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Velice silnou stránkou knihy je, že popisuje, informuje a vysvětluje. Své
si v ní tudíž najdou všichni, kteří chtějí vědět, ne si jen apriorně o Bitcoinu
něco myslet. To je velmi cenná vlastnost textu v časech, kdy kdekdo má na
cokoli názor, ale neobtěžuje se jej podepřít jakýmikoli faktickými znalostmi.
Takže silné doporučení všem zájemcům o kryptoměny zní: tuhle knihu si
určitě pořiďte.
Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.
viceguvernér, Česká národní banka

Kniha je skvělým úvodem do světa Bitcoinu a souvisejících technologií.
Dávno předtím, než jejich význam začala chápat širší veřejnost, autoři knihy
byli schopni vysvětlit základní ekonomické přednosti decentralizovaných
peněz a objasnit, jaké je technologické pozadí tohoto průlomového objevu.
Kniha navíc vysvětluje, co se děje, když se Bitcoin stává předmětem zájmu
milionů lidí a investorů.
prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.
rektor, VŠ CEVRO Institut

Jak Bitcoin myšlenkově uchopit a kam jej zařadit? To je základní problém,
který dnes vyvolává nápadné zmatení v médiích a mezi veřejností. Kniha
Dominika Stroukala a Jana Skalického dává potřebnou odpověď – Bitcoin
aspiruje na to být plnohodnotnou formou peněz, která v sobě kombinuje
anonymitu hotovosti, pohodlnost elektronických peněz a neinflační povahu
zlata. Zda už se v evoluci prosadí právě Bitcoin či jiná ze stovek kryptoměn,
nemusí být rozhodující. Jako bankéři totiž nemusíme v Bitcoinu vidět jen
spekulativní příležitost, ale také vstupní dveře do digitálního světa finan
čních inovací, který mnohým na první pohled může připadat jako bizarní
svět za zrcadlem. Pak tato kniha může být klikou ke zmíněným dveřím.
Ing. Vlastimil Nešetřil, Ph.D.
výkonný ředitel, J&T Banka

Kniha je ideální pro první seznámení s Bitcoinem, neboť se dobře čte a je
sympaticky útlá. Navzdory malému rozsahu pokrývá poměrně široký okruh
témat, a kromě zájemců o kryptoměny ji doporučuji třeba i studentům ekono
mie. Vysvětlivky technických detailů, kterými je kniha proložena, by si sice
v publikaci pro začátečníka zasloužily větší prostor, jejich minimalistickou
přesnost však ocení pokročilejší čtenáři.

Mgr. Vítězslav Línek, Ph.D.
matematik

Autoři jsou přední čeští odborníci na Bitcoin a kryptoměny obecně.
Svou knihou se nesnaží lákat čtenáře k neuváženým investicím, ale pečlivě
vysvětlovat samotnou technologii a její širší souvislosti.
Marek „Slush“ Palatinus
tvůrce první hardwarové peněženky Trezor, SatoshiLabs
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Předmluvy

