti komodit. 

Ovšem svými vlastnostmi se kryptoměny téměř neliší od bezhotovostních peněz. Jejich 

likvidita je díky mnoha nástrojům a společnostem značně vysoká a někteří obchodníci 

dokonce přijímají bitcoiny přímo, bez nutnosti je nejdříve směnit za koruny či eura, a 

tudíž je díky tomu můžeme v praxi považovat za přímou alternativu ke státním penězům 

a de facto za peníze samotné. Více o této vlastnosti pojednává kapitola 2.1.2 zabývající 

se ekonomickým posouzením.  

Globální analýza 

Globální pohled na kryptoměny poskytuje zevrubně následující kapitola zabývající se 

okolnostmi prostředí, ve kterém kryptoměny fungují. Jedná se o makroekonomickou 

analýzu. 

Jelikož je současný svět založen na silném tržním prostředí, je mobilita zboží a služeb 

neskutečně vysoká, a proto musíme brát ohled nejen na české makroekonomické 

prostředí, ale především na prostředí, kde se kryptoměny používají nejvíce (USA, Indie, 

Čína a jiné země).  
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Odvětvová analýza 

Kryptoměny sdílejí mnoho podobných vlastností, a proto se zaměříme i na posouzení 

odvětví jako celku. Této analýze se věnuje ekonomické, technologické a právní 

posouzení. 

Konkrétní (tzv. firemní) analýza 

Na posledním místě stojí firemní analýza, která si klade za cíl doplnit vyšší úrovně 

(globální a odvětvovou) a tím přispět k hodnocení vnitřní hodnoty (u firem se jedná o 

akcie). Přestože se u kryptoměn nedá hovořit o firmách, jejich algoritmy jsou natolik 

specifické, že se u každé z nich jejich cena vyvíjí individuálně (i když obecně můžeme 

říct, že se celý trh kryptoměn pohybuje stejným směrem). V rámci konkrétní analýzy se 

podíváme na Bitcoin a jeho konkrétní hodnotu na trhu, vycházeje z obecnějších analýz. 

2.1.1 Makroekonomická analýza 

V současné době je přikládán stále větší důraz na makroekonomické ukazatele. Jedním 

z důvodu je i nutnost mít se více na pozoru vůči nečekaným krizím a problémům, které 

mohou přijít i bez předchozího varování. Ekonomická krize roku 2007 byla indikována 

několika signály, především americkou hypoteční krizí, která byla způsobena 

rizikovými hypotečními úvěry, a která se díky propojenosti (globalizaci) promítla na 

trzích po celém světě. Je tedy důležité sledovat situaci na celém světě, především však 

na nejvýznamnějších trzích. 

Vliv fiskální politiky 

Současný trend fiskální politiky je zadlužování a zvyšování daní. I přesto, že se teoretici 

shodnou na tom, že větší finanční zatížení není optimální pro výběr většího množství 

daní (viz Lafferova křivka) a taktéž, že zadlužení může vést k mnoha problémům, je 

tento trend dále následován většinou států na světě. 

Několik řeckých bankrotů stále ještě nedokázalo vlády přimět jednat odpovědně co se 

veřejných rozpočtů týče. Jistota států v tom, že je někdo zachrání, popř. že skrze jiné 

nástroje budou moci státy svůj dluh monetizovat, je silná. Současný politický systém 

nemá zabudované téměř žádné nástroje na dlouhodobé cílování. Krátkodobě je možné 

vidět ve zvýšeném utrácení pozitivní dopad (na první pohled se realizuje více projektů, 
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a to je vidět), nicméně dlouhodobě vzniká problém s tím, že se dluhy musí splatit (a 

tedy se realizuje méně projektů, což už ale nejde vidět).   

Fiskální politika dále čerpá z výhod, které ji nabízí monetární politika, resp. provázanost 

státu a peněz. Jelikož jsou občané státu nuceni pod pohrůžkou násilí používat státní 

platidlo v transakcích na určitém území, stát implicitně předpokládá, že se může 

spolehnout na stabilitu i přes své nezodpovědné a krátkozraké chování. 

Závěrem k fiskální politice a současné fiskální situaci lze konstatovat, že se nacházíme 

v době vysoké zadluženosti a obrovské zátěže, kterou veřejné finance mají na 

společnost. Důvěra ve stát a jeho schopnost poskytnout lidem spolehlivé platidlo se 

vytrácí (např. situace ve Venezuele nebo Indii), a lidé proto začínají hledat alternativy. 

Situace je tedy nepříznivá, naopak ovšem pro kryptoměny je slabě příznivá. 

Kryptoměny totiž nabízejí alternativu k systémům státních měn a mají větší stabilitu. 

Vliv monetární politiky 

Centrální banky mající na starost monetární politiku by měly být nezávislé na státním 

aparátu, ovšem je otázkou, jak moc je to v současném světě pravda. V mnoha zemích 

(včetně České republiky) jsou nejvyšší výkonní představitelé centrálních bank 

jmenováni určitým způsobem buď vládou nebo jinou výkonnou či zákonodárnou 

složkou státní moci, a tudíž je zde provázanost zřejmá. 

Cílování inflace (jako primární cíl centrálních bank) je mnohdy upozaděn z důvodu 

politické situace. V zemích, které mají povinnost přistoupit k euru, jsou přednostně 

zohledněna kritéria přístupu a vlastní inflace je až sekundární. Mezinárodní instituce 

zase například upřednostní záchranu svého kritického sektoru (bankovnictví) či pro 

zachování měnové unie podpoří jeden z krachujících členských států (Řecko), takže 

obecný prospěch a úspory jednotlivce se pohybují až na druhé koleji. 

Monetární politiku tedy můžeme chápat jako úzce svázanou se státem, a proto se zde 

uplatní podobný závěr, jako v minulém případě. Peníze jsou na základě zákona spojeny 

se státy, které se k nim nechovají vždy nejlépe a pro jednotlivce je mnohdy výhodné se 

jich zbavit, přesunout své úspory do jiného aktiva. V minulosti tím aktivem bylo zlato, 

v budoucnu jím mohou být právě kryptoměny.  
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Vliv úrokových sazeb 

Úrokové sazby mají vliv na fungování trhu peněžních prostředků, jelikož se jedná o tzv. 

cenu peněz. V současné době se úrokové míry pohybující velmi nízko, ať již z důvodu 

bohaté a rozšiřující se měnové báze, nebo z toho důvodu, že množství tržních aktérů 

nechce své finance nechat jen tak ležet v šuplíku (ať již kvůli fiskální nebo monetární 

situaci), a tudíž se nabídka volných peněz zvyšuje (což taktéž snižuje jejich cenu). 

V některých státech se cena peněz pohybuje na tak nízkých úrovních, že se dokonce 

objevil i jev dosud nevídaný – záporné úrokové míry. Důvodem jejich existence je 

většinou snaha centrálních bank nebo bank obecně k tomu, aby odradily aktéry od 

ukládání přebytečných rezerv na účtech a aby se raději peníze otáčely. Na jednu stranu 

to zní rozumně, ale při bližším pohledu zjistíme, že podobné chování mohlo mít za 

následek nejednu krizi v posledních sto letech. (45) 

Vliv ostatních faktorů (globalizace)  

Globalizace hraje v dnešním světě obrovskou roli. Světová obchodní organizace (WTO) 

spojuje široký okruh států světa a klade si za cíl odstranit bariéry obchodu a volnému 

pohybu zboží. V rámci Evropy můžeme vidět tendence rušení cel mezi členskými státy 

Evropské unie, což se pozitivně projevuje na růstu všech ekonomik, které se volného 

obchodu účastní. 

2.1.2 Ekonomické posouzení 

Kryptoměny svoji vnitřní hodnotu získávají díky trhu. Mezi odborníky (především 

ekonomy) panuje diskuze o tom, zda kryptoměny mají inherentní hodnotu nebo zda 

jejich hodnota je čistě spekulativní, popř. tvořena mylnými představami trhu. 

