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1 Úvod 

  V dnešnom internetovom svete, vzniká mnoho alternatív, ktoré spoločnosti umožňujú 

zjednodušiť si život. Online nákupy, internetové bankovníctvo, online obchodovanie a burzy, 

platba kartou a mnoho ďalších služieb ešte relatívne nedávno neexistovali. Dnes už sú mnohé 

z nich pre nás samozrejmosťou. Nevyhnutnou súčasťou týchto služieb je samozrejme platba. 

Online výmena peňazí medzi nakupujúcim a predávajúcim má dnes mnoho foriem, či už ide 

o Paypal, o bankový prevod, platbu bankovou kartou a mnoho iných.  Tieto formy transakcie majú 

jednu zásadnú spoločnú vlastnosť. Účastníkom každej jednej online transakcie vo vyššie 

spomínaných formách je nielen nakupujúci a predávajúci ale i dôveryhodná tretia strana, teda 

sprostredkovateľ online platby. Je možné v dnešnom, neustále rozvíjajúcom sa svete, vykonať 

online platbu bez zásahu sprostredkovateľa? Vo svete kryptomien áno. Kryptomien existuje 

mnoho, no najdominantnejšou v súčasnosti je bitcoin. Virtuálna, digitálna mena, ktorá umožňuje 

nákup a predaj tovarov a služieb bez akéhokoľvek tretej strany.  

 V spojení s bitcoinom sa v práci sa budeme často stretávať s pojmami kryptomena 

a virtuálna mena. Virtuálna mena je menou internetovou, čo znamená, že neexistujú hmatateľné 

bankovky alebo mince.  Rozlišujeme centralizovanú a decentralizovanú virtuálnu menu. Medzi 

decentralizovanú virtuálnu menu patrí aj kryptomena. Keďže je rozdiel medzi pojmami minimálny, 

v práci ich budeme považovať za synonymá. 

 Hlavným cieľom bakalárskej práce je vyhodnotiť potenciál bitcoinu stať sa svetovou 

rezervnou menou na základe troch predpokladoch. Prvým predpokladom je bitcoin ako prostriedok 

výmeny, druhým predpokladom je bitcoin ako uchovávateľ hodnoty a posledným je bitcoin ako 

zúčtovacia jednotka. Obsahom každého predpokladu sú typické odlišné vlastnosti bitcoinu od 

tradičných mien ako napríklad súčasná hlavná svetová mena – americký dolár a následne 

vyhodnotenie, či daná vlastnosť zvyšuje alebo znižuje potenciál bitcoinu stať sa hlavnou svetovou 

menou. Predpoklady, využité v práci predstavujú hlavné funkcie peňazí. V bakalárskej práci je 

použitá metóda popisná a taktiež porovnávacia metóda.  

 Práca je rozdelená, do troch hlavných kapitol. Prvá kapitola sa zameriava na vybrané 

aspekty z vývoja medzinárodného menového systému. Nachádzajú sa tu informácie 

o medzinárodnom menovom systéme, ale aj informácie, ktoré sa týkajú hlavnej svetovej meny – 

amerického doláru. Podstatou tejto kapitoly je čitateľom poskytnúť informácie o menovom 
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systéme a súčasnému postaveniu amerického dolára, ktorá predstavuje hlavnú svetovú menu, pre 

následné jednoduchšie posúdenie bitcoinu ako hlavnú svetovú rezervnú menu. 

 Druhá kapitola, s názvom Postavenie bitcoinu v medzinárodnom menovom systéme je 

zameraná na kryptomenu bitcoin a jej súčasné postavenie v tomto systéme. Cieľom kapitoly je 

priblížiť podstatu, vznik a históriu, vlastnosti,  reguláciu a vývoj ceny kryptomeny bitcoin.  

 Cieľom tretej kapitoly je vymedziť typické odlišné vlastnosti kryptomeny bitcoin 

v porovnaní tradičnou menou ako americký dolár. Táto komparácia je rozdelená do troch hlavných 

predpokladov. Konkrétne sa jedná o predpoklady: bitcoin ako prostriedok výmeny , ako 

uchovávateľ hodnoty a ako zúčtovacia jednotka. Cieľom tejto kapitoly je zkúmať potenciál 

bitcoinu stať sa svetovou rezervnou menou.  

 Zdrojom informácií sú najmä odborné literatúry, tiež  internetové stránky zamerané na 

kryptomeny najmä zahraničné, písané v anglickom jazyku, vedecké články z medzinárodných 

menových inštitúcií a bánk, napríklad Európska centrálna banka, Česká národná banka, Slovenská 

národná banka.  
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2 Vybrané aspekty z vývoja medzinárodného menového 
systému  

 Podľa Němečka (2000) je medzinárodný menový systém súhrn vzájomných väzieb medzi 

menami a menovými systémami jednotlivých štátov a oblastí, ktorý vznikal od polovice minulého 

storočia ako dôsledok a súčasne ako podmienka rozvoja svetového trhu. Súbežne s vytváraním 

medzinárodného menového systému sa vytváral medzinárodný finančný systém, ktorý autor 

definuje ako systém finančných vzťahov v procese medzinárodného pohybu peňažného kapitálu 

a v procese medzinárodného platobného styku. Neumann a spol,. (2010) charakterizuje 

medzinárodný menový systém ako súbor vzťahov, ktoré vznikajú pri hospodárskych, politických, 

kultúrnych ale aj iných vzťahoch za pohybu peňažných prostriedkov medzi štátmi. Isard (2005) 

tvrdí, že už pri vzniku platidiel, ktoré neskôr nahradili barterový obchod, existovala istá, základná  

forma medzinárodného menového systému. Z toho vyplýva, že medzinárodný menový systém sa 

časom vyvíja a je nutné ho prispôsobovať, pretože veľmi úzko súvisí s rozvojom svetového 

hospodárstva, ich ekonomickými prioritami a cieľmi.  

  

2. 1 Hlavné etapy a vývojové formy medzinárodného menového systému 

 V snahe vytvoriť dobré podmienky pre rozvíjajúci sa medzinárodný obchod a pre 

medzinárodný pohyb kapitálu a osôb bolo nutné vytvoriť platidlo, ktorého jednou z mnoho funkcií 

bolo určiť hodnotu tovarov.  

 Bartrov obchod sa všeobecne radí medzi prvé náznaky menového systému. Jeho vznik sa 

datuje do obdobia približne 6000 rokov pred Kristom. Princípom tohto obchodu bola výmena 

tovaru za iný tovar. Hovoríme teda o špecifickej forme platidla. Naskytli sa však aj problémy: 

nedeliteľnosť, ťažké vyčíslenie hodnoty, zaistenie obojstranného záujmu o daný tovar atď. Neskôr 

z týchto praktických dôvodov, vznikli ďalšie druhy platidla a to vo forme vzácnych kovov. Toto 

obdobie nazývame bimetalizmus. Z vzácnych kovov sa využívalo najmä zlato a striebro. Neskôr, 

vznikli mince zo zlata a striebra, ktoré predstavovali plnohodnotnú formu platidla s nominálnou 

hodnotou vyčíslenou priamo na každej minci. Postupne vznikali i neplnohodnotné mince, ktorých 

hlavnou charakteristickou vlastnosťou je že ich nominálna hodnota je vyššia ako reálna. Tieto 

neplnohodnotné mince mohli vzniknúť napríklad kvôli  opotrebovaniu alebo z dôvodu, že pri 

nižších hodnotách mincí by razenie zo vzácnych kovov bolo príliš náročné. Ďalším problémom 
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bolo udržať pomer zlata a striebra v obehu pri kolísaní cien oboch týchto vzácnych kovov. 

Nakoniec volatilita zlata a striebra viedla k upriameniu sa k jednej z týchto surovín a to k zlatu. 

Koniec bimatelizmu sa datuje do roku 1870. Nástupcom obdobia bimetalizmu bol zlatý 

monometalizmus, ktorý vznikol v Anglicku a formoval sa v priebehu 19. storočia. Rozlišujeme 

jeho 5 základných foriem: štandard zlatej mince, štandard zlatého odliatku, štandard zlatej devízy, 

štandard zlatej rezervy a posledný štandard brettonwoodského typu. Obdobie zlatého štandardu je 

historicky významné, pretože zaistilo dlhodobú cenovú stabilitu v jednotlivých štátoch, ktoré s ním 

boli úzko spojené. Štandard zlatej mince znamenal jednoduchú a priamu zameniteľnosť meny za 

zlaté mince. Centrálna banka zároveň zaručovala nákup a predaj zlata v akomkoľvek množstve za 

fixnú cenu. Polouček a kol. (2009) uvádza tri hlavé ekonomické výhody štandardu zlatej mince: 

 minimálne kurzové riziko; 

 neinflačná menová politika; 

 vyrovnávanie nerovnováhy zahraničného obchodu. 

Minimálne kurzové riziko bolo zaručené fixným devízovým kurzom, čo umožnilo investorom 

a obchodníkom znížiť náklady v dôsledku toho, že nebolo nutné zaistenie voči zmene devízového 

kurzu. Ďalšou značnou výhodou bola neinflačná menová politika. Centrálne banky nemohli 

zasahovať prostredníctvom monetárnej politiky do ekonomiky, v podstate sa peňažná zásoba 

vyvíjala sama, resp. podľa množstva zlata v danej krajine. V ekonomike zároveň nevznikali žiadne 

inflačné alebo deflačné tlaky vzhľadom k fixnej väzbe peňazí a zlata. Jednou z úloh centrálnych 

bánk v období zlatého štandardu bolo udržiavať primerané množstvo zlata, potrebné pre danú 

krajinu. Poslednou, spomínanou výhodou bola tendencia zlatého štandardu vyrovnávať 

nerovnováhu zahraničného obchodu. V prípade, že daná krajina viac vyváža tovary a služby ako 

ich dováža, v ekonomike dôjde k poklesu množstva peňazí, resp. zlata a tým aj k poklesu cien 

tovarov a služieb. Nízke ceny sa stanú konkurencieschopnejšie, čo následne spôsobí zvýšenie 

dopytu po lacnejších tovaroch, teda dôjde k zvýšeniu exportu. Tento vyrovnávací mechanizmus 

funguje aj v opačnom prípade, kedy daná krajina viac dováža ako vyváža.  

 Po vypuknutí 1. svetovej vojny sa systém zlatého štandardu stal neudržateľným. Vojna 

vyvolala obrovské vojenské výdaje, ktoré bolo nutné financovať tlačenou formou peňazí bez 

ohľadu na ich krytie. V najkritickejšom období, v Nemecku, devízový kurz dosiahol úroveň 4,2 

biliónov nemeckých frankov voči jednému americkému doláru, uvádza Němeček (2000). 
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 V medzivojnovom období sa objavovala snaha obnoviť systém zlatého štandardu, no 

vzhľadom k povojnovým ekonomickým situáciám bol jeho návrat skoro nemožný. Systém zlatého 

štandardu sa podarilo zaviesť ale už len v modifikovanej forme.  

V štandarde zlatého odliatku, ktorý zaviedla Veľká Británia v roku 1925, sa prestali raziť 

nové, plnohodnotné zlaté mince a následne sa sťahovali z obehu. Centrálne banky boli povinné 

zmeniť bankovky za tzv. zlaté odliatky. Zlatý odliatok mal hmotnosť 400 oz1, približne 12,5 kg. 

V praxi to znamenalo, že zlatý odliatok si bolo možné zadovážiť len za určité množstvo bankoviek, 

ktoré cenovo odpovedalo presne danému množstvu zlata. Zaistilo sa tým nižšie množstvo dopytu 

po zlatých odliatkoch. Ekonomická situácia po ukončení 1. svetovej vojny bola na veľmi zlej 

úrovni. Dôsledkom obrovskej inflácie, deficitnej platobnej bilancii, nadhodnotení alebo 

podhodnotení kurzov a ďalších aspektov bol rozvrátený menový systém a vyčerpané rezervy zlata.  

 Štandard zlatej devízy znamenal, že banka nebola povinná zameniť peniaze priamo za zlato 

ale za zlaté devízy. Štáty, ktoré využívali tento systém prestali raziť zlaté mince a zrušili obchod 

so zlatom. Zmeniteľnosť za spomínané zlaté devízy si udržali 3 hlavné meny: libra, francúzsky 

frank a americký dolár, ktorý ju ako posledný z mien zrušil v roku 1934. 

 Štandard zlatej rezervy stanovil určité percento, ktoré tvorilo krytie bankoviek zlatom. 

Neumanna a spol. (2010) uvádza, že prvou európskou krajinou, ktorá obnovila zlatú menu bola 

Švédsko v roku 1924 a neskôr Anglicko v roku 1925. Aj napriek tomu, že sa krajiny vrátili 

k systému zlatého štandardu, problémy pokračovali. Nadhodnotené alebo podhodnotené menové 

kurzy, nerovnomerne rozdelené množstvo zlata atď. Množstvo zlata bolo síce dostatočné, no podľa 

autora až 70 % celkového množstva vlastnili Francúzsko a Anglicko. V snahe udržať systém 

zlatého štandardu, štáty strážili svoje zlaté rezervy a klesala ochota poskytovať likviditu 

obchodným bankám. Zníženie objemu peňazí v obehu a následná deflácia sa odzrkadlili 

v podnikateľskej sfére a tzv. Veľká depresia sa rozvinula naplno. Niektoré štáty, napríklad Británia 

upustili od systému zlatého štandardu a štát začal zasahovať do ekonomiky s proti-deflačnými 

opatreniami, iné štáty ako napríklad Francúzsko, Belgicko, Švajčiarsko atď, trpeli väčšou defláciou 

a následným poklesom výroby. Aj napriek všetkým problémom sa systém modifikovaného zlatého 

štandardu podarilo udržať až do roku 1929. 