Hodnota kryptoměn 

Hodnota kryptoměn není odvozena, podobně jako je tomu například u drahých kovů, od 

svého průmyslového využití nebo od jiné fyzické využitelnosti. Kryptoměny mají 

hodnotu samy o sobě. Ostatně jakákoliv hodnota, která se na trhu objevuje, je založena 

na subjektivním posouzení užitečnosti daného předmětu či služby lidmi (kupujícími a 

prodávajícími), kteří jsou za ni ochotni nabídnout určitý obnos prostředků (poptávka) a 

nejsou ochotni se ji zbavit pod určitým minimálním obnosem (nabídka).  
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Bezpečný přístav 

V praxi se o bezpečném přístavu hovoří jako o aktivu, které je odolné vůči 

makroekonomickým vlivům a drží si svou hodnotu nehledě na situace, které postihují 

běžné měny. Do nedávné doby bylo za bezpečné považováno například zlato. 

V současné době ovšem do hry vstupuje i Bitcoin a kryptoměny obecně, které odolávají 

vnějším tlakům (např. jak ukázal Brexit). (44)  

Oslabené ekonomiky 

Největší boom zažívají kryptoměny v oslabených ekonomikách, kde místní měna není 

vhodným prostředkem směny, ať již kvůli hyperinflaci (Venezuela), nebo kvůli 

měnovým reformám (Indie). Můžeme říci, že špatná ekonomická situace na vyšších 

úrovních (státy a federace) napomáhá kryptoměnám na nižších úrovních a nejvíce 

z nich čerpají sami lidé.  

Podívejme se konkrétně případ Indie, kde tamní vláda s okamžitou platností v druhé 

polovině roku 2016 zrušila platnost dvou bankovek s nejvyšší nominální hodnotou (500 

a 1000 rupií). Reakci Indů velice precizně ilustruje, jakým způsobem jsou lidé schopni 

se bránit zlovůli státu. Bitcoin se v Google Trends v Indii vyšplhal do vysokých výšin, 

protože se lidé snažili si o něm zjistit více (viz následující obrázek). (43) Jindy bychom 

mohli hovořit o spekulativní bublině, nicméně na jejich odlišnosti se zaměříme 

v následujících kapitolách.  

 

Obrázek 8 – Zájem o Bitcoin v Indii (Google) 
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2.1.3 Technologické posouzení 

Technologie v pozadí kryptoměn je ve svém jádru podobná všem kryptoměnám na trhu. 

Proto i v této kapitole můžeme hovořit o celku, přičemž o specifických vlastnostech 

Bitcoinu bude pojednávat kapitola následující. 

Jak již bylo z části popsáno v teoretické části, kryptoměny jsou založeny na technologii 

s názvem blockchain, která umožňuje vytvořit decentralizovanou účetní knihu (tzv. 

ledger) naprosto decentralizovaně a bez účasti rozhodující autority. Technologie 

blockchainu vytvořila naprostý průlom a mnoho autorů ji přirovnává k internetu 

moderní doby, kdy si ještě ani nejsme schopni uvědomit, co všechno jsme schopni díky 

ní realizovat. (48) 

Technologický potenciál kryptoměn je obrovský. Samotná technologie blockchainu a 

použití kryptoměn skýtají neskutečné možnosti samy o sobě, ovšem pokud se zaměříme 

i na další využití, dostaneme se k závěru, že využití technologie kryptoměn je ve všech 

oblastech lidského života. Více o budoucím prospěchu pojednává příští část práce 

s názvem vlastní návrhy řešení.  

Pomezí technologie a ekonomie 

V současné době kryptoměny nabízející snížení transakčních nákladů díky své 

technologické inovaci. Jedná se o skutečnost, že v síti, kterou operují mineři a kde chybí 

třetí strana, která by musela autorizovat transakce (viz teoretická východiska), není 

třeba složitého aparátu na řešení transakcí – o vše se stará algoritmus. Cena za transakci 

je pak velmi nízká a geografická vzdálenost je díky univerzalitě internetu a protokolu 

kryptoměn irelevantní.  

Mnoho nových firem vzniká proto, aby koncovým uživatelům usnadnily adaptaci 

kryptoměn a aby se zjednodušilo jejich používání. Stejně jako na počátku počítačové 

éry nebylo jasné k čemu by osobní počítač byl dobrý, tak dnes mnohým lidem na první 

pohled není jasné, k čemu slouží kryptoměny. V Silicon Valley proto vznikají desítky 

startupů, jež se právě na překlenutí této propasti orientují (např. Coinbase, Bitwala, 

Poloniex, ad.). I v Evropě narazíme na mnoho technologických startupů, které se svezly 

na popularitě kryptoměn. Můžeme mezi nimi zmínit slovinský Bitstamp. 
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2.1.4 Právní posouzení 

Kryptoměny čelí jedné velké neznámé – právu. Jelikož pokaždé, když se ve světě objeví 

nová technologie, právu vždy trvá se s ní určitým způsobem vypořádat. Doposud ještě 

ani není jasné, zda jsme se z právního hlediska zcela vypořádali s internetem či 

elektronickým zápisem a ukládáním informací, natož s takovou novinkou, jako jsou 

kryptoměny. 

Jedním z příkladů nových technologií, kterou právo nebylo schopno pojmout a která 

čelí zuřivé debatě, je sdílená ekonomika obecně. V únoru roku 2017 vstoupila na 

brněnský trh společnost Uber, která provozuje smluvní dopravu podobnou taxislužbě. 

Mnoho taxikářů na protest proti Uberu v Praze, kde služba funguje již několik let, často 

stávkuje. Jedná se o taxislužbu podléhající licenci? Pražský městský soud v nedávném 

rozsudku z listopadu roku 2016 zrušil pokutu pro řidiče Uberu. Můžeme vidět, že 

judikatura v posouzení nových technologií získává čím dál tím větší roli.  

Co se judikatury kolem kryptoměn týče, americký soud ve svém verdiktu seznal, že 

Bitcoin nejsou peníze, zatímco evropský soud judikoval, že Bitcoin je měna. Japonský 

soud šel dokonce až tak daleko, že Bitcoin nelze vlastnit, a proto není vůbec předmětem 

vlastnictví a celá diskuze o jeho finančním posouzení je tedy bezpředmětná.  

V České republice proběhl v roce 2015 první soudní spor, ve kterém figuroval Bitcoin 

jako první kryptoměna. Mezi prodejcem a kupujícím v transakci, za kterou se platilo za 

bitcoiny v korunách, figuroval prostředník, který podvrhl obě strany a z prodávajícího 

lstí vylákal bitcoiny, zatímco kupující zaplatil v dobré víře na účet prodávajícího (měl 

za to, že platí za léky, nikoliv za bitcoiny). Pravomocným rozsudkem bylo rozhodnuto, 

že prodávající nic špatného neudělal, pouze musel vrátit provizi, kterou od kupujícího 

inkasoval jako částku bezdůvodného obohacení (mezi kupujícím a prodávajícím de 

facto nebyla žádná smlouva). (49) 

Význam výše zmíněného judikátu můžeme spatřovat v tom, že český soud nepopřel 

nijak schopnost kryptoměn být předmětem kupních smluv. Soud se ovšem k povaze 

kryptoměn nijak dál nevyjadřoval (ani by mu to nepříslušelo, protože by tím přecházel 

předmět občanskoprávního sporu). Je nicméně zajímavé sledovat, jak se postupně 
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kryptoměny objevují v kontraktační praxi a stávají se běžnou součástí normálního 

života. (50) 

2.1.5 Bitcoin a jeho posouzení 

Bitcoin je hlavním představitelem kryptoměn, na kterého se tato práce zaměřuje. 

Důvodů, proč tomu tak je, je hned několik: jedná se o historicky první kryptoměnu, 

která se v současné době těší největší oblibě, existuje k němu relativně velké množství 

zdrojů a podkladových informací, tvoří se kolem něj obrovská komunita vývojářů, 

podnikatelů, profesionálů i dalších, co pracují na vytvoření profesionální infrastruktury 

pro jeho fungování. 