                                                 
1 Tzv. unca je váhová jednotka, ktorá sa využíva najmä v súvislosti s drahými kovmi. Zvyčajne s problematikou na 

svetových trhoch. 1 oz má po prepočte 31, 1035 g. 
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 Brettowoodský menový systém (dolárový systém) vznikol v reakcii na obdobie po druhej 

svetovej vojne v snahe zostaviť nový medzinárodný menový systém, ktorý zabezpečí stabilizáciu 

svetovej ekonomiky. Neumann a spol. (2010) uvádza, že jedným z hlavných cieľov bolo vyhnúť 

sa rozsiahlej deformácii hospodárstiev z obdobia 30. rokov, kedy nastalo prudké spomalenie 

ekonomického rastu, nárast nezamestnanosti, protekcionizmus, ktoré ničili medzinárodný obchod. 

V roku 1944 sa v americkom meste Bretton-woods zišlo 44 krajín sveta, ktoré vypracovali nový 

návrh medzinárodného menového systému pre obdobie od roku 1945 až 1971. Princíp nového 

medzinárodného menového systému kládol dôraz na zlato s pevnou cenou a pevnými  menovými 

kurzami. Dohľad nad systémom mal fond, ktorý tvoril vklady všetkých krajín. Vklady boli tvorené 

v zlate a čiastočne v devízach, z ktorých na základe súhlasu tohto fondu, budú financované úvery 

na krytie deficitov platobných bilancií. Spojené štáty hrali vedúcu rolu v tomto systéme, vzhľadom 

k tomu, že sa po druhej svetovej vojne stala kľúčovou ekonomickou mocnosťou sveta. Súčasťou 

Bretton-woodského systému boli tzv. Články dohody, ktorých obsahom boli zásady celého 

systému. Autor radí medzi hlavné zásady predovšetkým:  

 vytvorenie hlavnej medzinárodnej inštitúcie, ktorej úlohou, ako už bolo spomínané, bolo 

poskytovať úvery na vyrovnanie platobnej bilancie na základe súhlasu fondu; 

 hlavnou rezervnou menou bretton-woodského systému bol americký dolár, dolár bol 

priamo viazaný na zlato v pomere 35 USD za troyskú uncu (0,888671 g zlata), pričom 

ostatné meny boli viazané nepriamo na zlato, prostredníctvom amerického doláru. Preto sa 

názov Bretton-woodský menový systém uvádza aj ako dolárový systém; 

 každá krajina zaväzovala, že bude udržovať paritu2 svojej meny voči amerického doláru 

v pevnom kurze s maximálnou odchýlkou 1 %; 

 jedna z hlavných zásad umožňovala úpravu kurzu voči americkému doláru so súhlasom 

medzinárodného menového fondu za predpokladu, že rozvíjajúci voľný obchod a súčasne 

fixný kurz spôsobuje v domácej ekonomike vyššiu nezamestnanosť. To ale neplatilo pre 

americký dolár, pretože táto mena ako základ celého systému musí zostať stabilná, inak by 

sa celá štruktúra systému musela zmeniť; 

 poslednou hlavnou zásadou článkov dohody, bola konvertibilita mien, pretože po druhej 

svetovej vojne bolo možné zameniť iba americký a kanadský dolár. Väčšina mien 

                                                 
2 Parita meny zohľadňuje rôzne vzájomné výmenné kurzov rôznych mien. Využíva sa na porovnávanie životnej 
úrovne v rôznych krajinách, zohľadňujúc cenové rozdiely medzi nimi. 
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vyspelých krajín sa stala konvertibilná v období od 1958 až 1959, japonský jen až v roku 

1964. 

Vývoj bretton-woodského systému bol priamoúmerný vývoju amerického doláru. V období od 

1945 až 1960 bol systém relatívne stabilný. Americký dolár udržoval stabilnú cenu voči zlatu. 

Zmena však prišla v období 50. až 60. rokoch, kedy podľa autora nastali 3 hlavné problémy: 

problém likvidity, problém dôvery a problém prispôsobovania sa. Autor uvádza, že v 60. rokoch 

objem obchodu a medzinárodných platieb sa zvyšoval približne o 7 % ročne, pričom zásoba zlata 

len o približne 1 až 1,5 %., teda nastáva problém likvidity. S ňou súvisiaci problém dôvery voči 

americkému doláru, keďže americký dolár nezaručoval zmenu doláru za zlato v pomere 35 USD 

za 1 troyskú uncu, strácal dôveru. Problém prispôsobovania sa viaže na neexistujúci automatický 

mechanizmus, ktorý by riešil nevyrovnanú platobnú bilanciu štátov. Jednotlivé štáty sa zameriavali 

skôr na riešenie vnútorných problémov ekonomiky ako na nevyrovnanú platobnú bilanciu. Jednalo 

sa predovšetkým o Spojené štáty. Silný nárast výdajov v dôsledku vietnamskej vojny spôsobil 

zvýšenie inflácie, ktorá vytvárala tlak na oslabenie doláru alebo posilnenie inej meny. Charakterom 

celého brettonwoodského systému však bolo udržať fixný kurz. V dôsledku udržania fixných 

kurzov voči americkému doláru sa inflácia presunula aj na všetky ostatné štáty. V roku 1971, 

vtedajší americký prezident Nixon, ukončil konvertibilitu amerického doláru v zlato a systém 

zlatého štandardu úplne zanikol. 

 Postbretton-woodský (jamajský) menový systém bol nástupcom bretton-woodského 

systému. V roku 1979 na uskutočnila konferencia v jamajskom meste Kingston, ktorá upravila 

zásady medzinárodného menového systému. Tento systém zišiel v platnosť 1. 4. 1978. Jeho 

hlavnými zásadami, podľa Kubištu (2005) boli:  

 zrušenie oficiálneho trhu a zrušenie oficiálnej ceny zlata, čo znamenalo, že so zlatom bolo 

možné obchodovať za tržné ceny; 

 obmedzenie funkcie zlata ako menový kov, teda nastalo zrušenie používania zlata ako 

finančný a platobný prostriedok; 

 využitie zvláštneho práva používania alternatívnej meny SDR, ktorá zastávala rolu 

medzinárodnej rezervnej meny; 

 uznanie floatingu3. 

 

                                                 
3 Relatívna kurzová voľnosť členských štátov. Zmeny musia byť konzultované s medzinárodným menovým fondom.  
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2. 2 Štruktúra medzinárodného menového systému 

Štruktúru medzinárodného menového fondu tvoria podľa Nemečka (2000) štyri základné 

prvky. V národnom menovom systéme sú to národné meny, v regionálnom menovom systéme sú 

to regionálne meny a posledným prvkom sú svetové meny v rámci svetového menového systému. 

V tejto kapitole si definujeme rozdiel medzi pojmom mena a peniaze a postupne sa budeme 

bližšie zaoberať jednotlivými prvkami medzinárodného menového fondu.  

 

2. 3 Pojem mena a peniaze  

 V kontexte medzinárodného menového systému úzko súvisia pojmy mena a tak isto pojem 

peniaze. Preto je nutné sa nimi bližšie zaoberať a presne si definovať obsah daných pojmov. 

 Revenda (2010) vo svojej publikácii rozdeľuje definíciu peňazí na teoretickú, ktorá 

vysvetľuje podstatu peňazí a empirickú, ktorú považuje za podstatnú pre ekonomický vývoj. Tá 

teoretická rovina značí, že za peniaze možno považovať akékoľvek aktívum, ktoré je všeobecne 

prijímané ako platidlo za tovar a služby alebo pri úhrade dlhu4. Dôležitým aspektom sú 

všeobecnosť a taktiež dôveryhodnosť peňazí. Z toho vyplýva, že peniaze sú aktívom, v ktoré 

spoločnosť verí a budú všeobecne prijímané za účelom platby. Vyššie spomínaná empirická 

definícia peňazí súvisí s menovou politikou, ktorú riadi centrálna banka v našom prípade spoločná 

centrálna banka pre členské štáty európskej únie. Jej úlohou je regulovať vývoj peňazí v ekonomike 

respektíve cenu peňazí pomocou krátkodobých úrokových sadzieb. Výsledkom tejto empirickej 

definície sú takzvané menové agregáty5, ktoré predstavujú peniaze s určitým stupňom likvidity6. 

Ich základnou úlohou je teda vymedziť množstvo peňazí v obehu. Jílek (2004) považuje peniaze 

za všetko, čo je bežne prijímané ako zákonné platidlo pre splácanie dlhu. Autor uvádza 3 základné 

funkcie peňazí: 

 účtovná jednotka kúpnej sily7; 

 platobný prostriedok medzi spotrebiteľmi, firmami a vládou; 

 prostriedok uchovávania hodnoty. 

                                                 
4 V prípade emitenta sú emitované peniaze pasívom.  
5 Menové agregáty predstavujú celkové množstvo peňazí v obehu. 
6 Likvidita znamená schopnosť okamžitej platby, z toho vyplýva že najlikvidnejším aktívum sú peniaze v hotovosti. 
7 Cena tovarov a služieb 
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 Němeček (2010) definuje pojem mena ako štátom uznaný a upravený druh peňazí, ktorý 

plní peňažné funkcie na určitom štátnom území. Peniaze existujú vždy ako peniaze určitej meny. 

Mena je právnou formou peňazí. Zjednodušene povedané, mena je pojem právny a peniaze patria 

do kategórie ekonomickej. 

 

2. 4 Národná a regionálna mena 

 Podľa Nemečka (2000), ak hovoríme o mene štátu  označujeme ju menou národnou. Autor 

uvádza, že od polovice roku 1998 v rámci národných menových systémov existovalo 161 

národných mien, 5 relatívne samostatných území nemali vlastnú národnú menu ale používali menu 

iných štátov, napríklad San Maríno používalo taliansku libru, Namíbia používala juhoafrický rand, 

Marshallove ostrovy používali americký dolár atď. Existovalo aj 5 samostatných štátov, ktoré síce 

mali svoju národnú, zákonnú menu ale paralelne s ňou bola  zákonná aj mena iného štátu, napríklad 

v štáte Bhútán používali ngultrum a indickú rupiu, v Libérii používali liberijský dolár a americký 

dolár, v Paname používali menu balboa a americký dolár atď. Ďalšie dva zvláštne prípady boli štáty 

Afghánistán a Sudán, kde používali dvojitú národnú menu v rámci jedného štátu. V Afganistáne to 

boli severný a kábulský afghán a v spomínanom Sudáne to boli súdánska libra a sudánský dinár. 

V štáte Laos cudzia národná mena, americký dolár, nebola zákonom uznaným platidlom ale spĺňala 

všetky funkcie národnej meny na tomto štátnom území. Národnou menou tohto štátu bol laoský 

kip. 

 Menej známy pojem regionálna mena taktiež patrí do štruktúry medzinárodného menového 

systému, ktorého súčasťou sú rôzne meny s rôznym stupňom kurzovej závislosti. Hlavným 

charakteristickým prvkom regionálnych menových systémov sú spoločné pravidlá platné pre 

presne určené členské štáty. Týmito pravidlami sa však môžu riadiť i nečlenské štáty, napríklad 

Rakúsko, ktoré svoju kurzovú politiku riadilo podľa menovej jednotky ECU8 aj napriek tomu, že 

nebolo členom tohto regionálneho systému. Pravidlá pre členské štáty, v rámci regionálnych 

menových systémov môžu ale taktiež nemusia byť ukotvené v medzinárodných dohodách. 

Nemeček (2000), preto rozdeľuje regionálny menový systém do dvoch skupín: ak sú pravidlá 

ukotvené v medzinárodnej dohode, tak systém je inštitucionalizovaný, ak nie, tak systém je 

neinštitucionalizovaný. K inštitucionalizovaným regionálnym menovým systémom zaraďujeme 

                                                 
8 European Currency Unit,v preklade: Európska menová jednotka bola košová menová jednotka krajín Európskych 
spoločenstiev, ktorá slúžila na zúčtovanie medzinárodných operácií. 
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napríklad: Škandinávsku menovú úniu, Latinskú menovú úniu, Európsky menový systém a naopak 

k neinštitucionalizovaným regionálnym menovým systémom zaraďujeme napríklad: librový blok 

v období od 1931 až 1939, Zlatý blok v období od 1931 až 1936 atď. Ďalším charakteristickým 

prvkom regionálnych menových systémov podľa autora je, že systém predstavuje formu obrany 

členských štátov proti tomu, ako sa vyvíja medzinárodný menový systém ako celok. Pokúšal sa 

o to napríklad, spomínaný, Zlatý blok, ktorého cieľom bolo zachovať konvertibilitu v zlato aj pre 

súkromné osoby. V istých prípadoch ide len o spojenie slabších systémov, napríklad 

Východoafrická a Stredoafrická menová únia. 

 Značný význam v regionálnom menovom systéme má menová únia. Autor tento systém 

opisuje ako najpevnejšiu formu regionálneho menového systému.  Menovú úniu môžeme vymedziť 

ako existenciu jednotnej meny - euro a jednotnej centrálnej banky – Európska centrálna banka, 

ktorá má na zodpovednosť jednotnú menovú politiku.  

 

2. 5 Svetová rezervná mena a jej funkcie 

 Z národných mien používaných medzinárodne ako platidlo a uchovávateľ hodnôt vznikajú 

ukladacie a rezervné meny nazývané svetové meny. S týmto pojmom však sa však spája ďalší 

veľmi podobný pojem: nadnárodná mena. Častý je aj pojem svetové peniaze, ktoré sú využívané 

v rôznych významoch a často nie sú bližšie definované. Preto je potrebné obsah týchto pojmov 

bližšie vysvetliť. 

 Nemeček (2000) uvádza, že svetové meny sú menami národnými. Sú emitované podľa 

pravidiel príslušných národných menových sústav, sú to však meny internacionalizované, 

medzinárodne používané.  

 Menu nadnárodnú môžeme definovať ako menu viacerých štátov ale v rámci určitého 

zoskupenia štátov. Príkladom je euro v rámci európskej menovej únie. 

 Pojem svetové peniaze sa mnohokrát spájajú s pojmami ako svetová mena, nadnárodná 

mena, národná mena ale nie je možné tieto pojmy stotožňovať. Svetové peniaze sú napríklad zlato 

a to z toho dôvodu, že jeho vlastnosti sú pre plnenie funkcie peňazí najvhodnejšie. Je to tzv. 

univerzálneho platidlo. 

 Neměček (2000) uvádza, že svetová mena plní tri základné funkcie. Po prvé, slúži ako 

medzinárodné platidlo, čo znamená, že devízy sú žiadané a všeobecne používané, po druhé slúži 

ako rezervná mena, čo znamená, že v devízach denominovaných v týchto menách sú uchovávané 
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rezervy medzinárodných platidiel, a to ako ústrednými menovými inštitúciami tak aj komerčnými 

bankami, významné sú zvlášť rezervy multinacionálnych spoločností, ktorých presun z meny do 

meny podstatne ovplyvňuje pohyb menových kurzov, po tretie slúži ako ukladacia mena, čo 

znamená, že zahraničie ukladá majetok v obchodovateľných, zúročiteľných cenných papieroch 

v týchto menách. K tomu aby mena mohla plniť svoje funkcie svetovej meny, musí predovšetkým 

byť voľne disponibilná a voľne konvertibilná za iné meny. 

 

Vývoj amerického dolára ako svetovej rezervnej meny 

História amerických peňazí siaha až do obdobia 70. rokov 20. storočia, kedy Kontinentálny 

kongres vydal papierové peniaze, ktoré nazval „continental“. Tieto peniaze slúžili na financovanie 

boja proti britskej koloniálnej moci. Americký dolár, teda nebol prvou originálnou menou 

Spojených štátov. Náklady na boje sa však časom zvyšovali a kongres musel pristúpiť 

k patričnému rozhodnutiu, že zvýšil množstvo „continetalov“ v obehu, čomu však neodpovedala 

ich hodnota. V dôsledku tohto rozhodnutia došlo k inflačnému procesu a hodnota „continentalu“ 

klesla na minimum. Z „continetalu“ sa stali bezcenné papiere. Eckert (2012) hovorí, že po víťaznej 

vojne s Britmi za americkú nezávislosť boli pre Američanov zrejmé dve veci. Po prvé, mena 

nového amerického národa určite nebude odvodená od britskej libry, teda od bývalej koloniálnej 

moci a po druhé, mena musí byť krytá buď drahým kovom alebo inou vecnou hodnotou. 

Najjednoduchším riešením tejto situácie bolo jednoducho prevziať menu, od iného štátu. Do úvahy 

pripadal najmä španielsky strieborný dolár a tak sa aj stalo. Počas razby vlastnej americkej meny 

boli v obehu španielske doláre. Pred prvou svetovou vojnou, svetová mena, ktorá predstavovala 

stabilitu bol britská libra. Americký dolár nehral v tomto období žiadnu dôležitú rolu. Po výstreloch 

v Sarajeve sa situácia pre americký dolár zmenila.  

Počas 1. svetovej vojny sa finančné prostriedky Veľkej Británie postupne míňali. Eckert 

(2012) uvádza, že Londýn v dôsledku vyčerpávania svojich finančných zdrojov zrušil britské 

zahraničné investície a financie previedol naspäť pre následne financovanie vojny. V tom im 

americkí bankári ponúkli finančnú pomoc. Pôžičky boli poskytované priamo Britom, ktorí ich 

následne prerozdeľovali svojim spojencom. Po víťazstve štátov Dohody donútili Nemeckú ríšu na 

základe Versaillskej zmluvy zaplatiť vysoké vojnové reparácie. V roku 1924 bol zrealizovaný tzv. 

Dawesov plán, ktorý spočíval v tom, že Amerika umožnila Nemcom financovať reparácie z vojny 

prostredníctvom úverov. Americké doláre teda dopomohli Európe k jej znovuzrodeniu v 20. 
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rokoch. Americký dolár po prvej svetovej vojne síce nabral na význame, no britská libra bola stále 

považovaná za hlavnú svetovú rezervnú menu.  

Kľúčovým momentom pre americký dolár sa v roku 1944 stalo jednanie v Bretton Woods. 

Práve na Brettonwoodskej konferencii sa dohodlo, že dolár sa stane hlavnou svetovou menou. 

Dolár bol naviazaný na zlatú uncu, ktorá predstavuje približne 31,1 gramu v pomere 35 dolárov za 

1 uncu.  

 

2. 6 Základné ciele globálnej menovej politiky 

 Pre úspešné plnenie cieľov medzinárodného menového systému je nutné aby všetky formy 

tohto systému splnili dve hlavné požiadavky. Za prvé musí umožni voľný pohyb tovarov, služieb 

a kapitálu stručne nazývaný „požiadavka konvertibility“. Za druhé musí zaistiť stabilitu reálnej 

hodnoty peňažných záväzkov a pohľadávok, ktoré vznikli medzinárodným pohybom tovarov, 

služieb, kapitálu a osôb. Túto požiadavku nazývame „požiadavka stability“. Na formy 

medzinárodného menového systému sa kladú i iné požiadavky. Sú to tzv. „požiadavka likvidity“, 

čo stručne znamená dostatočný rastúci objem platidiel a prostriedkov na tvorbu rezervy a 

„požiadavka symetrie“ v systéme znamená že výhody rizika a povinnosti majú byť rozložené 

rovnakou mierou na všetky meny. 

 

2. 6. 1  Otázka konvertibility 

 Otázku konvertibility meny môžeme chápať odlišne. Táto odlišnosť je závislá od pohľadu 

na peňažné trhy a od historického vývoja. Neměček (2000) vo svojej publikácii, tvrdí, že v praxi 

je pojem konvertibility meny len relatívnym pojmom. 

 V období zlatého štandardu, za otázkou konvertibility meny stála konvertibilita v zlato, 

ktorej súčasťou bola samozrejme aj vzájomná konvertibilita mien. Ústredná banka predávala na 

žiadosť zlato, za zákonom stanovenú cenu. Hovoríme o tzv. nominálnej alebo úradnej cene. Vývoz 

i dovoz zlata v tomto období bol voľný a zlato bolo jednoducho zmeniteľné (konvertibilné) za inú 

menu. Môžeme teda konštatovať, že v období zlatého štandardu, otázka konvertibility znamenala 

i stabilitu meny v podobe pevných devízových kurzov. Zrušením priamej konvertibility1 zaniká 

obdobie zlatého štandardu a vzniká tzv. papierová mena. Konvertibilita papierovej meny umožňuje 

len vzájomne zameniteľnosť meny. Pojem konvertibilita meny je teda zúžený o zameniteľnosť 

meny v zlato. Existuje však ešte jedná možnosť zmeny za zlato a to nákup zlatej devízy. Ústredná 
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emisná banka na základe žiadosti predáva zlaté devízy za pevný kurz, čím udržuje stabilný kurz 

svojej meny voči zlatu. Hovoríme o tzv. „štandarde zlatej devízy“. Po roku 1936 vznikol oficiálny, 

formálny medzinárodný menový systém, ktorý niesol názov „štandard dolárovej zlatej devízy“. 

Rozdielom medzi medzinárodným nenovým systémom dolárovej zlatej devízy a medzinárodným 

menovým systémom pred ním bola zvláštnosť, že existovali len zlaté devízy, vyjadrené len 

v americkom doláre. Zlato bolo priamo konvertibilné podľa úradnej ceny 35 USD za 1 uncu 

rýdzeho zlata. Vzhľadom k obmedzenosti sa dolárová zlatá devíza stala tzv. nepravou zlatou 

devízou, pretože podľa janovskej konferencie musí byť konvertibilná za zlato pre všetky meny. 

 Podľa Neměčka (2000), za úplne voľne konvertibilnú menu za iné meny možno považovať 

len takú menu, za ktorú môže ktokoľvek, kdekoľvek a s akýmkoľvek účelom nakúpiť 

v akomkoľvek množstve ktorúkoľvek menu. 

 

2. 6. 2  Otázka stability 

 Otázku stability si rozdelíme do dvoch poňatí. Buď je časové alebo ako vlastnosť systému. 

Z časového hľadiska stabilitu medzinárodného menového systému chápeme ako dobu jeho trvania, 

jeho životnosť. Stabilita ako vlastnosť môže byť chápaná ako stabilita menových kurzov alebo ako 

schopnosť stabilizovať menové kurzy. Ideálnou stabilnou menou je mena so stabilnou vnútornou 

ale i vonkajšou hodnotou. Pod  pojmom vnútorná hodnota meny rozumieme menu so stabilnou 

vnútornou kúpnou silou. Pojem vonkajšia hodnota meny znamená stabilný kurz voči inej mene. 

Podľa Neměčka (2000) stabilita v zmysle nehybnosť nikdy a nikde neexistovala, pretože absolútna 

stabilita v čase a priestore je v rozpore s spoločenskovednými ale i prírodovedeckými 

zákonitosťami. 

 

2. 6. 3  Otázka likvidity 

 Otázka likvidity bola chápaná rozdielne podľa historického vývoja medzinárodného 

menového systému. V medzinárodnom menovom systéme, ktorý sa spájal s väzbou na zlato  otázka 

likvidity znamenala rast ťažby zlata priamoúmerne k potrebám rozvoj na svetovom trhu. Neskôr 

otázka likvidity dostáva podobu udržať konvertibilitu v amerického doláru v zlato. V súčasnosti 

hovoríme o množstve a raste medzinárodných rezerv primeraná k rastu globálnej ekonomiky. 

V rokoch 1973 a 1979 až 1980 došlo k rastu svetovej devízovej rezervy o približne 3,5 krát. 

Dôsledkom tohto nárastu boli do určitej miery iste i ropné šoky. Po páde brettonwoodského 
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systému v rokoch od 1970 po rok 1990 prišiel ďalší nárast a to celkom 19 krát. Neměček (2000) 

v tejto súvislosti tvrdí že, problém medzinárodnej likvidity prestal byť problémom a predmetom 

úvah. Tento celkový vzostup svetových devízových rezerv značne odpovedal nárastu svetového 

importu vyjadrený v bežných cenách. 
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2. 7 Čiastočné zhrnutie 

 Cieľom prvej kapitoly, ktorá nesie názov medzinárodný menový systém, je oboznámiť 

čitateľa s problematikou tohto systému ako celku. Úvodná časť kapitoly predstavuje definíciu 

medzinárodného systému, následne oboznamuje s históriou medzinárodného menového systému, 

ktorá siaha do obdobia približne 6000 pred Kristom až po súčasnosť, taktiež kapitola bližšie 

informuje o jednotlivých vývojových etapách systému. 

 V kontexte medzinárodného menového systému je nutné zaoberať sa pojmom mena 

a peniaze, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto systému. Nachádza sa tu definícia jednotlivých 

pojmov a taktiež funkcie peňazí. 

 V ďalšia časť prvej kapitoly informuje o štruktúre medzinárodného menového systému, 

ktorý sa skladá z národnej, regionálnej a svetovej meny. V dôsledku charakter práce, prvá kapitola 

bližšie definuje svetovú menu a následne jej funkcie.  

 Posledná časť prvej kapitoly sa venuje základným cieľom globálnej menovej politiky, ku 

ktorým patrí: konvertibilita, stabilita a likvidita. Jednotlivé ciele sú tu tiež definované a bližšie 

vysvetlené.  
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3 Postavenie bitcoinu v medzinárodnom menovom systéme 

 Pojem kryptomena môžeme definovať ako digitálne platidlo, ktoré je založené na takzvanej 

kryptografii, inak povedané na šifrovaní. Predmetom tohto šifrovania je kryptografický algoritmus 

pomocou ktorého, je možné konvertovať obyčajný čitateľný text do podoby nečitateľnej. 

V súčasnosti existuje niekoľko kryptomien. Medzi tie najznámejšie patria bitcoin, ktorým sa 

budeme zaoberať v tejto a nasledujúcej časti bakalárskej práce, ďalej napríklad litecoin, ethereum9 

a stovky iných. 