Na okraj lze zmínit, že kryptoměny nejsou mezi sebou zaměnitelné či přímo 

převoditelné. Každá síť kryptoměn je ovládaná vlastním algoritmem, a proto potřebuje 

jiný software ke svému provozování. Kryptoměny obecně si navzájem konkurují, a lidé 

sami rozhodují o jejich oblíbenosti volbou toho, co budou používat. 

Bitcoin jako peníze 

Bitcoin ve velké míře splňuje dvě ze tří kritérií pro jeho posouzení jako peníze: jedná se 

o ideálního uchovatele hodnoty a jednotku zúčtování. Třetím kritériem je prostředek 

směny. V současné době lze přímo za bitcoin v Brně nakupovat například v restauraci 

Subway či v Praze v internetové kavárně Paralelní Polis, která je zajímavá i tím, že jako 

jediný kavárenský podnik na světě přijímá pouze bitcoiny a nic jiného. Heatmapa na 

obrázku č. 9 ukazuje počet podniků k 31. lednu 2017 přijímajících bitcoin. 

 

Obrázek 9 – Mapa firem přijímacích bitcoiny (Coinmap.org) 
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Největší výhodou, kterou Bitcoin přináší v rámci své funkce peněz, je jednoduchost 

přenosu hodnoty přes hranice. Jelikož zaplatit za sendvič v Brně stojí stejně malý 

poplatek, jako zaplatí i kupující, který nakupuje u obchodníka z Číny nebo Venezuely. 

Peníze se tedy mohou hýbat závratnou rychlostí a lehkostí, která v historii nemá 

obdoby.  

Porovnání s ostatními kryptoměnami 

Na mnoha místech této práce je zmíněn fakt, že Bitcoin je nejpoužívanější a 

nejoblíbenější kryptoměna. Podívejme se ale nyní detailněji na to, co to znamená. 

Nejobecnějším kritériem oblíbenosti je objem transakcí, které se v daném instrumentu 

uskuteční, což se obvykle posuzuje za posledních 24 hodin. Více vypovídajícím 

kritériem je však tržní kapitalizace, která nám říká, jakou dolarovou hodnotu má ta která 

kryptoměna. Na trhu existují stovky kryptoměn, přičemž 101 z nich má tržní 

kapitalizaci nad jeden milion dolarů (v přepočtu asi 24 milionů korun).  Následující 

tabulka jich ukazuje 10 největších: 

Název Kapitalizace Cena Množství jednotek Objem (24h) 
Bitcoin $16,561,250,208 $1025.84 16,144,087 BTC $134,077,000 
Ethereum $1,005,965,422 $11.36 88,551,735 ETH $13,864,000 
Ripple $238,432,525 $0.006469 36,856,513,336 XRP $319,587 
Litecoin $200,347,625 $4.04 49,641,006 LTC $6,633,680 
Monero $178,564,957 $12.86 13,881,738 XMR $2,683,050 
Dash $123,125,385 $17.39 7,078,328 DASH $1,893,790 
Ethereum Classic $122,782,265 $1.39 88,512,136 ETC $869,712 
MaidSafeCoin $67,886,935 $0.150009 452,552,412 MAID $490,510 
NEM $62,821,440 $0.006980 8,999,999,999 XEM $419,013 
Augur $46,293,720 $4.21 11,000,000 REP $147,833 

 
Tabulka 1 – Tržní kapitalizace ke dni 4. února 2017 (vlastní zpracování) 

Tabulka č. 1 ukazující nejpopulárnější kryptoměny dle kapitalizace byla zpracována na 

základě tržních dat poskytnutých společností coinmarketcap.com. Můžeme vidět, že 

Bitcoin je jak svým objemem, tak kapitalizací rozhodně nejsilnější kryptoměna 

současnosti. Pro porovnání rozpočet České republiky se pohybuje na úrovni 50 miliard 

dolarů ročně, takže hodnota bitcoinové sítě je přibližně třetinová (stále relativně malá). 



 53 

Bitcoin si jednoznačně získal oblibu mezi lidmi a drží si pozici tržního leadera. 

Obecně lze k Bitcoinu říci, že jeho stabilita nám ukazuje na značnou odolnost, kterou 

tato decentralizovaná technologie má. Způsob vytváření pravidel pro fungování sítě, 

stejně jako síť sama, je decentralizovaný a tudíž robustní. Veškerý kód Bitcoinu jako 

sítě je upravován nezávislými vývojáři, kteří jej tvoří na veřejně přístupném repositáři 

jménem GitHub. Každý miner a uživatel sítě se pak může individuálně rozhodnout, zda 

navržené úpravy přijme či nikoliv, což nutí celou komunitu spolupracovat a zamezuje to 

jejímu zneužití. Otevřenost komunity ji pak umožňuje neustálou nezávislou kontrolu 

kýmkoliv, kdo je schopen se v kódu orientovat.   

2.2 Psychologická analýza 

Psychologická analýza kryptoměn je zajímavou oblastí, především proto, že na trhu 

kryptoměn se nachází příliš málo hráčů na to, aby se nedali jednoduše ovlivnit. Jelikož 

vstoupit na směnárnu kryptoměn je mnohem jednodušší než na burzu, můžeme zde 

nalézt velké množství amatérských obchodníků, kteří trh z velké míry ovlivňují.  

Posouzení vlivů 

Nejsilnější vlivy, které k emoční stránce obchodování na trhu kryptoměn patří, jsou 

především potvrzování úsudku (lidé obchodující s kryptoměnami většinou získávají 

informace ze zaujatých zdrojů a tím pádem nemají objektivní představu o trhu), či 

reinvestování do ztrátových pozic (především u alternativních kryptoměn, kde již 

několikrát došlo k jejich propadu a je velice nepravděpodobné, že se jejich situace bez 

výrazného zásahu zvenčí jakkoliv zlepší).  

2.2.1 Spekulativní bubliny 

Spekulativní bubliny poznáme především na základě silných korekcí, které na trhu 

vznikají. Na trhu kryptoměn takové korekce můžeme vidět vcelku často, jelikož mnoho 

aktérů pouze následuje, a tudíž jakákoliv změna na trhu má za cíl velkou vlnu 

podobného chování (např. pokud se vlastník většího množství bitcoinů rozhodne je 

prodat, může to samo o sobě způsobit značný propad na trhu a paniku). 

Následující graf ukazuje hodnotu kurzu BTC/USD (kterému se budeme v dalších 

kapitolách primárně věnovat), a ve kterém můžeme vypozorovat výskyt dvou 
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spekulativních bublin (polovina roku 2013 a leden 2014). Můžeme ovšem vidět i to, že 

se kurz i přes prasknutí bubliny nikdy nevrátil na hodnotu před splasknutím bubliny 

předcházející. 

 

Obrázek 10 – Cena BTC v USD a bubliny (47) 

Současný vývoj kurzu na další spekulativní bublinu neukazuje, jelikož se pohybuje 

v jiných tendencích. Můžeme sice na něm vidět občanské korekce, ovšem 

dlouhodobosti toho trendu a jeho vývoji se budeme věnovat především v následující 

kapitole. Od spekulativních bublin tudíž již odhlédneme, a budeme se věnovat 

především vývoji od roku 2015 do současnosti se zaměřením na jeho analýzu. 

2.3 Technická analýza 

V technické analýze se zaměříme především na Bitcoin a jeho kurz BTC/USD. Tento 

měnový pár je nejvíce oblíbený na trhu a taktéž je nejvíce obchodovaný. K jeho 

realizaci existuje několik samostatných soukromých neburzovních společností, které 

provozují směnárny. Ovšem existují i burzovní společnosti, které tento instrument 

nabízejí. V naší analýze se zaměříme na Bitstamp, což je slovinská společnost, 

registrovaná jako plně licencovaná směnárna virtuálních měn u Lucemburského 

ministerstva financí.  