 

3. 1 Definícia bitcoinu 

 Stroukal a Skalický (2015) vo svojej publikácii s názvom Bitcoin peníze budoucnosti 

definuje bitcoin ako digitálnu peer to peer10 menu, kryptomenu, ktorá nemá žiadnu centrálnu 

autoritu. Autor tejto kryptomeny je známy pod pseudonymom Satoshi Nakamoto. V súčasnosti 

však stále nevieme, či autorom bol jeden človek alebo skupina ľudí. Vzhľadom k náročnosti 

konceptu bitcoinu sa predpokladá, že koncept bol vytvorený skupinou ľudí. Dokument z roku 

2008, zverejnený pod spomínaným pseudonymom Satoshi Nakamoto obsahoval kryptografický 

algoritmus, ktorý vyriešil jeden z hlavných problémov tzv. double spending11, pre ktorý 

predchodcovia bitcoinu zlyhali.  

 Antonopoulos (2016) tvrdí, že bitcoin je súbor konceptov a technológií, ktorá vytvára 

základy ekosystému digitálnych peňazí. Tie sa využívajú na uchovanie hodnoty medzi užívateľmi 

bitcoinovej siete. Podľa autora je bitcoin jednotkou meny. Je nutné podotknúť že bitcoin ako taký 

sa neustále vyvíja a zdokonaľuje, z tohto dôvodu sa postupne formuje aj definícia bitcoinu.  

 Skalický (2018) vo svojom druhom vydaní knihy definuje bitcoin ako decentralizovanú, 

peer to peer sieť v internete, ktorá spravuje históriu platobných transakcií medzi svojimi uzlami. 

Základnou jednotkou transakcie je bitcoin. Dôležitým aspektom bitcoinu je fakt, že existuje len 

jeho obmedzené množstvo. Presnejšie hovoríme o 21 miliónoch bitcoinov, ktoré zaručujú vzácnosť 

tejto kryptomeny. Odhaduje sa, že celkové množstvo bude vyťažené v roku 2140. 

                                                 
9 https://kryptomagazin.sk/ 
10 Pojem peer to peer doslova možno preložiť ako rovný s rovným. Znamená to, že jednotlivý užívatelia si vymieňajú 
informácie priamo medzi sebou, teda nevstupuje tu žiadna tretia strana. 
11 Problém „double spending“ v preklade dvojité využitie znamenal viacnásobné využitie jednej „mince“ bitcoinu. 
Vo virtuálnom/digitálnom svete bolo veľmi obtiažne zabrániť kopírovaniu a následnému zneužitiu kryptomien.  

https://kryptomagazin.sk/
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Bitcoiny vo svojej podstate sú virtuálne peniaze. Pri porovnaní bitcoinu s tradičnou 

bezhotovostnou menou vyniká rozdiel a to taký, že v prípade bitcoinu neexistujú jednak žiadne 

fyzické mince, prípadne bankovky, ale čo je dôležité neexistujú ani žiadne digitálne mince. Aj 

napriek tomu je pomocou bitcoinu umožnené užívateľom plnohodnotne využívať bitcoin ako 

klasickú menu. Zkratka jednotky bitcoinu je BTC a z dôvodu vysokej ceny bitcoinu sú už 

zaužívané aj menšie jednotky bitcoinu a to 1 cBTC, teda jeden centibitcoin, ďalej milibitcoin 1 

mBTC, jeden mikrobitcoin μBTC a najmenšia jednotka je pomenovaná na počesť autora/ autorov 

s názvom Satoshi. Predstavuje 1/100 000 000 bitcoinu. 

 

3. 2 História a vznik bitcoinu 

 Obdobie pred bitcoinom, teda pred rokom 2008, ako sme už naznačili vyššie, bolo spájané 

s niekoľkými problémami v oblasti kryptomien, jednalo sa o problém dvojitej útraty resp. „double 

spending“ a tým ďalším problémom bola centralizácia. Heissler a kol. (2014) tvrdí, že centralizácia 

zničila predchodcov meny ako napríklad e-Gold12 alebo Liberty Dollar. Autor meny e-Gold skončil 

pred súdom, nakoľko vláda poznala jeho meno i sídlo firmy a tým zanikla aj jeho digitálna mena.  

V prípade Liberty Dollar ide o alternatívne peniaze, prípad tiež skončil pred súdom, kde 

prokurátorka prehlásila, že ide o formu terorizmu. Argumentovala tým, že sa autor snažil zničiť 

menu svojej krajiny. V histórii sa stretávame aj s príbehom s tragickým koncom. Stroukal 

a Skalický (2018) uvádzajú príbeh o digitálnej mene e-Bullion, tiež krytou zlatom. Autormi boli 

manželia Jim a Pamela Fayedovci. Jim Fayed nechal zavraždiť svoju manželku, s ktorou sa nechcel 

rozviesť a následne mu súd uznal trest smrti. E-Bullion ostal v rukách vlády. O digitálne meny 

prejavili záujem i firmy Visa a Mastercard no bez úspechu. 

 Obdobie po roku 2008 ako bol zverejnený článok „Bitcoin: peer-to-peer elektronický 

pokladničný systém pod pseudonymom Satoshi Nakamoto sa javí ako začiatok úspechu 

kryptomeny bitcoin. Prvý človek, ktorý vyťažil prvé bitcoiny bol prirodzene sám autor Satoshi dňa 

3. januára 2009 v celkovom množstve 50 bitcoinov. Cieľom celého tohto projektu bolo využívať 

bitcoiny ako prostriedok výmeny tovarov a služieb. Na prvú transakciu s týmto účelom sa čakalo 

skoro 1,5 roka. Dňa 21. mája v roku 2010, floridský programátor napísal príspevok: „Zaplatím 

10 000 bitcoinov, za pár pizz..“ Pre porovnanie dnes by vás táto pizza vyšla na približne 2 miliardy 

korún českých, vtedy dobrovoľník zaplatil 25 dolárov za tento obchod.  Po „incidente“ s pizzou sa 

                                                 
12 E- Gold bola digitálna mena krytá zlatom, ktoré spoločnosť nakupovala a následne skladovala.  
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cena bitcoinu za približne 4 mesiace z10-násobila a bitcoin sa stal čoraz častejšou medializovanou 

kryptomenou. Pre zaujímavosť, v českej republike si taktiež môžeme kúpiť pizzu za bitcoiny, 

konkrétne cez portál damejidlo.cz. Koncom roku 2011 došlo k najväčšiemu pádu, ktorý bitcoin 

zažil a to prepad o 70 %. Cena bitcoinu sa prepadla z 31,91 amerických dolárov na necelých 10 

dolárov. Tomuto obdobiu hovoríme Veľká bublina roku 2011 a to z toho dôvodu, že postupný 

nárast ceny na pôvodnú cenu trval približne 1,5 roka. Aby toho nebolo málo, prišla ďalšia rana pre 

bitcoin a to v podobe krádeže. Vykradnutých bolo približne 600 účtov. Bitcoin predstavoval 

dokonalý prostriedok výmeny aj pre ilegálny server Silkroad13. Táto zlá reklama spôsobila že, 

bitcoin sa stal vyhľadávanejším, čo následne spôsobilo nárast jeho ceny. V roku 2012 sa pomaly 

začali objavovať ďalšie a ďalšie reštaurácie, spoločnosti s hazardnými hrami, taxi služby, kde bolo 

umožnené platiť bitcoinom. V roku 2013 bitcoin dosiahol ceny 100 dolárov, neskôr sa vyšplhal na 

266 dolárov. Táto bublina však opäť praskla. Cena sa prepadla na 150 dolárov. Sila bitcoinu rástla, 

s ňou však aj spomínaný Silkroad. V druhej polovici roku 2013 bol zatknutý prevádzkovateľ 

Silkroad, čo vyvolalo prepad ceny bitcoinu. Ďalšie ráno cena začala opäť stúpať. Na konci roku 

2013 bitcoin dosiahol cenu 1 163 dolárov. V roku 2014 cena bitcoinu takmer počas celého obdobia 

klesala. Značný podiel zodpovednosti má na tomto úpadku krach burzy Mt. Gox, ktorá ovládala 

skoro ¾ obchodov s bitcoinom. Rok 2015 sa stal rokom stimulujúceho kľudu, uvádza Stroukal 

a Skalický (2018). Išlo o obdobie drobných udalostí, ktoré umožnili bitcoin stabilizovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Je online čierny trh, známy predovšetkým predajom drog.  
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Obr. 3. 1: Vývoj ceny bitcoinu od roku 2010 po rok 2012 

 

Zdroj: Coindesk (2019) 

 

 V období od roku 2016 až 2017 zažil bitcoin svoj boom14. Skalický a Stroukal (2018) toto 

obdobie označili ako hodl to the moon15. Bitcoin, ako taký, sa výrazne rozšíril. Počet bitcoin 

bankomatov16 na svete sa zdvojnásobil. V roku 2017 čínska vláda zatvorila centralizované čínske 

burzy s kryptomenami. Hneď na druhý deň predstavili tzv. peer to peer trading platformu, ktorá im 

umožňuje obchádzať zákony a obchodovať s kryptomenami naďalej. Naopak Japonsko má voči 

kryptomenám kladný postoj. India rovnako ako Čína začala zasahovať proti kryptomenám. Čo sa 

týka Európskej únie, tak na ministerstve financií v Nemecku zostavili usmernenie na základe 

Európskeho súdneho dvora o DPH z roku 2015. Súd uviedol, že platba kryptomenou je právny 

spôsob platenia pričom dodal: "Virtuálne meny (kryptomeny ako napr. bitcoin) sa stávajú 

                                                 
14 Prudký vzostup ceny bitcoinu. 
15 Hodl je skratkou pre výraz Hold on for dear life je to  zaužívané slovné spojenie medzi užívateľmi kryptomien, ktoré znamená vytrvať   a držať svoje bitcoiny v čase výkyvov ich ceny. Vlastníci kryptomien zároveň veria, že jedného dňa budú ich kryptomeny ziskové. 
16 Pojem bitcoin bankomat je dosť zavadzajúci nakoľko nemá vôbec nič spoločné s bankou. Je to automatizovaný 
prostriedok pre výmenu bitcoinov za hotovosť.  
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ekvivalentným právnym platobným prostriedkom, pokiaľ tieto tzv. virtuálne meny účastníci 

transakcie prijali za alternatívny zmluvný a okamžitý platobný prostriedok."17 

 

Obr. 3. 2: Vývoj bitcoinu od roku 2016 až po súčasnosť 

 

Zdroj: Coindesk (2019) 

 

3. 3 Pseudonymum Satoshi Nakamoto 

 Neoddeliteľnou súčasťou vzniku bitcoinu je meno resp. pseudonymum, pod ktorým sa autor 

skrýva – Satoshi Nakamoto. V súčasnosti je identita tohto autora neznáma. V tejto kapitole sa 

budeme bližšie zaoberať, kto by mohol byť touto záhadnou osobou a akú úlohu zohrala vo vývoji 

bitcoinu.  

 Portál Coindesk (2016) vo svojom článku s názvom „Who is Satoshi Nakamoto?“ uvádza,  

že meno Satoshi Nakamoto sa prvý krát objavilo v článku, ktorý bol publikovaný v roku 2008. 

Autor sa na internetovom fórum vyjadril, že na myšlienke o bitcoine pracoval od roku 2007. 

Stroukal a Skalický (2018) uvádza, že po rozšírení bitcoinu, Nakamoto predal svoju internetovú 

doménu bitcoin.org jednému z fanúšikov, ktorý sa neskôr stal hlavným vývojovým technikom 

celého projektu. Vývojový technik Gavin Andersen prevzal kontrolu nad celým projektom a autor 

Satoshi Nakamoto sa následne odmlčal s tým, že dodnes nevieme, kto za týmto fenoménom stojí. 

Autor bitcoinu, sám o sebe tvrdil, že pochádza z Japonska a má 34 rokov, no na základe toho, že 

                                                 
17 Dostupné z https://openiazoch.zoznam.sk/cl/184131/V-Nemecku-neplatite-dan-ak-si-kupite-kavu-za-bitcoiny 
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vo svojich publikovaných článkoch používal výhradne anglický jazyk sa domnievame, že ide 

o osobu z anglicky hovoriacich krajín. Predpokladá sa, že autor pochádza práve z Veľkej Británie, 

pretože v jeho komunikácii je zaznamenaný britský dialekt. Stroukal a Skalický (2018) tiež uvádza, 

že tak sofistikovanú a odbornú technológiu, najmä v oblasti ekonómie, informatiky a kryptografie 

a za pomerne krátky čas nie je možné vytvoriť len ako jedna osoba, preto sa domnievame, že za 

celým projektom stojí viac osôb.  

 Japonský novinári sa najprv domnievali, že autorom je matematik Shinichi Mochizuki. 

Neskôr magazín Fast Company našiel v oblasti kryptografie ľudí, ktorý použili podobné vety ako 

v samotnom článku od Nakamota, jednalo sa o osoby: Neal King, Vladimir Oksman, a Charles 

Bry, ktorí popreli, že by mali niečo spoločné s bitcoinom. Neskôr, týždenník New Yorker zverejnil 

meno študenta, írskeho pôvodu, ktorý bol v roku 2008 vyhlásený za najlepšieho študenta v oblasti 

kryptografie. Tento írsky študent dokonca písal o peer-to peer technológii, no  spojitosť 

s bitcoinom tiež poprel. Ďalšia novinka o tajnom autorovi bitcoinu prišla v roku 2014. Časopis 

Newsweek našiel osobu japonského pôvodu, žijúcu v Kalifornii: Doriana Nakamota, ktorého pravé 

meno je Satoshi Nakamoto. Domnievame sa však, že Dorian Nakamoto tiež nie je pravým autorom 

bitcoinu, pretože v rozhovoroch sa preukázalo, že o bitcoinu nevie. Po zverejnení článku, sa pravý 

autor po prvý krát a doposiaľ jediný krát objavil a vyjadril sa jedinou vetou: Nie som „Dorian 

Nakamoto“.  

 Stroukal a Skalický (2018) označili za najpravdepodobnejšieho autora bitcoinu, osobu 

maďarského pôvodu. Nick Szabo je v súčasnosti programátor a vloger, ktorý tiež popiera spojitosť 

s bitcoinom.  

  

3. 4 Fungovanie bitcoinu 

 V bitcoinovom systéme, ako sme už spomínali, neexistuje žiadna centrálna autorita, ktorá 

by riadila alebo kontrolovala systém. V tejto časti práce sa zameriame na princíp fungovania 

samotného procesu použitia digitálnych peňazí, ktorých súčasťou je aj bitcoin.  

 Každý užívateľ na pripojenie do bitcoinovej siete alebo na používanie kryptomeny je nutné 

stiahnuť si aplikáciu, prípadne použiť webovú aplikáciu. Antonopoulos (2016) uvádza, 3 druhy 

bitcoinových klientov. Prvým je tzv. úplný klient alebo úplný uzol. Autor ho definuje ako klienta, 

ktorý uchováva všetky transakcie každého užívateľa, spravuje užívateľské peňaženky a môže začať 

proces vytvorenia transakcie v bitcoinovej sieti. V jednoduchosti, je to užívateľ, ktorý nevyžaduje 
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službu tretej strany. Ďalším druhom bitcoinových klientov je  tzv. odľahčený klient, ktorý síce 

uchováva peňaženku užívateľov ale spolieha na ďalšiu, tretiu stranu v procese vytvorenia 

transakcie v bitcoinovej sieti.  Posledným druhom klienta je tzv. webový klient, ktorý komplexne 

spolieha na službu tretej strany. Výhodou úplného klienta je úplná nezávislosť a najvyššia kontrola 

nad svojimi finančnými prostriedkami, no na druhej strane si úplný klient musí poradiť so zálohami 

a zabezpečením sám. V prípade, že si úplný klient nezálohuje alebo nezabezpečí svoju bitcoinovú 

peňaženku, môže ľahko prísť o svoje finančné prostriedky. Naopak u webového klienta, je 

zabezpečenie a taktiež zálohovanie bremenom poskytovateľa, teda spomínanej tretej strany. 

Webový klient má výhodou jednoduchšieho používania, no vzniká mu tiež bezpečnostné riziko 

v tom, že v prípade prelomenia zabezpečovacej služby webovej peňaženky, ako sa už mnoho krát 

stalo, môže taktiež dôjsť k strate finančným prostriedkov. 

  

3. 5 Bitcoinová transakcia 

 Transakcia vo svojej podstate hovorí bitcoinovej sieti, že majiteľ, ktorý reálne vlastní 

nejaké množstvo bitcoinov, potvrdil prevod určitej časti svojich bitcoinov v prospech iného 

užívateľa bitcoinov. Následne, nový majiteľ môže vytvoriť ďalšiu transakciu v prospech ďalšieho 

užívateľa atď. Pojem transakcia si tiež môžeme predstaviť ako riadky v hlavnej knihe podvojného 

účtovníctva.  

Obr. 3. 3: Transakcia 

 

Zdroj: Blockcypher (2019) 
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Súčasťou každej transakcie sú tzv. vstupy a výstupy. Tieto vstupy a výstupy sa väčšinou 

nerovnajú, väčšinou súčet vstupov je väčší ako súčet výstupov, teda vzniká rozdiel, ktorý nazývame 

transakčný poplatok. Transakčný poplatok je malou časťou platby, ktorá je určená ťažiarom 

bitcoinu a tí túto transakciu zaradia do systému, viď obrázok 3. 3.  

 

Obr. 3.4: Vstupy a výstupy transakcie  

Zdroj: vlastné vypracovanie (2019) 

  

Transakciu, ktorú vidíme na obrázku 3. 4 obsahuje všetky náležitosti, ktoré musí transakcia 

obsahovať na to, aby bola potvrdená a finančné prostriedky môžu byť prenesené v prospech 

nového majiteľa. Po vytvorení transakcie, bude transakcia uložená do bitcoinovej siete, kde sa 

stane súčasťou spomínaného „účtovného systému“ v našom prípade blockchainu.  
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 Nasleduje šírenie transakcie, kde každý uzol resp. klient, ktorý dostane transakciu so 

všetkými náležitosťami ju prepošle ďalším uzlom resp. klientom, s ktorými je spojený. Po rozšírení 

je nutné transakciu overiť a vložiť do bloku. Tento proces sa volá tzv. ťažba, viď nižšie.  

  

3. 6 Ťažba bitcoinu 

 Kontrolným orgánom v centralizovanom systéme peňazí sú centrálne banky. Ich úlohou je 

riadiť a koordinovať, kontrolovať atď. V decentralizovanom svete túto úlohu plnia tzv. ťažiari18. 

Ťažba samotného bitcoinu znamená podľa portálu bitcoin-info.sk, potvrdzovanie správností 

transakcií v bitcoinovej sieti. Stroukal a Skalický (2018) definujú ťažbu bitcoinu ako proces, pri 

ktorom sa pomocou strojovo náročného výpočtu hľadá ďalší blok pre napojenie do blockchainu. 

Validný blok musí splniť podmienku, že jeho hash19 je nižší než určitý cieľ. Tento cieľ sa 

odvodzuje od parametra obtiažnosti20. Z toho vyplýva, že čím viac ťažiarov, tým je náročnosť 

vyťažiť bitcoin väčšia a zároveň čím je väčšie množstvo bitcoinov vyťažených, tým sa odmena za 

ťažbu znižuje  

 Antonopoulos (2016) vysvetľuje proces ťažby ako systém, založený na výpočtoch, kde sú 

transakcie zhromažďované do blokov, ktoré vyžadujú vysoké množstvo výpočtov pre jeho správne 

vytvorenie ale malé množstvo výpočtov pre overenie správnosti. Autor tento proces prirovnáva 

k hlavolamu zvanom sudoku, kde sa začína vždy odznova ak je nájdené riešenie. V prípade 

bitcoinu sa náročnosť mení s cieľom, aby proces hľadania riešenia trval približne 10 minút. Pri 

predstave obrovského sudoku, ktoré je vyplnené, teda vyriešené, je ľahké overiť jeho správnosť 

ale v prípade, že niektoré políčka sú prázdne je potrebné ešte veľa práce k dosiahnutiu výsledku. 

Hlavolam použitý v bitcoine je veľmi podobný, je založený na kryptografickom hašovaní, je 

asymetricky ťažký k vyriešeniu ale naopak je ho ľahké overiť a jeho náročnosť môže byť 

upravovaná.   

 V období, kedy autor Satoshi Nakamoto vyťažil prvých 50 bitcoinov bola odmena za ťažbu 

vysoká a úloha nebola vôbec náročná. Stroukal a Skalický (2018) uvádza, že dnes je obtiažnosť 

tak vysoká, že výkon celej bitcoinovej siete je 20 000 krát vyšší ako výkon 500 najvýkonnejších 

                                                 
18 Ľudia, ktorí pomocou výpočetnej techniky, počítačom zabezpečujú chod bitcoinovej siete. 
19 Hash je výstupom hashovacej funkcie, ktorej hlavnou úlohou je zabezpečiť informácie.  
20 Parameter obtiažnosti sa mení každých 2016  blokov a taktiež v závislosti na splnení podmienky: generovať nový  
blok každých 10 minút 
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počítačov sveta. V roku  2013 vznikol tzv. ASIC čip, ktorý bol priamo navrhnutý na efektívnejšie 

a rýchlejšie ťaženie bitcoinov.  

  

3. 7 Charakteristické vlastnosti bitcoinu 

 Medzi výhody bitcoinu patrí napríklad, že nemá centrálny subjekt, ktorý by túto sieť riadil, 

mohol ovplyvňovať. Užívateľ je oslobodený od povinnosti prejavovať dôveru voči tretím stranám. 

Ďalšou výhodou je transparentnosť. Všetky transakcie sú verejne zdieľané všetkým užívateľom 

bitcoinovej siete. Každý užívateľ má prístup k jednotlivým transakciám bez ohľadu na to, v akej 

dávnej histórii boli uskutočnené. Ďalšou výhodou je anonymita. Každý užívateľ pri tvorbe 

transakcie disponuje s tzv. bitcoinovou adresou. V histórii je možné vidieť z akej bitcoinovej 

adresy bola transakcia posielaná a tak isto  bitcoinová adresa príjemcu. Adresy sú síce 

transparentné ale nikto nevie komu daná adresa patrí. Pre každú ďalšiu transakciu je možné 

vytvoriť novú adresu a zároveň tieto adresy neobsahujú žiadny identifikátor konkrétneho počítača. 

Konkrétny príklad bitcoinovej adresy: 1BdskmaBjW2kfnp1xduLZPL6hYghHMTMq7. Každá 

adresa je kombináciou 34 znakov. Značnou výhodou sú aj jednoduché a rýchle platby. V porovnaní 

s bankovým prevodom je platba oveľa rýchlejšia. Zvyčajne trvá pár desiatok minút. Poplatky za 

platbu sú taktiež nízke a navyše systém funguje 24 hodín denne a 7 dní v týždni. V prípade 

technických problémov nie je možné aby systém celkovo skolaboval. A nakoniec jedna 

ekonomická výhoda: deflačný charakter. Heissler a kol. (2014) vo svojej publikácii uvádza, že 

nakoľko má bitcoin fixný počet jednotiek a podľa autorov príčinou striedania expanzie a recesie 

v hospodárskom cykle je práve nekrytá monetárna expanzia, prichádza do úvahy fakt, že bitcoin 

má tu schopnosť odstrániť striedanie spomínaných fáz a hospodársky cyklus odstrániť.  

 Medzi nevýhody bitcoinu radíme napríklad: anonymita. Vyššie spomínaná anonymita je 

výhodou bitcoinu no z druhého pohľadu je i nevýhodou. Nevýhoda v tom, že anonymné transakcie 

lákajú subjekty čierneho trhu obchodovať prostredníctvom tejto kryptomeny. Vyššie spomínaný 

Silkroad je taktiež priamym dôkazom. Ďalej volatilita, inak povedané nestabilita kryptomeny je 

častým argumentom proti bitcoinu. Nestabilita meny ako sme už spomínali je mnoho krát 

dôsledkom hoaxov21, zavádzajúcich správ atď. Taktiež je nutné spomenúť, že kryptomena bitcoin 

je na trhu len veľmi krátko, čo do istej miery tiež spôsobuje jej nestabilnosť. Všeobecne platí, že 

čím viac je nový druh technológie využívaný a známy, tým sa zvyšuje jeho dôveryhodnosť, čo 

                                                 
21 Hoax je falošná správa, ktorá sa šíri internetom za účelom dezinformovať čitateľa. 
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následne spôsobí jeho menšiu volatilitu. Nutný prístup k internetu je zreteľnou a jasnou nevýhodou 

akejkoľvek kryptomeny. Poslednou nevýhodou je krádež alebo prípadná strata/zabudnutie hesla. 

Každý užívateľ bitcoinu má svoju bitcoin peňaženku s jedným verejným klúčom, ktorý slúži na 

prijímanie bitcoinov a jeden privátny klúč, ktorý je súčasťou tejto peňaženky. Privátny klúč slúži 

na odosielanie bitcoinov. V prípade zabudnutia hesla je veľmi pravdepodobné, že sa k svojim 

bitcoinom už viac nedostanete. Tak isto môžete o svoje bitcoiny prísť v prípade jednoduchého 

hesla, typu: 12345 a podobne. 

 

3. 8 Regulácia bitcoinu vo vybraných štátoch 

 Zvýšený záujem o kryptomeny, predovšetkým o Bitcoin, ktorý zažil najväčší nárast, 

prilákal mnoho investorov do sveta kryptomien. Vzhľadom k obrovskému nárastu záujmu o tieto 

meny, vlády prichádzajú s rôznymi variantami regulácií z rôznych kútov sveta. Stroukal a Skalický 

(2018) uvádzajú, že na prelome rokov 2013 a 2014 existovalo približne 2 milióny užívateľov tejto 

meny množstvo transakcií neprekračovalo hodnotu 50 tisíc za deň. Regulácie teda neboli až tak 

nevyhnutné. Avšak množstvo používateľov a taktiež transakcií rapídne narastá. Počet používateľov 

v roku 2017 sa zvýšil na niekoľko desiatok miliónov užívateľov.  