2.3.1 Bitstamp.net a podkladová data  

Bitstamp.net nabízí kromě obchodování BTC/USD a BTC/EUR taktéž klasický měnový 

pár EUR/USD pro konzervativnější investory, a nově se směnárna zaměřuje zčásti i na 
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obchodování XRP (Ripple). Směnárná vznikla relativně brzy, již v roce 2011 (což je 

dva roky po vzniku první kryptoměny), a je nejsilnějším hráčem na trhu v Evropě.  

V rámci Bitstampu se realizuje denně mnoho obchodů. Průměrný objem transakcí na 

směnárně se na začátku roku 2017 pohyboval okolo 5000 BTC/den (v době psaní tohoto 

odstavce to odpovídá cca. 120 mil. korun obratu). Základní charakteristiky daného trhu 

vystihuje následující snímek z 5. února 2017. 

 

Obrázek 11 – Přehled all-time směnárny Bitstamp k 5. únoru 2017 (25) 

Díky porovnání obrázku č. 10 a 11 můžeme vidět rozdílný průběh vývoje tržního kurzu 

a kurzu na Bitstamp především z hlediska dvou spekulativních bublin, které se odehrály 

v roce 2013 a na začátku roku 2014. Jelikož Bitstamp je stabilnější, a vzhledem k tomu, 

že v minulosti se vyskytly instituce, které taktéž provozovaly Bitcoin směnárny, ale 

které se dostaly do problémů se solvencí (např. Mt.Gox), tak se průměrná tržní cena 

v některých bodech v minulosti i lehce odchýlila od námi zkoumané instituce. 

Musíme tedy brát na paměť, že námi zkoumaná cena není v tak vzdálené době přesná. 

Od krachu Mt.Gox, který byl způsobem především špatným technickým provedením a 

následnou krádeži velkého množství podkladového aktiva se nicméně trh se 

směnárnami značně pročistil, a tudíž došlo k jisté silné korekci, která měla za následek 

mnohem stabilnější průběh kurzu od ledna 2015 do současnosti. 
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V rámci dalších kapitol technické analýzy se proto zaměříme právě na období leden 

2015 až leden 2017. Jedná se o dva roky, ve kterých provedeme aplikaci nástrojů 

technické analýzy, především trendové analýzy, analýzy grafických formací, aplikaci 

poznatků Dowovy teorie a několik pohledů Elliottovy teorie vln na různá období. 

 

Graf 1 – Vývoj kurzu BTC/USD leden 2015 až leden 2017 (25) 

Výše zmíněný graf ukazuje právě vybrané období, na kterém se pokusíme zachytit trend 

a zakreslit v něm jeho pravidelnost. Vidíme, že za období od 1. ledna 2015 do 1. ledna 

2017 kurz BTC/USD vzrostl z 313 USD/BTC na 997 USD/BTC. Jedná se tedy o 

rozhodně zajímavý vývoj, který si dále přiblížíme. 

2.3.2 Trendová analýza 

Celkový trend za vybrané období můžeme hodnotit jako trend býčí s lokálními 

korekcemi. Nevidíme na trendu žádný jasný případ spekulativní bubliny ani jiného 

extrému, který by byl ve značném nepoměru k celému vývoji kurzu. 

Jen ve výše zmíněném grafu můžeme pozorovat dvě změny kurzu hnané objemem 

obchodů, konkrétně v lednu a listopadu 2015. V prvém případě se jednalo o krátkodobý 

medvědí trend a ve druhém případě krátkodobý býčí trend. 



 57 

 

Graf 2 – Zakreslení trendů (vlastní zpracování) 

V grafu č. 2 můžeme vidět vývoj za stejné časové období. Vývoj cen je opět zakreslen 

v liniové podobě. Do grafu jsme zanesli spojnici dvou nejvýznamnějších minim za 

určené období, která ukazuje rostoucí trend (žlutá linie). Dále jsme pro ilustraci 

vyznačili taktéž dva lokální klesající trendy, které se odehrály od poloviny července do 

poloviny října 2015 a od července do listopadu 2016 (tečkované červené linie). 

2.3.3 Grafické formace 

Grafické formace jsou identifikované formace v grafu, které nám ukazují na první 

pohled skryté pravidelnosti ve vývoji kurzu. Nejprve se zaměříme na Donchianův kanál 

při zachování dlouhodobého pohledu a pak se již zaměříme na kratší období.  

Donchianův kanál zachycuje volatilitu kurzu instrumentu za určité období. Pro 

připomenutí se jedná o koridorové rozpětí mezi nejvyšším a nejnižším kurzem za 

stanovenou časovou periodu. Jelikož pro tento typ grafu je třeba změnit zaměření 

z liniového grafu vývoje cen na svícový, použijeme třídenní svíce (jedná se o dlouhé 

období, proto se zaměříme na co nejdelší možnou jednotku). 

Standardně (v kratším období) se u této analýzy používají jako prodejní a nákupní 

signály průsečíky kurzy instrumentu od střední úrovně kanálu. Jelikož my se ovšem 

zaměřujeme na dlouhé období, platí pro nás spíše odvození signálů od dotyku kurzů od 

horního nebo dolního pásma kanálu. V následujícím grafu můžeme vidět prodejní 
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signály (zakresleny modrou barvou a bodem C), i slabší nákupní signál (bod A) a silné, 

několikrát potvrzené nákupní signály v bodě B.  

 

Graf 3 – Donchianův kanál (vlastní zpracování) 
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Donchianův kanál se dá v krátkém měřítku použít i na predikci. Dalšími grafickými 

formacemi se budeme zabývat v posledních cca. 15 měsících opět při zakreslení 

třídenních svící.  

 

Graf 4 – Konsolidační a reverzní formace (vlastní zpracování) 

V grafu č. 4 můžeme vidět jednu ideální konsolidační formaci kolem nového roku 2016, 

která byla podpořena i objemem prodejů, a která potvrdila rostoucí trend. V půlce roku 

2016 vidíme krátkodobější reverzní formaci, která na chvíli obrátila trend, ale ten se po 
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pár týdnech obrátil znovu a opět se přelomil na trend rostoucí. Vidíme, že tato změna 

nebyla podpořena objemem prodejů, což můžeme hodnotit jako důvod pro její plné 

nerealizování. Trh evidentně nebyl překoupený a poptávka se držela na solidní úrovni, 

když už i při malé cenové změně reagovala rychle.  

2.3.4 Fibonacciho studie 

Jelikož jsme již výše analyzovali trend daného dlouhého období (leden 2015 až leden 

2017) jako rostoucí, zaměříme se u Fibonacciho analýzy na čáry zpětného návratu. 

Jedná se totiž o pro nás nejzajímavější charakteristiku, která vystihuje, jakým způsobem 

se realizovaly nebo nerealizovaly hranice podpory a odporu v rámci vývoje kurzu 

v námi sledovaném období. 

 

Graf 5 – Fibonacciho čáry zpětného návratu, delší pohled (vlastní zpracování) 

V grafu č. 5 jsme identifikovali dva extrémy, jeden v lednu 2015 a druhý na konci 

června 2016, které nám slouží jako výchozí body pro zakreslení Fibonacciho čar. 

V tomto grafu využíváme opět třídenní svíce, tentokrát ovšem odhlížíme od objemu 

obchodů.  

Jak můžeme vidět, kurz se nepřiblížil hranici 100 %, která se ve zkoumaném období 

drží jako hranice podpory a doposud nebyla proražena. Na úrovni 50 % můžeme vidět 

silnou hranici odporu, která trvala od konce roku 2015 až přes celou jeho první polovinu 

do června, kdy byla prolomena a proměnila se v hranici podpory, která až do dnešního 
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data nebyla prolomena. Podobnou roli hraje úroveň 38,2 %. Úroveň 0 % vyjadřující 

maximum vydržela od června 2016 až do konce roku, kdy byla prolomena. 

Fundamentální analýza pojednává o důvodech, proč se tento rapidní růst nepovažuje za 

spekulativní bublinu – je podložen silnými fundamenty. Hranice 0 % se taktéž 

přeměnila v hranici podpory, která se až do současného momentu (únor 2017) stále drží. 

Podívejme se ještě trochu detailněji na kratší období, konkrétně červen až listopad roku 

2016, kdy se kurz pohyboval v docela zajímavém rytmu. Spolu s Fibonacciho čárami 

zpětného návratu je tento zakreslen v grafu č. 6 níže. 

 

Graf 6 – Fibonacciho čáry zpětného návratu, kratší pohled (vlastní zpracování) 

Můžeme vidět, že zde je trend opačný – maximum je dříve než minimum (v dlouhém 

období tomu bylo naopak). Úroveň 100 % v tomto krátkém období nebyla prolomena 

(byla prolomena až později), stejně jako úroveň 0 % se drží jako hranice podpory bez 

většího ohrožení. Úroveň 38,2 % po svém prolomení v srpnu sehrála nejprve roli 

hranice odporu a následně se z ní stala hranice podpory. Podobně tomu bylo u úrovně 

50 % a stejně tak u úrovně 61,8 %.  

Vidíme, že trend nastolený nižší úrovní pokračoval k úrovni vyšší, a tak dále. Můžeme 

tedy odhadovat, že se podobně zachová i hranice 100 %. Jelikož již data ze zmíněného 

následujícího období máme, můžeme to i potvrdit – hranice 100 % se stejně jako 
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všechny předchozí změní z odporu na podporu. Jedná se tedy o silný býčí trend na trhu, 

na který nám ukazují i ostatní výsledky analýzy. 

2.3.5 Analýza Elliottových vln 

V následující kapitole použijeme analýzu Elliottových vln na námi zmíněné období 

dvou let. Budeme tedy nejprve vycházet z nejdelšího období na třídenních svících, 

následně se na jednodenních svících podíváme na období kratší. Jelikož Elliottovy vlny 

se dají jednoduše komponovat do sebe, není s vybranými obdobími problém. Vzhledem 

však k celkem krátké historii kryptoměn a kurzu BTC/USD jako obchodovanému 

instrumentu je vypovídající hodnota ovšem menší, než by tomu bylo na dlouhém, 

zaběhlém trhu. Otázkou zůstává, zda to není dobře, jelikož tržnímu analytikovi zůstane 

na paměti větší míra skepticismu, což je rozhodně vítaným prvkem v takto nejistém 

prostředí. 

K porovnání se skutečným stavem použijeme indikátor MACD, který následuje trend a 

který nám potvrdí nebo vyvrátí prodejní a nákupní signály a změny trendu. Tento 

indikátor nám poslouží taktéž jako doplnění a potvrzení Elliottovy teorie. Již se 

nebudeme v této kapitole zabývat Fibonacciho studií, kterou jsme provedli v minulé 

kapitole. Na závěr však provedeme souhrnné zhodnocení z hlediska provedení i 

předchozích analýz. 

Třídenní 

Následující graf č. 7 ukazuje opět období od ledna 2015 do současnosti. Jako parametr 

pro MACD používáme 26 dnů na delší klouzavý průměr a 12 dnů na kratší klouzavý 

průměr (platí i pro další graf). Spouštěcí (signální) linie je pak na úrovni 9 dnů a v grafu 

je zakreslena červenou barvou. Graf neobsahuje objem obchodů. 

V grafu můžeme vidět, že tento menší cyklus 5-3 Elliottových vln krásně ilustruje 

dosavadní vývoj kurzu. Již se realizovalo 5 vln, které se pohybují ve směru hlavního 

(býčího) trendu (jež jsme identifikovali výše) a v současné době se nacházíme po první 

vlně, která se pohybuje proti směru hlavního trendu (medvědí). Jedná se korekci 

dosavadního rostoucího trendu. Implikace z tohoto budeme vyvozovat až v poslední 

části, kde se toto zjištění promítne do predikce a investičních doporučení na ní 

založených. 
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Graf 7 – Třídenní svíce, Elliottovy vlny (2 roky) (vlastní zpracování) 
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Na grafu č. 7 lze taktéž vidět, že indikátor MACD nám potvrzuje nastoupené trendy. 7. 

února 2015 je zde silný nákupní signál, a trend se mění na býčí. Slabší (neoznačený) 

nákupní signál můžeme pozorovat i ke konci první vlny tohoto cyklu kolem konce září 

2015. Následuje druhá vlna (korekční), pro kterou nám MACD neudává prodejní signál, 

ale to bude způsobeno tím, že první vlna trvala nezvykle dlouho, přičemž druhá vlna 

proběhla rychle. Prodejní signál se proto objevuje až 6. ledna 2016 (se značným 

zpožděním). Na začátku a v první polovině roku následují slabé nákupní signály (v 

kladné části osy). Silný prodejní signál přichází v první polovině čtvrté vlny cyklu, a 

opět je následován pouze mírnými nákupními signály v kladné části osy. Poslední 

prodejní signál přišel 9. ledna, ovšem od té doby se otočil a opět se pohybujeme 

v oblasti slabých nákupních signálů.  Tento poslední prodejní signál ovšem neodpovídá 

realitě (proto není zakreslen v kurzové části grafu).  

Denní 

V dalších grafu (č. 8) se podíváme opět na rok 2016, ovšem tentokrát na rozdíl od 

krátkého období ve Fibonacciho studii se zaměříme na období od začátku roku do jeho 

konce (a to až do současnosti, začátku roku 2017), což zhruba odpovídá třetí impulzivní 

a čtvrté korekční vlně. Pokusíme se zde analyzovat ještě menší cyklus Ellittových vln. 

Pro jednodušší orientaci je v tomto grafu zaznačen nákupní signál modrou a prodejní 

signál oranžovou barvou. 

Tento cyklus již skončil (je téměř kompletní), proto v něm můžeme spatřovat všechny 

vlny (5-3), v poslední z nich se právě nacházíme. První vlna je opět dlouhá a 4. února 

nám MACD dává nákupní signál v záporné ose (silný). První vlna končí a na konci 

dubna začíná vlna druhá, k čemuž dostáváme prodejní signál 30. dubna. Další (silná) 

impulzivní vlna nám brzy (již 26. května) dává signál k nákupu. Stejně prudká korekční 

vlna čtvrtá korekční vlna nám 21. června dává silný prodejní signál. Poslední z vln 

pohybujících se ve směru cyklu je pátá vlna, která je velmi dlouhá – nákupní signál v ni 

však přichází brzy a je relativně silný (silou odpovídá až dalšímu prodejnímu signálu 

z ledna příštího roku). Následují 3 vlny pohybující se proti směru trendu, které zasahují 

až do přítomnosti. 
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Graf 8 – Denní svíce, Elliottovy vlny (1 rok) (vlastní zpracování) 
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2.3.6 Shrnutí technické analýzy 

Technická analýza je pro orientaci značně obtížnější než fundamentální a 

psychologická, proto je zde na místě poskytnout krátké zhodnocení výše provedených 

analýz. Aplikovali jsme několik nástrojů technické analýzy na kurz vývoje BTC/USD 

z certifikované směnárny Bitstamp.net. V rámci analýzy jsme nejprve zhodnotili 

podkladová data a pak konkrétně použili nástroje trendové analýzy, grafických formací 

(mj. Donchianův kanál), Fibonacciho studie a Elliottovy vlny.   

Z technické analýzy posledních dvou let vyplývá, že se v současné době nacházíme 

v býčím trendu, který (dle Elliottových vln) je právě v korekci. Trend following 

indikátor MACD nám poskytl potvrzení této domněnky. Kurz stabilně proráží hranice 

odporu (které mění na hranice podpory) a tím se dostává stále do nových výšin. Ostatně 

růst kurzu za poslední dva roky je bezprecedentní – dostali jsme se z hodnoty 313 

USD/BTC na 997 USD/BTC (porovnání 1. ledna 2015 a 1. ledna 2017). a kurz stále 

roste. V den psaní tohoto odstavce (6. února 2017) se kurz uzavřel ve výši 1023 

USD/BTC.  