 Čína sa na konci roka 2017 rozhodla striktne zakázať využívanie kryptomien v troch 

etapách. Prvá etapa spočíva v zakázaní ICO22, v druhej etape chce zakázať burzy a zmenárne 

a v poslednej etape chce zablokovať všetky zahraničné kryptomenové webstránky. Známy 

akcionár s kryptomenami Ronnie Moas sa k tejto regulácii vyjadril nasledovne: „Týmto 

nariadeniam nevenujem príliš veľkú pozornosť. Je to len humbuk, pokiaľ sa nepodarí Číne, Rusku, 

USA a Južnej Kórei prísť s tým istým výbušným spoločným vyhlásením a to v ten istý deň. Existuje 

nerovnováha medzi dopytom a ponukou a očakávam, že v najbližších rokoch bude cena bitcoinu 

na 50 000 až 100 000 dolároch, či už regulácie budú, alebo nie“. Čínska vláda svojím nariadením 

trh ovplyvnila ale len do určitej miery. Dôkazom toho je napríklad spoločnosť Huobi23, ktorá svoje 

hlavné operácie vykonáva mimo územia Číny. 

 Európska komisia v decembri 2017 uviedla, že už sú pripravené plány, ktorých cieľom je 

ukončiť anonymitu užívateľov kryptomien a to takým spôsobom, že prevádzkovatelia búrz budú 

                                                 
22 ICO je skratka anglických slov Initial Coin Offering. Je to prvý verejný predaj digitálnej meny ešte pred tím, ako 

sa táto mena dostane na burzy. Projekty založené na kryptomenách si týmto zabezpečujú financie na svoje 
fungovanie. 
23 Jedna z najväčších búrz s kryptomenami, založená v Číne. 
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musieť verifikovať účty a v prípade podozrení je nutné podať správu príslušnému úradu. Cieľom 

týchto opatrení je zamedziť praniu špinavých peňazí, financovaniu nelegálnych činností a taktiež 

daňovým únikom. 

 Vo Švajčiarsku, minister hospodárstva uviedol, že chce aby sa tento štát  stal národom 

kryptomien. Štát tu zriadil pracovnú skupinu, ktorej jednou z úloh je zabezpečiť technologicky 

neutrálnu reguláciu.  

 V prípade Ruska sa najskôr trend vyvíjal pozitívne, Elvir Nabiullina, riaditeľ Centrálnej 

banky Ruskej federácie, v septembri 2017 uviedol, že neplánuje regulácie voči digitálnym menám. 

V nasledujúcich dňoch však prišlo vyjadrenie od prezidenta Ruskej federácie, Vladimíra Putina, 

ktorý tvrdil že používanie kryptomien je nelegálne a predstavujú príležitosť pre nelegálne činnosti. 

 Austrália v decembri 2017 definovala ako aktívum, ktoré je nutné zdaňovať. Podobné 

stanovisko uviedla aj Nigéria. Nigéria minulý rok zažila ekonomickú recesiu a tá následne oslabila 

ich národnú menu a pozornosť obyvateľstva sa upriamila na bitcoin. Aj napriek tomu, guvernér 

centrálnej banky uviedol, že kryptomeny sú ako hazard, ktorý nemožno podporovať. 

 Štát Ghana, ležiaci na západe Afriky uviedol, že bitcoin podľa neho nie je zákonne uznaným 

platidlom. Paradox tohto tvrdenia je fakt, že národná banka chce približne 1 % štátnych peňazí 

investovať do bitcoinu.  

 Vo februári 2018 Európska centrálna banka vydala stanovisko ohľadom regulácií 

kryptomien a to také, že Európska centrálna banka je pripravená zaviesť isté regulačné kroky no, 

toto opatrenie nepredstavuje v súčasnosti vysokú prioritu. S týmto stanoviskom Európska centrálna 

banka prichádza v dobe, kedy sa blíži jedna z najočakávanejších udalostí vo svete kryptomien, teda 

Summit G2024, kde hlavný predstavitelia z Francúzska a Nemecka vyzývajú ostatné členské štáty 

k vzájomnej spolupráci vo veci regulácie kryptomien.  Členské štáty sa na tomto stretnutí zhodli 

na týchto stanoviskách: kryptomeny majú tendenciu ľudom pomôcť dostať sa z ich zložitej 

ekonomickej situácie, čo následne podľa španielského ministra financií dopomáha ekonomickej 

situácie daného štátu, zastupitelia členských štátov sa zhodli na tom, že je nutné prispôsobiť sa 

novej digitálnej ére aj v súvislosti so zavedeným systémom tradičnej ekonomiky, ďalším 

nevyhnutným krokom vo svete kryptomien musia byť regulácie, ktoré majú za úlohu chrániť ľudí. 

                                                 
24 Zoskupenie najväčších svetových ekonomík sveta, ktoré sú zastúpené guvernérmi členských štátov. Patria tu: 
Austrália, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Nemecko, Francúzsko, štáty Európskej únie, Turecko, Rusko, Južná 
Kórea, Japonsko, Čína, India, Saúdská Arábia, Indonézia, USA, Mexiko, Kanada, Brazília, Argentína a Juhoafrická 
republika. 
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Jedným z krokov tohto regulačného procesu má byť zdaňovanie príjmov plynúcich z používania 

kryptomien. Avšak dôležitým a pozitívnym faktom pre užívateľov kryptomien je tendencia 

členských štátov prevažne k regulácií a nie k prísnemu zakazovaniu ako v prípade Číny. 

Posledným dôležitým aspektom summitu je fakt, že Európa by chcela prevziať zodpovednosť a byť 

lídrom procesu regulovania kryptomien.  

 V apríli 2018, americký kongres vydal správu o stave ekonomiky a jednou z oblastí, ktorá 

sa táto správa venuje sú kryptomeny. Americká vláda zaujala pozitívny postoj voči kryptomenám 

a uvádza, že kryptomeny majú potenciál k rozvoju celkového spoločenského života ľudí. Správa 

uvádza niekoľko praktických využití konceptu blockchain napríklad: v zdravotníctve, môže dôjsť 

k bezpečnému spôsobu ako uložiť digitálne záznamy o zdravotnom stave, v prípade 

dodávateľských a odberateľských vzťahov, môže dôjsť k urýchleniu procesu, väčšej 

transparentnosti atď. Správa taktiež uvádza nevýhody a riziká ako napríklad vysoká volatilita 

v prípade bitcoinu hovorí o technických  ekonomických obmedzeniach, ktoré bránia využitiu 

bitcoinu ako zákonného platidla. 

 Ďalšia novinka, ktorá má pozitívny vplyv na kryptomeny prišla z Bieloruska, kde 

obchodovanie s kryptomenami považujú za legálne. Platnosť legalizácie nadobudla v marci 2018. 

Cieľom tejto krajiny je podporiť podnikateľov z celého sveta a zabezpečiť výhodné a priaznivé 

podmienky pre investovanie do tejto oblasti. Bielorusko ako také chce byť pilierom pre obchod 

s kryptomenami. Už v tomto roku má byť zriadená Rada pre rozvoj digitálnej ekonomiky, ktorej 

hlavou úlohou bude manažovať chod digitalizácie a podporovať rozvoj v oblasti informačných 

a komunikačných technológií. Bieloruská centrálna banka zaviedla zmeny v dohľade nad 

komerčnými bankami a inými finančnými inštitúciami, ktoré majú zabrániť zneužívaniu 

kryptomien na nelegálne činnosti.  

 

3. 9 Právna povaha virtuálnej meny bitcoin 

V publikácii Európskej centrálnej banky (2012) sa uvádza že ‘‘virtuálna mena je typ 

neregulovaných, digitálnych peňazí, ktoré vydávajú a zvyčajne kontrolujú ich vývojári a používajú 

a prijímajú členovia špeciálnej virtuálnej komunity.’’25 Európska centrálna banka (2012) tiež 

zdôrazňuje, že je treba odlišovať virtuálnu menu od elektronických peňazí.  

                                                 
25 A virtual currency is a type of unregulated, digital money, which is issued and usually controlled by its 

developers, and used and accepted among the members of a specific virtual community.  
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Európsky orgán pre bankovníctvo (2014) uvádza že “kľúčovým rozlišovacím znakom 

elektronických peňazí je, že ich prepojenie s tradičnými peniazmi je zachované a má rovnakú 

účtovnú jednotku, ako aj právny základ a sú regulované.“26  

V súčasnej modernej ekonomike sa často stretávame s pojmom fiat money, ide o peniaze 

s núteným obehom, ktoré nie sú viazané na žiadnu komoditu. Národná banka Slovenska (2013) 

uvádza „peniaze s núteným obehom sú najčastejšie v právnom predpise určitého štátu uzákonené 

ako zákonné platidlo a vydáva ich ústredná autorita, čo je vo väčšine prípadov centrálna banka. Z 

ekonomického hľadiska je potrebné zdôrazniť, že celý tento systém je založený na dôvere, teda na 

dôvere v to, že peniaze, ktorými osoba disponuje, bude schopná v ktoromkoľvek okamihu vymeniť 

za tovar alebo službu a osoba poskytujúca tovar alebo službu bude ochotná tieto peniaze prijať ako 

protihodnotu“ 

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že bitcoin nemožno zaradiť do skupiny elektronické 

peniaze, pretože nie je prepojený s tradičnými peniazmi, nie je možné ho regulovať a nemá rovnakú 

účtovnú jednotku. Bitcoin zaraďujeme pod neregulovaný právny status a digitálny druh peňazí, 

tzv. virtuálne platidlá. 

 

Tab. 3. 1: Druhy peňazí 

Právny status Neregulované Určité druhy 

lokálnych platidiel 

Virtuálne platidlá 

(bitcoin) 

Regulované Bankovky a mince Elektronické peniaze 

Vklady v bankách 

Fyzické Digitálne 

Zdroj: vlastné vypracovanie, ECB (2012) 

 

3. 10 Čiastočné zhrnutie 

 V tejto kapitole autor oboznamuje čitateľa o kryptomene bitcoin. Kapitola je zameraná  na 

jeho podstatu, vznik a históriu tejto kryptomeny. Ďalej sa autor zaoberá, akým spôsobom táto 

                                                 
26 Virtual currencies are defined as a digital representation of value that is neither issued by a central bank or public 
authority nor necessarily attached to a conventional, but is used by natural or legal persons as a means of exchange 

and can be transferred, stored or traded electronically. 
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virtuálna mena funguje, autor sa teda bližšie zaoberá transakciou. Kapitola o transakcií zachytáva 

spôsob ako vzniká transakčný poplatok na konkrétnom príklade. Súčasťou je i vysvetlenie tzv. 

ťažby bitcoinu, teda ako tento proces prebieha. Súčasťou kapitoly je tiež posúdenie pozitívnych 

a negatívnych vlastností bitcoinu. Predposlednou časťou kapitoly je regulácia bitcoinu v rámci 

vybraných štátov, táto časť obsahuje regulácia bitcoinu napríklad v Číne, v Rusku, v Austrálii 

alebo i v africkom meste Ghana a ďalšie. Dôležitou súčasťou a zároveň poslednou podkapitolou 

je  právna povaha bitcoinu. Na danú problematiku sú uvedené vyjadrenia napríklad od Európskej 

centrálnej banky alebo Európskeho orgánu pred bankovníctvo, v ktorých je tento právny status 

posudzovaný. 
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4 Posúdenie bitcoinu ako rezervnej meny 

 V období posledného desaťročia sa objavilo veľké množstvo virtuálnych mien, ako 

napríklad PeerCoin, Bitcoin, AuroraCoin, Litecoin a mnoho ďalších. K najúspešnejším z nich patrí 

bezpodmienečne bitcoin, ktorý je charakteristický obrovským nárastom počtu transakcií a taktiež 

trhovou kapitalizáciou, ktorá má za rok 2019 tendenciu rásť, viď obrázok 4. 1. V súčasnej literatúre 

možno naraziť na dva odlišné názory v otázke potenciálu bitcoinu, stať sa svetovou menou. Autori 

považujú bitcoin za perspektívnu globálnu virtuálnu menu, ktorá má obrovský potenciál do 

budúcna, Velde (2013), Williams (2014), Yermack (2014). Naopak, druhá časť odbornej 

verejnosti, nepovažuje Bitcoin za skutočnú menu. Autori uvádzajú, že sa jedná len o špekulácie 

v rámci investícií Plassaras (2013), Satran (2013). Za predpokladu, že bitcoin bude fungovať ako 

náhrada meny za euro, americký dolár alebo iné meny, musí spĺňať 3 základné kritéria. Za účelom 

posúdenia bitcoinu ako rezervnej meny sa v poslednej časti práce budeme zaoberať týmito 

kritériami: prostriedok výmeny, zúčtovacia jednotka a uchovávateľ hodnoty. 

 

Obr. 4. 1: Trhová kapitalizácia 

 

 

Zdroj: Blockchain (2019) 
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4. 1 Bitcoin ako prostriedok výmeny 

 Prostriedok výmeny je jednou z hlavných funkcií meny. V tejto časti práce sa zameriame 

na niektoré z funkcií bitcoinu, ktoré sú výrazne odlišné od ostatných klasických mien. Za výrazne 

odlišné funkcie budeme považovať transakčné náklady, transparentnosť a zároveň anonymitu, 

externality siete, riešenie sporov a úverový trh.  

 

4. 1. 1  Transakčné náklady 

Veľkou výhodou bitcoinu, v porovnaní s tradičnými menami predstavuje transakčný 

náklad. Tento náklad, je výrazne nižší pri platbe bitcoinom ako náklady napríklad pri platbe kartou 

alebo pri bankovom prevode. Celkové transakčné poplatky ku dňu 1. apríl 2019 predstavuje 

hodnotu 61,85 BTC Blockchain (2019). V prepočte sa hodnota blíži k 307 300 dolárov. Pre 

porovnanie, podľa Federálnej rady pre finančné inštitúcie, americkí spotrebitelia v roku 2015 

zaplatili približne 17 miliárd dolárov len na kontokorentných a NSF27 poplatkoch. Štandardné 

meny majú transakčné poplatky podstatne vyššie a to z dôvodu, že musia zohľadňovať náklady 

najmä na sprostredkovateľov ale taktiež na skladovanie, prepravu, autentifikáciu, bezpečnosť 

a ďalšie. Značnou výhodou bitcoinu sú aj jednoduché a rýchle platby. V porovnaní s bankovým 

prevodom je platba oveľa rýchlejšia. Zvyčajne trvá pár desiatok minút. Navyše bitcoinový systém 

funguje 24 hodín denne a 7 dní v týždni. V prípade technických problémov, nie je možné aby 

systém celkovo skolaboval.  

V percentuálnom zhodnotení poplatkov ECB (2014) uviedla, že v prípade transferu 

v bitcoinoch, sa poplatok pohybuje okolo 1 percenta, v prípade štandardných bankových prevodov 

je to od 2-5 percent a viac. 

 Na obrázku nižšie sú uvedené transakčné náklady zohľadňujúce len náklady, ktoré získali 

ťažiari, za ťažbu bitcoinu. Obrázok zaznamenáva obdobie od vzniku bitcoinu až po súčasnosť. 

 

 

 

                                                 
27 Non-sufficient funds – nedostatočné platobné prostriedky. 
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Obr. 4. 2: Celkové transakčné náklady 

 

Zdroj: Blockchain (2019) 

 

4. 1. 2  Transparentnosť a anonymita 

 Ďalšou obrovskou výhodou je transparentnosť. Všetky transakcie sú verejne zdieľané 

každým užívateľom bitcoinovej siete. Každý užívateľ má prístup k jednotlivým transakciám bez 

ohľadu na to, v akej ďalekej histórii boli uskutočnené. Možno teda konštatovať, že transparentnosť 

napomáha bitcoinu stať sa viac atraktívnou a viac využívanou menou vo svete. 

Anonymita má podľa autora značný pozitívny ale i negatívny dopad na bitcoin. Pozitívny 

dopad autor vidí v tom, že adresy sú transparentné a nikto nevie komu daná adresa patrí. Pre každú 

ďalšiu transakciu je možné vytvoriť novú adresu a zároveň tieto adresy neobsahujú žiadny 

identifikátor konkrétneho počítača. Konkrétny príklad bitcoinovej adresy: 

1BdskmaBjW2kfnp1xduLZPL6hYghHMTMq7. Každá adresa je kombináciou 34 znakov. Každý 

užívateľ pri tvorbe transakcie disponuje s tzv. bitcoinovou adresou. V histórii je možné vidieť 

z akej bitcoinovej adresy bola transakcia posielaná a tak isto  bitcoinová adresa príjemcu.  

Negatívny dopad podľa autora je v prípade, ak je anonymita zneužívaná na za účelom 

nelegálnej činnosti ako napríklad obchod s omamnými látkami, daňové úniky, pranie špinavých 

peňazí, obchod so zbraňami a ďalšie. Keďže, transakcie sú anonymné a nevyžadujú osobné údaje 

je bitcoin atraktívnym spôsobom ako prevod uskutočniť. Bitcoin taktiež umožňuje jednoduchý 

medzinárodný prevod peňazí. Typickým príkladom bol už spomínaný SilkRoad, nelegálny server 
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kde obchodovalo s drogami, zbraňami  a ďalším nelegálnym tovarom. Systém fungoval anonymne 

a len na základe doporučení a referencií. Stroukal s Skalický (2016) uvádza, že sa ročný obrat 

odhadoval v niekoľkých desiatkach miliónov dolárov a predávali tu stovky obchodníkov. 

Možno konštatovať, že vysoká anonymita a transparentnosť bitcoinu aj napriek negatívnym 

dopadom na ekonomiku, zvyšuje popularitu využitia bitcoinu ako meny. 

 

4. 1. 3  Externality siete 

 Pojem externalita znamená, určitý vonkajší efekt, ktorý sa v prípade úžitku nedá privlastniť 

alebo v prípade nákladov ho nemožno vymôcť. Ide tiež o aktivitu, kde vznikajú náklady alebo 

výnosy iným subjektom, za ktoré sa neplatí.  

Využitie bitcoinu na trhu  závisí od počtu už existujúcich užívateľov. Ak bitcoin akceptuje 

len niekoľko podnikov, spotrebitelia majú len málo podnetov aby ich získali. Na druhej strane, ak 

len málo spotrebiteľov používa bitcoin, podniky majú málo podnetov na investovanie do zariadení 

na spracovanie platieb s bitcoinom, viz Gowrisankaran a Stavins (1999). Dôležité teda je 

presvedčiť používateľov, aby bitcoin používali čo najviac a aby bitcoin akceptovali ako platobný 

prostriedok. ECB (2012); Plassaras (2013). Yermack (2014) tvrdí, že bitcoin nie je globálnym 

prostriedkom výmeny, pretože sa využíva len v obmedzenej miere. V súčasnosti je za deň 

vykonaných okolo 0,11 milióna transakcií s bitcoinom, viď BlockChain (2015). Pre porovnanie, 

v rámci Európy sa za deň uskutočnilo až 295 miliónov tradičných a terminálových transakcií (EBA, 

2014).  

Je však nutné podotknúť, že bitcoin je relatívne nová mena, môže trvať určitý čas, kým 

bude prijatá spoločnosťou. Taktiež existujú príklady malých krajín s vlastnými menami (napr. 

Fidži), ktorá ma veľmi malý podiel na transakciách vo svete. Tieto problémy sa môžu budúcnosti 

stať menej relevantnými, pretože počet transakcií  v bitcoinoch má tendenciu rásť, vid obrázok 4. 

3 
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Obr. 4. 3: Počet potvrdených transakcií za deň 

 

 

Zdroj: Blockchain (2019) 

 

4. 1. 4  Riešenie sporov 

 Existuje isté riziko v prípade obchodovania s bitcoinom na burzách. Momentálne totiž 

neexistuje žiadna právna ochrana proti sporom medzi obchodníkmi. V momente, kedy je transakcia 

zrealizovaná, neexistuje autorita, ktorá by dohliadala nad vrátením chybnej transakcie. Jediný 

spôsob ako opraviť chybnú transakciu, je obojstranná dohoda zúčastnených osôb. 

 Vzhľadom k chýbajúcej ochrane obchodníkov na burze možno konštatovať, že tento 

potencionálny risk znižuje atraktivitu bitcoinu ako meny. 

 

4. 1. 5  Úverový trh 

 Na zabezpečenie peňažných prostriedkov na svoj podnikateľský zámer alebo na čokoľvek 

iné stačí navštíviť banku alebo iný peňažný ústav, ktorý má licenciu na poskytovanie úverov.  Tu 

vytvárame dopyt na množstvo peňazí, ktoré potrebujeme a banka zaistí potrebné peniaze od 

veriteľa k dlžníkovi. Huerta De Soto, (2009) tvrdí, že banky nemusia mať v portfóliu veriteľa, ktorý 

dobrovoľne sporí. Banky si dnes bez súhlasu klienta vezmú peniaze, ktoré majú k dispozícii, teda 

aj od tých vkladateľov, ktorí nesporia ale iba ukladajú peniaze na svoj bežný účet. Banka, bez 

súhlasu využije tieto prostriedky na úvery a dochádza tak k multiplikácii.  

 Multiplikovať bitcoin, by nebolo až také jednoduché. V prípade jeho elektronickej formy, 

nám v multiplikácii zabraňuje jednak účtovná kniha, ale i schvaľovací mechanizmus transakcií 
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Heiisler a spol. (2014). Autor, tiež poznamenáva že, už existujú alternatívne spôsoby ako si požičať 

peniaze. Servery ako napríklad Prosper a Lending club poskytujú peer-to-peer pôžičku. Heissler 

a spol (2014) uvádza,  že  v systéme Prosper je viac ako 250 tisíc dlžníkov, ktorí si požičali viac 

ako 2 miliardy dolárov, v spoločnosti Lending club, ktorá je najväčšia, je dlh vyšší ako 3 miliardy 

dolárov. Tak isto ako u finančných inštitúcií, aj tu dochádza k overovaniu bonity klientov a tiež 

majú svoj ratingový systém. V českej republike tiež existuje peer-to peer portál28, ktorý poskytuje 

jednak pôžičky ale i možnosť zainvestovať. Celá služba funguje na báze anonymity a pod 

dohľadom Českej národnej banky. Portál požičal už viac ako 4,5 miliardy českých korún. 

 

4. 2 Bitcoin ako zúčtovacia jednotka 

 Funkciou zúčtovacej jednotky je vyjadriť hodnotu tovaru pomocou peňazí. Táto hodnota 

predstavuje cenu daného tovaru alebo služby. Aby bitcoin, spĺňal túto funkciu, musí byť schopný 

zaznamenať hodnotu tovarov, služieb a iné transakcie. Ciaian a spol. (2016) identifikovali, dve 

kľúčové vlastnosti, ktorými sa bitcoin odlišuje od tradičných mien. Prvá vlastnosť je deliteľnosť 

bitcoinu, druhou charakterovou vlastnosťou je cenová volatilita.  

 

4. 2. 1  Deliteľnosť 

 Deliteľnosť je dôležitou vlastnosťou meny, pretože musí byť schopná vyjadriť všetky typy 

a veľkosti transakcií v ekonomike. Každý bitcoin je deliteľný až na 8 desatinných miest, čo ho 

umožňuje rozdeľovať na veľké množstvo jednotiek meny. Najmenšia jednotka predstavuje 0,000 

000 01 BTC, nazývaná  Satoshi. Je pomenovaná podľa krycieho mena zakladateľa alebo 

zakladateľov bitcoinu.  

 Naopak, takéto veľké množstvo jednotiek bitcoinu, môže byť zavadzajúce pre zákazníkov 

a tiež môže spôsobovať problémy pri porovnávaní cien tovarov alebo služieb. Yermack (2014) 

uvádza, že u tradičných mien sa všeobecne používajú dve desatinné miesta  vyjadrenie ceny. 

 Možno teda konštatovať, že popularita bitcoinu a jeho používanie ako globálnej meny môže 

rásť aj napriek tomu, že menšie pomery ako dve desatinné čísla, môžu spôsobiť nižšiu schopnosť 

zákazníkov rozlíšiť ceny daných tovarov a služieb.  

 

                                                 
28 www. zonky.cz 
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4. 2. 2  Cenová volatilita     

V súčasnosti nie je možné tvrdiť, že bitcoin je stabilnou menou, no na druhej strane je 

dôležité podotknúť, že mena vznikla len v roku 2008, čiže na trhu je len 11 rokov. Heissler a spol, 

(2015) uvádza, že s rastom ceny a s rastom počtu transakcií sa bude zvyšovať i stabilita hodnoty 

bitcoinu.  

Ceny bitcoinu vykazujú extrémne vysokú krátkodobú volatilitu, ktorá znižuje jeho 

schopnosť reprezentovať efektívnu zúčtovaciu jednotku, viď obr. č. 4. 4.  

 

Obr. 4. 4: Historický vývoj ceny bitcoinu vyjadrený v amerických dolároch  

 

 

 

Zdroj: Blockchain (2019) 

 

Časté zmeny cien bitcoinu zapríčiňujú priame a nepriame náklady pre obchodníkov ako aj 

spotrebiteľov.  Obchodníci, využívajúci bitcoin sú často nútení meniť ceny, preto dochádza k 

zníženiu ziskov alebo k zníženiu konkurencie schopnosti. Problém vzniká najmä pre podniky 

platiace za výrobu a vstupné polotovary v štandardnej lokálnej mene ale výstupnú sumu si účtujú 

v kryptomene, čo spôsobuje nezrovnalosti vo vzájomných cenách medzi vstupmi a výstupmi. 

Vďaka vyššie spomenutej vysokej volatilite časté zmeny cien majú za následok, že môžu zmiasť 

spotrebiteľa, pre ktorého je potom oveľa ťažšie odhadnúť optimálnu cenu za služby a tovar. Hoci 

vysoká volatilita bitcoinu môže ohroziť svojich držiteľov, podnikateľskí inovátori poskytujú 

alternatívne riešenia znižujúce risk kolísania. Jednou z možností je pomocou kurzových nástrojov 
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nastaviť na strane obchodníka jednotnú menu a na strane spotrebiteľa umožniť rozšírený výber 

mien či už klasických alebo kryptomien využívajúci na výpočet ceny aktuálny výmenný kurz. 

Tento systém umožňuje nízko nákladové sledovanie cien v bitcoine, čo sa hodí najmä 

obchodníkom s online predajom. Ďalším príkladom sú online zmenárne umožňujúce obchodníkovi 

akceptovať bitcoin bez toho, aby ho reálne prijal. Tento systém je postavený na tom, že platba 

putuje cez tretiu stranu, ktorá prijme bitcoin ale k obchodníkovi putuje už len klasická mena. Keďže 

predajca reálne bitcoin neprijme, vyhne sa tak riziku, za čo na oplátku zaplatí poplatok danému 

sprostredkovateľovi.  