Implikace, kterého z tohoto všeho plynou, stejně jako propojení fundamentální, 

technické a psychologické analýzy, poskytuje další část práce, která se věnuje predikci 

vývoje.   
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Vlastní návrhy řešení se zaměřují na budoucnost kryptoměn a finančních trhů. Na 

základě výše zmíněných teoretických poznatků se snažíme predikovat vývoj pro 

budoucí investice do kryptoměn (konkrétně do Bitcoinu), což vychází z provedené 

analýzy v předcházející kapitole. Zároveň se v druhé části snažíme odhadnout vliv 

kryptoměn na budoucnost finančních trhů obecně.  

3.1 Predikce vývoje 

Predikce budoucího vývoje je složitou, avšak nezbytnou součástí práce obchodníka, 

analytika i podnikatele na trhu. Pro účely akademické je predikce taktéž důležitá 

z hlediska kvalifikovaného výzkumu, který obecně předchází veškerým dalším dříve 

zmíněným činnostem a poskytuje jim určitý rámec, na jehož základě se jednotliví aktéři 

mohou rozhodovat. 

Jelikož je tato práce unikátní právě v tom, jak se zaměřuje na průnik teorií s praxí, je 

nesmírně důležité zasadit do provedených analýz i do souhrnných teoretických 

poznatků určitý subjektivní prvek, díky čemuž se návrhy zde poskytnutých řešení 

stanou unikátním produktem a výstupem celého bádaní a poskytnou užitečné rady a 

informace do budoucna.  

3.1.1 Bitcoin 

Nejprve si položíme otázku, zda je Bitcoin schopný udržet si svou pozici lídra na trhu a 

jaké kryptoměny na jeho pozici útočí. Jak již bylo popsáno v teoretické části a jak bylo 

ověřeno v analytické části, Bitcoin je dle všech měřítek největší kryptoměnou 

současnosti s obrovským množstvím jednotlivců a firem, kteří jej používají ke svému 

každodennímu fungování či jej drží jako součást svého portfolia aktiv. Jen u nás existují 

stovky míst, kde se v bitcoinech dá platit a čím dál tím větší množství osob je ochotno 

jej držet dlouhodobě. 

Ovšem ani tato fakta sama o sobě nejsou důkazem udržitelnosti současného stavu. Na 

trhu v minulosti existovalo mnoho případů, kdy se jazýček vah mezi jednotlivými 

entitami velice svižně přesouval. Například oblasti internetového vyhledávání vévodil 

od roku 1994 vyhledávač AltaVista, který byl po mnoho let jedničkou na trhu, nicméně 
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díky svým nespočetným inovacím jej v roce 1998 nově spuštěný Google dokázal 

předstihnout a dnes o AltaVistě ví jen málokdo. 

Proč se v některých odvětvích udrží jedna značka dlouhou dobu, zatímco v jiných je 

poločas rozpadu značek velmi rychlý? Tvrdíme, že nezáleží ani tolik na odvětví, jako na 

schopnostech jednotlivých tržních entit se přizpůsobovat měnícímu se prostředí.  

Většina značek po rapidním růstu a fázi stabilizace pokračuje do fáze úpadku, jelikož 

při nahromaděném množství byrokracie je velice těžké (někdy až nemožné) provádět 

změny ve fungování a znovu se definovat (tzv. iterovat), což dává výhodu mladým a 

flexibilním značkám. Příkladem může být například Yahoo, které není schopné držet 

krok se současnými trendy.  

Jiné značky (společnosti či entity), které jsou založeny na kultuře reinvence, neustále 

experimentují a opětovně se snaží nalézat důvod své existence. Takové značky na trhu 

většinou přežívají velmi dlouho a drží si svou zavedenou pozici. Mezi příklady můžeme 

uvést Apple či Google (v současné době pod názvem Alphabet), kdy obě společnosti 

neustále inovují, a proto je zatím nikdo nedokázal sesadit z vedoucí pozice na trhu. 

Výše zmíněné poznatky je možné aplikovat na kryptoměny a Bitcoin. I když se nejedná 

o firmy nebo společnosti, nýbrž o decentralizované systémy, tyto podmínky na ně platí 

obdobně.  

Vzhledem ke své otevřené povaze a možnosti vývojářů neustále měnit zdrojový kód se 

již z definice jedná o flexibilní systémy, které jsou schopny neustále se přizpůsobovat 

měnícímu se prostředí. Již z toho důvodu není pravděpodobné, že by Bitcoin předstihla 

jiná kryptoměna s podobným principem fungování (např. Litecoin). Můžeme tedy 

předpokládat, že nejen v krátkém, ale i střednědobém a dlouhodobém horizontu je 

pozice Bitoinu silná a udržitelná.  

Na druhou stranu jsou možnosti změny kódu limitované a obvykle s sebou nesou 

nutnost nést zátěž starých procedur a tzv. legacy postupů, a proto je možné spatřovat 

velkou výhodu v tom „začít znovu“. Nejvíce se to projevuje u nových funkcionalit a 

vlastností, které vyžadují svou vlastní infrastrukturu a mohou být obtížně 

implementovatelné do již existujícího řešení.  
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Bitcoin jako internet či Wikipedie 

Bitcoin si tedy lze připodobnit k internetu nebo Wikipedii. Jedná se o existující řešení, 

které se však díky své flexibilitě dokáže neustále vyvíjet a je proto velice 

nepravděpodobné, že se k němu utvoří alternativa, která by ohrozila jeho pozici, i 

vzhledem k tomu, jak velké investice do současného systému již byly provedeny (např. 

nákup účelového hardware pro mining nebo vývoj aplikací pro posílání či ukládání 

bitcoinů apod.).   

Nic však nebrání nálezu nového řešení, které bude zaměřeno na jiné problémy a bude 

tyto problémy řešit efektivněji. Více se na tato potenciální nová řešení zaměříme v příští 

kapitole o budoucnosti finančních trhů, kdy se kromě uplatnění jako peněžní jednotky 

podíváme i na další aplikace technologie blockchain. Jednou u ukázek toho, co je 

všechno možné, je síť Ethereum.  

Vlivy v roce 2017 

Bitcoin na konci roku 2016 a na začátku roku 2017 dosáhl nových rekordů a stále 

pokračuje v růstu. Jakou má tento trend příčinu jsme si objasnili v analytické části. 

Bude ovšem tento trend pokračovat? Dokážeme si představit situaci, kdy by se trend 

otočil (např. perzekuce užívání Bitcoinu a kryptoměn skrze regulativní politiku států), 

otázkou však zůstává, zda něco takového je na obzoru, a pokud nikoliv, na co jiného (ať 

již pozitivního nebo negativního) se můžeme těšit? 

Potenciální regulační problémy. V Asii obecně je ukryt obrovský potenciál. Nachází se 

zde velké množství osob, které používají Bitcoin a jež stále častěji směřují svoji důvěru 

ke kryptoměnám, avšak zde více než kde jinde hrozí nebezpečí státních zásahů 

z důvodu kontrolovanější ekonomiky a silnějších regulací. Již v první polovině roku 

2017 můžeme očekávat krátkodobý propad hodnoty, který však s největší 

pravděpodobností nebude mít dlouhodobý efekt.  

Větší průnik do společnosti. Stále více lidí se dozví o Bitcoinu a kryptoměnách, což 

bude mít samo o sobě za následek pozitivní růst kurzu. Mimo veřejnost však důležitou 

roli budou hrát např. ETFs a další finanční instrumenty, jelikož se v nich 

pravděpodobně objeví kryptoměny jako aktivum, takže očekáváme příliv dalšího 
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kapitálu, což bude mít pozitivní dopad mezi jak na cenu, tak na reputaci mezi 

profesionály v oboru.  

Konec zlaté horečky. Již v současné době můžeme pozorovat postupný konec zlaté 

horečky, která převládala kolem Bitcoinu přibližně od roku 2013, kdy kurz poprvé 

vyšplhal na tak vysokou úroveň, kterou zaznamenala mainstreamová média. Konec 

zlaté horečky je dobrou zprávou, která s sebou vnese větší racionalitu do podnikání 

v kryptoměnách.   