Zlato je považované za jedno z najvolatilnejších aktív, ako príklad možno uviesť práve rok 

1980, viď obrázok č. 4. 5. V tomto roku sa cena pohybovala okolo sumy 600 USD za trójsku uncu. 

V grafe vývoja ceny zlata môžeme pozorovať obrovský výkyv ceny v priebehu pár dní. Za pár dní 

sa cena zlata zvýšila z približne 600 USD na 850 USD za trójsku uncu následne sa behom pár 

mesiacov dostala na hodnotu približne 300 USD za trójsku uncu. 

 

Obr. 4. 5: Vývoj ceny zlata v roku 1980 

 

Zdroj: Kitco (2019) 

 

Cena bitcoinu sa na začiatku exponenciálne navyšovala, v súčasnosti môžeme konštatovať, 

že sa tento rast postupne spomaľuje. Volatilita najväčšej kryptomeny na svete je síce aj aktuálne 

ešte relatívne vysoká, avšak v porovnaní s historickým vývojom už výrazne klesla. Ďalší pokles 

Časové obdobie v roku 1980 

U
S

D
 



 

43 

 

volatility bitcoinu môžeme očakávať v momente, keď sa na trhu začne objavovať väčší počet 

finančných derivátov spojených s kryptomenami. 

 

Obr. 4. 6: Volatilita bitcoinu a zlata v období od 2012 až 2018  

 

         

           BTC/USD volatilita     

           Gold/USD volatilita 

 

Zdroj: Highcharts (2019)  

 

 Vyššie uvedený obrázok 4. 6 znázorňuje volatilitu zlata a bitcoinu voči americkému doláru. 

Pre porovnanie, volatilita zlata sa pohybuje v rozmedzí 0,6 až 2,2 %, volatilita bitcoinu v rozmedzí 

od 1 až po 14%.  

Možno teda konštatovať, že v súvislosti s používaním bitcoinu ako zúčtovacej jednotky, 

extrémne vysoká volatilita znižuje možnosť bitcoinu presne vyjadriť relatívnu cenu tovarov 

a služieb v hospodárstve. 

 

Sm
er

od
aj

ná
 o

dc
hý

lk
a 

  

Časové obdobie  



 

44 

 

4. 3 Bitcoin ako uchovávateľ hodnoty 

 Stabilná hodnota peňazí, umožňuje výmenu jednej meny za menu inú v rôznych časových 

horizontoch. Za predpokladu bitconu ako uchovávateľa hodnoty možno identifikovať dve rôzne 

vlastnosti bitcoinu, ktorými sa odlišuje od tradičných mien:  

  

4. 3. 1  Neinflačná mena 

 Inflácia štandardnej meny znamená, že sa jej hodnota v priebehu času znižuje, a tým sa 

znižuje schopnosť meny fungovať ako uchovávateľ hodnoty. Vzhľadom na to, že počet jednotiek 

bitconu je obmedzený na 21 miliónov a tieto jednotky nie je možné zvýšiť, pretože do vývoja ceny 

bitcoinu nemôže zasahovať vláda, bude bitcoin čeliť deflačným tlakom. Deflačné tlaky budú 

pôsobiť jednak vo využití bitcoinu ako alternatívneho investovania ale aj v prípade využitia ako 

prostriedku výmeny. Na jednej strane je to výhodné pre držiteľov bitcoinu, ktorý sa stanú bohatšími 

v priebehu času. Na druhej strane, očakávanie vyššej budúcej hodnoty bitcoinov, môže viesť k jeho 

hromadeniu v očakávaní vyšších cien, ktoré zase môže znížiť jeho využitie v obchodovaní. 

Meiklejohn et al. (2013), zistil, že v roku 2011 nastal zlom v súvislosti s držaním a využitím 

bitcoinov. Do roku 2011 mnoho bitcoinov necirkulovalo v obehu, boli zdržiavané užívateľmi 

a nikdy neboli využité. Po roku 2011 väčšina bitcoinov (viac ako 60 %), ktoré boli prijaté, boli 

použité v kratšom období ako jeden mesiac.  

Môžeme skonštatovať, že v prípade že nenastanú inflačné tlaky, popularita bitcoinu by sa 

mali zvýšiť v porovnaní so štandardnými menami, deflačný tlak môže pôsobiť naopak, teda ako 

vyrovnávacia sila. 

 

4. 3. 2  Kyber ochrana 

 Jednou z hlavných hrozieb pre akcionárov s bitcoinom je problém počítačovej bezpečnosti. 

V minulosti mnoho majiteľov prišlo o svoje virtuálne peniaze prostredníctvom on-line krádeži. 

Štandardné meny majú možnosť, chrániť sa pred krádežou buď fyzicky, skrývaním alebo vkladom 

do banky. Keďže je bitcoin virtuálny a teda nemôže byť fyzicky skrytý, musí byť držaný na kontách 

užívateľov, známych ako virtuálna peňaženka. Bezpečnosť virtuálnej peňaženky často spôsobuje 

veľké problémy. Transakcie s bitcoinom boli mnohokrát terčom hackerov vo forme 

kybernetických útokov a krádeží. Najvýznamnejším príkladom je kolaps burzy MtGox, ktorý 

nastal vo februári 2014. Údajne došlo k strate 850 tisíc bitcoinov, Yermack (2014). Bitcoin ako 
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uchovávateľ hodnoty  je veľmi citlivý na útoky a krádeže,  čo znižuje jeho dôveru a tým bráni v 

jeho rast a šancu stať sa svetovou menou. 

 

4. 4 Čiastočné zhrnutie 

 Cieľom poslednej kapitoly, s názvom posúdenie bitcoinu ako rezervnej meny je porovnať 

kryptomenu bitcoin s tradičnými menami. Časť tejto kapitoly predstavuje tri predpoklady, ktoré sú 

zároveň hlavnými funkciami peňazí. Prvý predpoklad nesie názov: bitcoin ako prostriedok 

výmeny, druhý má názov bitcoin ako zúčtovacia jednotka a tretím je bitcoin ako uchovávateľ 

hodnoty. Jednotlivé predpoklady zahrňujú vlastnosti, ktorými sa bitcoin líši od tradičných mien. 

V rámci prvého predpokladu sú posudzované  transakčné náklady, transparentnosť a anonymita, 

externality siete, riešenie sporov a úverový trh. V rámci druhého predpokladu sú posudzované dve 

vlastnosti a to deliteľnosť a cenová volatilita. A v rámci posledného, tretieho predpokladu sú 

posudzované tiež dve vlastnosti bitcoinu a to neinflačná mena a kyber ochrana. Každá vlastnosť je 

posudzovaná zvlášť a obsahuje krátke vyhodnotenie potenciálu bitcoinu k príslušnej charakterovej 

vlastnosti. Nižšie uvedená tabuľka č. 4. 1 uvádza súhrn odlišných vlastnosti bitcoinu, jednak, ktoré 

zvyšujú potenciál bitcoinu stať sa hlavnou svetovou menou a vlastnosti znižujúce tento potenciál. 
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Tab. 4. 1 Odlišné charakteristické vlastnosti bitcoinu od tradičných mien 

 Vlastnosť zvyšujúca 

potenciál bitcoinu stať sa 
hlavnou svetovou menou 

Vlastnosť znižujúca 

potenciál bitcoinu stať sa 
hlavnou svetovou menou 

Bitcoin ako prostriedok 

výmeny 

 

 

 

 

Bitcoin ako zúčtovacia 
jednotka 

 

 

 

Bitcoin ako uchovávateľ 

hodnoty 

 

Transakčné náklady 

Transparentnosť 

Anonymita 

 

 

 

 

Externality siete 

Riešenie sporov 

Úverový trh 

Deliteľnosť 

 

 

Porovnanie cien 

Cenová volatilita 

Neinflačná mena 

 

Deflačný tlak 

Kyber securita 

Zdroj: vlastné vypracovanie (2019) 
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5 Záver 

 Spoločnosť sa čoraz častejšie stretáva s technológiou kryptomien a keďže sa svet stáva 

čoraz viac digitálny a navzájom prepojený, kryptomeny tu zohrávajú zaujímavú úlohu. Inovácie sú 

neoddeliteľnou súčasťou dnešného digitálneho sveta.  

Ako už bolo spomenuté, Heissler a spol. (2015) tvrdí, že s rastom počtu transakcií 

a s rastom ceny sa bude dôveryhodnosť bitcoinu zvyšovať. Kryptomena bitcoin sa stáva čoraz viac 

populárna, z obrázkov v tejto práci je zrejmé že sa počet transakcií zvyšuje, tým sa zvyšuje 

povedomie spoločnosti o tejto kryptomene možno teda konštatovať, že sa na základe tohto 

predpokladu dôveryhodnosť zvyšuje. 

Cieľom práce je vyhodnotiť potenciál bitcoinu stať sa svetovou rezervnou menou. Pre 

správne vyhodnotenie sa zameriame na jednotlivé kapitoly postupne.  

V rámci prvej kapitoly hodnotíme transakčné náklady ako výhodu, ktorá zvyšuje popularitu 

teda i potenciál bitcoinu stať sa svetovou menou, z dôvodu podstatne nižších nákladov ako v 

prípade bankových prevodov. Medzi výhody bitconu zaraďujeme i transparentnosť a zároveň 

anonymitu ako typické vlastnosti bitconu. Možno teda konštatovať, že tieto vlastnosti tiež zvyšujú 

potenciál bitcoinu. Treba tiež podotknúť, že anonymita môže byť zneužívaná na nelegálny obchod. 

Ďalším hodnotiacim aspektom sú externality siete, platba bitcoinom z tohto pohľadu je aktivita, pri 

ktorej vznikajú náklady alebo výnosy subjektom, pričom sa za ne neplatí. Je to dôsledok zatiaľ 

malého podielu platby bitcoinom na svetových transakciách. Keďže je bitcoin relatívne novou 

menou, je nutné podotknúť, že v budúcnosti by sa problém mohol stať menej relevantný vzhľadom 

k zvyšujúcim sa počtom transakcií práve v bitcoine. Tento aspekt hodnotíme teda ako znižujúci 

potenciál bitcoinu. Podobný problém je aj v prípade riešenia sporov, keďže neexistuje ochrana 

obchodníkov na burze s bitcoinom. Tento aspekt hodnotíme tiež ako znižujúci potenciál bitcoinu. 

Posledným aspektom v rámci tohto predpokladu je úverový trh, ktorý hodnotíme ako aspekt 

zvyšujúci potenciál bitcoinu, pretože existujú spoločnosti poskytujúce peer to peer pôžičku, ktorá 

je pod dohľadom ČNB. 

V rámci druhej kapitoly hodnotíme deliteľnosť a cenovú volatilitu bitcoinu. Medzi aspekt, 

zvyšujúci potenciál bitcoinu radíme deliteľnosť, vzhľadom k tomu že bitcoin je deliteľný až na 8 

desatinných miest. Poznamenávame však, že môže dôjsť k zhoršenej schopnosti rozlíšiť ceny 

tovarov a služieb v prípade využitia viac ako 2 desatinných miest.  Čo sa týka volatility, tú 

hodnotíme ako aspekt znižujúci potenciál bitcoinu, vzhľadom k tomu, že volatilná mena nemôže 
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predstavovať efektívnu zúčtovaciu jednotku, ktorá je základnou funkciou peňazí. Podotýkame 

však, že s rastom počtu transakcií rastie dôvera v bitcoin, teda tento aspekt môže byt časom menej 

relevantný. 

V rámci tretej kapitoly hodnotíme neinflačnú menu a kyber ochranu. Neinflačnú ponuku 

hodnotíme tak, že v prípade ak inflačné tlaky nenastanú popularita bitcoinu by sa mali zvýšiť v 

porovnaní so štandardnými menami, deflačný tlak môže pôsobiť naopak, teda ako vyrovnávacia 

sila. S ohľadom na kyber ochranu, tento aspekt hodnotíme ako negatívny, teda znižujúci potenciál 

bitcoinu sa svetovou rezervnou menou, pretože bitcoin je citlivý na krádeže a kybernetické útoky. 

V súčasnosti hodnotíme potenciál bitcoinu stať sa svetovou rezervnou menou ako nízky, 

pretože dôležitý aspekt bitcoinu ako meny je v rozpore s hlavnou funkciou peňazí. Za tento dôležitý 

negatívny aspekt považujeme vysokú volatilitu meny.  
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Zoznam skratiek 

 

EBA  European Banking Authority 

  Európsky orgán pre bankovníctvo 

ECB  European Central Bank 

  Európska centrálna banka 

ECU  European Currency Unit 

  Európska menová jednotka 

BTC  jednotka bitcoinu 

cBTC  centibitcoin 

μBTC   jednotka Satoshi 

mBTC  milibitcoin 

ČNB  Česká národná banka 

ICO  Initial Coin Offering 

NBS  Národná banka Slovenska 

NSF  Non-sufficient funds  

Nedostatočné platobné prostriedky 

oz  trójska unca 

SDR  Special Drawing Rights 

  Zvláštne práva čerpania 

USD  Americký dolár 
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