3.1.2 Elliottovy vlny 

V rámci části analýzy současného stavu jsme provedli fundamentální, psychologické a 

technické zhodnocení vývoj kurzu BTC/USD. Dospěli jsme k závěru, že se kurz 

v posledních dvou letech pohybuje v rostoucím trendu, který bylo možné identifikovat a 

který se pohybuje v rámci Elliottových vln. Podívejme se nyní detailněji na propojení 

těchto analýz a zhodnocení toho, v jaké části cyklu vln se kurz nachází a kam s největší 

pravděpodobností směřuje. 

Je vhodné zde opět připomenout, že provedené analýzy jsou limitovány subjektivním 

faktorem, který do jejich tvorby vždy vnese autor. Následující predikce však již bude 

čistě jen subjektivní – pokusí se zhodnotit, jak bude cyklus Elliottových vln pokračovat 

a zda je to vhodný nástroj pro budoucí zhodnocení kurzu. 

Fundamenty  

Fundamentům a jejich budoucnosti se již zčásti věnovala předcházející kapitola. 

Můžeme pozorovat, že růst kryptoměn je založen na reálných skutečnostech a 

očekáváme další pozitivní zprávy. Technologie kryptoměn nabízí sama o sobě velké 

množství výhod a inovací a je to právě to, co jim zajišťuje hodnotu na trhu a díky čemuž 

tržní aktéři do kryptoměn investují.  

V budoucnu můžeme očekávat další zesilování těchto fundamentů, což skýtá pozitivní 

očekávání a pokračování růstu, jelikož není pravděpodobné, že se stane něco, co by 

kryptoměny úplně zdiskreditovalo (je to pravděpodobnější i jednotlivých kryptoměn, ne 

však u technologie jako celku). Pokud by se však například ukázalo, že kvantové 

počítače jsou schopny efektivně prolomit veškeré dosavadní způsoby počítačové 
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kryptografie a ohrozit tak bezpečnost samotného jádra protokolu, mohlo by to tento 

trend zvrátit. Avšak kryptografie jako taková se sama neustále vyvíjí a není proto 

pravděpodobné, že se něco takového ve středním ani dlouhém období stane.  

Sentiment 

Sentiment na trhu je značně stabilizovaný a můžeme očekávat jeho další stabilizaci. 

Jedním z důvodů pro stabilizaci je růst počtu tržních aktérů, což bude stále sílit. 

V minulosti jsme viděli, že se trh adaptoval na nečekané propady a dokáže je v kurzu 

lépe absorbovat. V neposlední řadě je na místě poznamenat, že největší spekulativní 

bubliny již má kurz za sebou a jejich opakování je velice nepravděpodobné. 

Závěr o Elliottových vlnách 

Elliottovy vlny jsou historickým nástrojem, který dobře posloužil analytikům hlavně 

v minulosti a v dnešní době je jeho efektivita zpochybňována jak teorií, tak praxí. 

V naší analýze však tento nástroj posloužil dobře. Můžeme to vidět u rostoucích aktiv, 

které jsou již stabilizované (nejedná se tedy o počáteční fázi jejich uvedení na trh – 

proto jsme taktéž počali analýzu až od roku 2015, přestože byl Bitcoin na trhu 

v marginálním objemu obchodován již o 6 let dříve). 

V současné době se nacházíme v poslední části malého cyklu (jak jsme zjistili z ročního 

grafu s jednodenními svícemi), a tudíž můžeme očekávat korekční vlnu proti směru 

hlavního trendu. V delším měřítku (dva roky, třídenní svíce) jsme již na konci malého 

cyklu a celkově se nacházíme v korekční fázi, která může trvat od čtvrt až do půl roku, 

avšak poté by se měl kurz opět vydat dále a stoupat. Je těžké odhadnout, jak velká a 

dlouhá tato korekce může být, ale vzhledem k silným fundamentům a stabilnímu 

sentimentu na trhu neočekáváme, že by tomu bylo dlouho.  

Do jakých výšin se kurz může dostat, a jaké doporučení tato práce poskytuje v rámci 

nákupních rozhodnutí, se dozvíme v následující kapitole. Na závěr k Elliottovým vlnám 

však můžeme konstatovat, že nám poskytly užitečný rámec k přemýšlení o struktuře 

vývoje kurzu a díky tomu jsme byli schopni identifikovat určité pravidelnosti, ovšem 

bez souběžných dalších typů analýz bychom si svými závěry nemohli být jistí.  
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3.1.3 Odhad vývoje  

Kurz bude s největší pravděpodobností pokračovat v růstovém trendu, a to dlouhodobě. 

Nic nenasvědčuje tomu, že by se měl růstový trend otočit. V krátkém období 

samozřejmě uvidíme určité výkyvy, ovšem ty budou způsobené postupně se na povrch 

vynořujícími pozitivními či negativními zprávami, na které trh bude reagovat. 

Neidentifikovali jsme však žádné indicie, které by hovořily o změně na pokles.  

Vývoj kurzu 

V krátkém období očekáváme, že se kurz bude pohybovat směrem nahoru, ale 

nemůžeme vyloučit krátkodobé korekce. Jak bylo zmíněno výše, v současné době se 

nacházíme v korekčním období, ve kterém můžeme očekávat jistou stabilizaci kurzu. 

Jedním z důvodů je i ten, že trh již nereaguje prudkými poklesy, takže korekce budou 

sice znatelné, ale slabší. 

 

Graf 9 – Predikce krátkého období 

V grafu č. 9 můžeme vidět predikci v krátkém období zakreslenou do kurzu na 

směnárně Bitstamp.net, která byla primárním zdrojem informací v celé práci. Největší 

pravděpodobnost spatřujeme v pohybu kurzu v tmavě šedé zóně, nižší pravděpodobnost 

je pak v zóně světle šedé, přičemž je velice nepravděpodobné velké vychýlení kurzu 

z šedých oblastí. 

V grafu č. 10 (níže) pak můžeme pro porovnání vidět dlouhé období, které protíná 

trendová linie. Graficky zde můžeme vidět znázorněn fakt popsaný výše, tedy že 

očekáváme stabilní růst kurzu, který může i nadále zrychlovat. Oproti předpovědi 

v krátkém období, která je méně stabilní, zde máme jistotu větší stability. 
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Dlouhé období zasahuje do poloviny roku 2017, v našich předpovědích se soustředíme 

na predikce pro maximálně následující rok. V dalších letech již do rovnice vstupuje 

příliš mnoho neznámých a predikování se stává obtížnějším. 

 

Graf 10 – Predikce dlouhého období 

Vývoj kurzu je záhodno sledovat pravidelně, a hlavně pro krátké období provádět 

analýzy častější. Vzhledem k povaze této práce je ovšem nepraktické soustředit se na 

krátké období, a proto je kladen důraz na období dlouhé, ve kterém můžeme vidět 

rostoucí trend. Obecně je investování v dlouhém období rozumnější variantou, jelikož 

má stabilnější základ v zhodnocení podkladového aktiva, na což jsme se soustředili i 

zde. Doporučení pro investora na začátku roku 2017 by tedy bylo koupit, popř. držet.  

Vývoj kryptoměn 

Kryptoměny mají za sebou relativně krátký vývoj, nicméně i přesto v nich můžeme již 

dnes vidět obrovské množství inovací, které mají potenciál ovlivnit i další sektory. 

Jakým způsobem tyto inovace mohou dopadnout na budoucnost finančních trhů ukáže 

příští kapitola.  

V současné době se nejvíce hovoří o tzv. smart kontraktech (programovatelných 

smlouvách, které jsou schopny se vynucovat samy), a v Bitcoinu se do programového 

kódu v nedávné době dostal tzv. SegWit, který přináší zlepšení v této a mnoha dalších 

oblastech fungování. Do budoucna můžeme očekávat další pozitivní vývoj a 

implementaci nových funkcionalit. 
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3.2 Budoucnost finančních trhů 

Finanční trhy jsou jádrem každé zdravé společnosti. Bez efektivního přesunu financí a 

kapitálu by nemohla existovat obchodní aktivita obyvatel, bez které by veškeré luxusy 

moderního života neměl kdo zabezpečit. Je nesmírně důležité zajistit zdravě fungující a 

efektivní (levný) způsob, jakým přesouvat finanční hodnotu na trhu, což platí dvojnásob 

v dnešní globalizované společnosti.  

3.2.1 Decentralizace 

V současné době je většina institucí centralizovaná, ne jinak to platí i pro finanční trh. 

Burzy vznikaly jako centrální místa, která ovládala vždy určitá entita, a zůstalo tomu i 

dodnes. Regulace a pravidla vytváří vždy určitý stát, a banky jsou úzce provázány skrze 

systém licencí a pravidel fungování (např. povinné minimální rezervy). Jedním 

z největších benefitů, které kryptoměny a technologie blockchainu mohou přinést do 

budoucnosti, je decentralizace těchto institucí. 

Decentralizace s sebou přináší hned několik výhod: systém jako celek je robustnější 

vůči selhání, sílící konkurence tlačí náklady dolů, a větší výběr mezi různými 

alternativami vede k zodpovědnějšímu chování jednotlivých entit (státu, tržních entit –  

poskytovatelů i zákazníků).  

Robustnější systém. Díky decentralizaci v oblasti finančních trhů se vytvoří mnohem 

robustnější systém vůči selhání. Již se nebude stávat, že selhání jedné finanční instituce 

způsobí celosvětovou finanční krizi, protože se sebou jednotlivé instituce nebudou tak 

svázané.  

Nižší náklady. V současné době je finanční systém obrovský kolos, který ve svém 

odvětví zaměstnává obrovské množství lidí a pro který musí pracovat obrovské 

množství dodavatelů a subdodavatelů. Díky decentralizaci se systém zeštíhlí a bude 

možné snížit transakční náklady na minimum. Hezkým porovnáním může být například 

přesun finančních prostředků z jednoho kontinentu na druhý, kdy v současné době jsou 

náklady v řádek procent či desítek procent a v budoucnu mohou být díky kryptoměnám 

fixní (v řádku několik centů či korun).  
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Konkrétně můžeme zmínit například remittances, tzn. posílání finančních prostředků 

z ciziny do domovské země migranty či lidmi mající své blízké v zahraničí (jejich 

objem je větší než celková suma zahraniční pomoci všech zemí na světě, pohybujících 

se okolo 600 miliard dolarů ročně). V současné době je nutné využít klasických 

finančních institucí či služeb jako například Western Union, ty jsou ovšem 

centralizované a drahé. 

 

Obrázek 12 – Porovnání Western Union a Bitcoin (51) 

Měnová konkurence. Díky měnové konkurenci se v budoucnosti lidé v zemích jako 

Venezuela nedostanou do problémů s finančními prostředky. Konkurence totiž nutí 

jednotlivé aktéry chovat se zodpovědně, a je to právě peněžní monopol, který 

v současné době mají státy na určitém území, díky kterému je možné ožebračit celý 

národ (v současné době si 90 % lidí ve Venezuele nemůže dovolit koupit jídlo). Měnová 

konkurence je pro státy nežádoucí jev, nicméně pro lidi je nesmírně pozitivní, a proto 

bude velice vítaná. 

Oddělení státu a peněz. Novověká historie státu byla historií boje za odloučení moci 

církevní od moci světské.  Moderní historie státu může být v budoucnu definována jako 

doba oddělení moci finanční od moci státní. Jelikož s kontrolou peněz se vždy pojí 

nezodpovědné zacházení, a jelikož v moderní době již existují prostředky tvorby 

finančního systému bez centrální autority, je nasnadě otevřít se možnosti oddělení 

financí od států, což by vedlo k ještě více globalizované a stabilnější společnosti.   
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3.2.2 Blockchain a jeho implikace 

Blockchain a jeho uplatnění je nesmírně široké. V budoucnu můžeme očekávat 

pronikání této technologie do všech oblastí od veřejných registrů, až po distribuované 

řešení firemní politiky. Již v současné době bankovní instituce, centrální banky a velké 

korporace vynakládají nemalé finanční prostředky k výzkumu aplikace technologie 

blockchain na jejich odvětví. Je jen otázkou času, než se objeví první státní platidlo, 

které bude raženo algoritmem kryptoměny.  

Implikace postupné integrace blockchainu do každodenního života si můžeme 

představit na dvou příkladech.  

Volby. Volby svazuje obrovská byrokracie, která v současné době kolem nich existuje. 

S tím, jak se technologie stávají čím dál tím více součástí normálního života si lze 

představit, že státy namísto volebního zákona vydají volební blockchain, který bude 

upravovat, jak způsob voleb, tak počítání hlasů a řešení konfliktů, vše automaticky a 

způsobem, který se nedá podvrhnout. 

Management identit. V současné době je klíčové vydávání průkazů totožnosti a 

cestovních dokladů. Co kdyby to nebylo nutné, a identita osob by byla spravována na 

blockchainu? Již v dnešní době existují pokusy o vytvoření globálního managementu 

identity, jako například Bitnation. Pokud si nějaký systém v této oblasti získá dobrou 

reputaci, je možné, že se stane celosvětově uznávaným standardem. 

Jak můžeme vidět, blockchain přináší implikace nejen na oblast finančních trhů, ale 

obecně na celou společnost. Je jen otázkou času, kdy se stane součástí normálního 

života, jakou se stalo již v minulosti psaní a centrálně vedené účetnictví.  

Co nás v blízké době kolem blockchainu čeká? Velkou novinkou jsou nové formy 

kryptografie, které ke svému fungování využívají tzv. zero-knowledge proof (důkaz bez 

žádných znalostí). Tato kryptografie poskytuje větší anonymitu a bezpečnost transakcím 

a je možné díky ní možné vytvořit bezpečnější, a ještě robustnější systém než doposud.  
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4 ZÁVĚR 

Kryptoměny jsou novou technologií, která v současnosti zažívá obrovský boom. Leč 

existují již téměř celé desetiletí, jedná se stále pouze o začátek a jejich plný potenciál 

čeká na odhalení. Předložená práce se zabývala komplexním pohledem na kryptoměny 

z pohledu ekonomického, technologického a právního, s propojením finančních trhů a 

užitím nástrojů finanční analýzy na příklady nejpopulárnější kryptoměny s názvem 

Bitcoin.  

V teoretické části práce byly položeny základy finančním trhům, kryptoměnám a jejich 

způsobu fungování, a jednotlivým technikám a nástrojům finanční analýzy, včetně 

fundamentální, psychologické a se speciálním zaměřením na technickou analýzu. 

V analytické části pak byly tyto nástroje (zejména technická analýza) použity pro 

analýzu kurzu BTC/USD a jako podklad pro predikce učiněné v poslední části návrhů 

vlastních řešení.  

Bitcoin a kryptoměny mají před sebou pozitivní budoucnost. Bylo zjištěno, že vývoj 

kurzu je podložen reálnými skutečnostmi a že nastolený růstový trend bude s lokálními 

korekcemi pokračovat i do budoucna. Investorům práce doporučuje na základě 

provedených analýz otevření či držení pozic v Bitcoinu a jiných perspektivních 

kryptoměnách, které Bitcoin přímo nekopírují a nabízejí něco navíc (např. Ethereum).  

Budoucnost finančních trhů je taktéž hodnocena pozitivně. Současný stav je možné 

zlepšit a díky technologiím, jakou je blockchain, je již dnes možné, aby se i odvětví 

financí dostalo do moderní doby. Množství zlepšení, které pro oblast finančních trhů 

kryptoměny do budoucna přinesou, shrnují tři body: systém se stane robustnějším, sníží 

se náklady a zvýší se měnová konkurence.  

Nyní nám nezbývá nežli počkat na to, co budoucnost ve skutečnosti přinese. Predikce 

vždy vychází pouze ze znalostí současnosti, a to se promítá na omezenosti její 

pravdivosti. V budoucnu se totiž objeví nové technologie a okolnosti, které mohou celý 

obraz vykreslit v jiném světle. Závěrem této práce však je, že nás díky identifikovaným 

technologiím čeká zářná, a nikoliv chmurná budoucnost. 
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