Předmluvy

Předmluva ke třetímu vydání:
Díky Bitcoinu
Před šesti lety jsme po dokončení této knihy napsali, že by se
měla dát číst i v roce 2021. „Pokud by to možné nebylo, byla by
to ta nejlepší zpráva. Znamenalo by to totiž, že se Bitcoin změnil,
že našel lepšího nástupce nebo že už by vše zde řečené bylo vše
obecně známé,“ tvrdili jsme. A čas na třetí vydání skutečně nastal.
Je zrovna Velký pátek roku 2021, jsme uprostřed nouzového
stavu a bitcoin se dnes několikrát přehoupl přes 60 tisíc dolarů
za kus. Od 400 dolarů, které stál před šesti lety, ušel obrovský
kus cesty a ten růst je zasloužený. Cena je ale pouze symptomem
toho všeho, co se odehrává pod pokličkou. Je to pára nad hrncem,
ve kterém se vaří něco kouzelného.
Bitcoin se změnil. To je ta nejlepší zpráva. Prožil si svou první
hospodářskou krizi, našel řadu vyzyvatelů, dostal se na přední
stránky novin a do ekonomického zpravodajství hned vedle kur
zu eurodolaru. Tweetuje o něm Elon Musk, nejbohatší člověk na
světě. A jeho Tesla ho nakupuje. Už se ho nebojí Visa ani PayPal,
fandí mu některé banky. I politici.
Stále ale zůstal tím stejným Bitcoinem, kterého nikdy nebude
více než necelých 21 milionů kusů. Tím Bitcoinem, který změní
svět. K lepšímu.
I díky tomu jsme mohli jádro knihy ponechat jen s menšími
aktualizacemi. Je to pořád náš starý dobrý Bitcoin a jeho krypto
měnoví kolegové. Nicméně změn bylo tolik, že jsme knihu mohli
doplnit o desítky stran diskuzí, které v průběhu let vyvstaly a stále
nejsou uzavřené. Přidat vysvětlení toho, jak fungují další zajímavé
kryptoměny. A dopsat kapitolu o letech mezi druhým a třetím vydá
ním. Byly to nádherné tři roky. I díky Bitcoinu.
Dominik Stroukal
2. dubna 2021
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Předmluva k druhému vydání:
Bitcoin už mění svět k lepšímu
Když jsme s Honzou v roce 2015 vydávali tuto knihu, napsal
jsem do úvodu, že doufám, že se kniha bude dát číst i za šest let.
Uběhly dva roky a už víme, že to není tak úplně pravda. A je to
dobře. Bitcoin se změnil. Vyvinul se. Celý ekosystém se proměnil.
Je jednodušší bitcoiny koupit, je mnohem jednodušší je ochránit.
Je více možností, jak je utratit. Bitcoin pronikl do médií. Změnilo
se toho neuvěřitelně moc. V roce 2015 dokonce neexistovala větši
na z dnes největších kryptoměn.
Když jsem psal předmluvu v prosinci 2015, stál jeden bitcoin
400 dolarů, na které se propadl z 1300 dolarů. I na cenovém dně
jsme pevně věřili, že jsme teprve na začátku. Věděli jsme totiž, co
vše tato technologie znamená a co může světu přinést. Právě teď
při psaní koukám, jak se cena jednoho bitcoinu opírá o 16 000 do
larů. Měli jsme pravdu. Čtyřicetkrát tolik, za dva roky.
Byly to krásné dva roky.
I tuto knihu proměnily k lepšímu. Doplnili jsme text tak, aby
odpovídal současnosti, kdekoliv to bylo jen možné. Vedle toho při
byly i některé celé kapitoly. V první části, která popisuje historii
Bitcoinu, přibylo pár stran o letech 2016 a 2017. Druhá část, která
je příručkou pro začátečníky, zůstaly kapitoly v původní podobě,
byly pouze aktualizovány. V třetí části jsme doplnili několik aktu
álních témat, která nově hýbala bitcoinovým světem. Největší
změnou je pak celá velká kapitola o dalších kryptoměnách, které
se Honza ujal s pečlivostí sobě vlastní. Přesvědčte se sami.
Změnilo se toho opravdu hodně. Ale evolučně, nikoliv revolučně.
Bitcoin se vyvinul, zlepšil. Některé velké bitvy ho stále čekají, jiné už
pomalu vyhrál. Pomalu se vyjasňují regulace, graduje debata o tom,
jak zvýšit množství transakcí, které lze v síti uskutečnit, vznikají zají
mavější alternativy. Stále více lidí bitcoiny přijímá a používá. Někte
rým lidem doslova zachraňuje životy. Ale o tom všem se dočtete dále.
Dominik Stroukal
4. ledna 2018

Předmluvy

Předmluva k prvnímu vydání:
Bitcoin není peněžní systém
Od té doby, co jsem začal psát o kryptoměnách, se má e-mailo
vá schránka změnila na shromaždiště otázek o Bitcoinu. Naprosto
to chápu, dokonce i pro mne zní stále tento nápad jako přitažený
za vlasy – že jakýsi bezejmenný, kódem se ohánějící geek mohl
nějak vynalézt novou měnu stvořenou z jedniček a nul, vypustit ji
na otevřeném internetovém fóru a že (za pouhých pět let) mohla
získat na trhu hodnotu téměř 10 miliard dolarů.
Co to celé znamená? Zabralo mi skutečně hodně času pochopit,
jak spolu celá ta technologie souvisí a proč. K pochopení Bitcoinu je
zapotřebí znalost peněžní teorie, open-source programování, distri
buovaných sítí a kryptografie – a to je docela velké sousto. Tím se
vysvětluje, proč jsou lidé tak zmatení a jak se mohl základem nového
peněžního řádu stát protokol.
Avšak ve skutečnosti si nemyslím, že by za tím, proč mají i sku
tečně chytří lidé obtíže úspěch Bitcoinu pochopit, stál nedostatek
technologických znalostí. Vodítkem může být e-mail, ve kterém
se mne tazatel ptal, jak budou fungovat smlouvy a účetnictví, až
bude jednou Bitcoin „zaveden jako měna“.
U výrazu „zaveden“ jsem se zarazil. Právě toto slovo je jádrem
klamu, avšak opět zcela pochopitelného. Hayek v roce 1974 na
psal, že vlády vlastní a řídí peněžní systémy po mnoho staletí –
dokonce i v dávném starověku byly mince celé říše chápány jako
zodpovědnost dané vlády. V 19. století se od všech vlád čekalo
zavedení takového systému, který bude nejlépe splňovat potřeby
populace.
Ve 20. století dovedla vláda tuto myšlenku mnohem dál. Nesta
čilo pouze to, že tiskla peníze, že dozírala na celý systém a že
určovala, co je podstatou peněz. Nikoliv – použila ještě „vědu“
k nalezení optimálního tempa růstu tvorby peněz a ke kartelizaci
celého bankovního systému, aby se ujistila, že to bude přesně tak,
jak to být má. Na každý aspekt peněžního systému – a mluvíme
o polovině veškerých ekonomických transakcí – bylo dohlíženo
státem spojeným se soukromými partnery z průmyslu.
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A takto to fungovalo po celá léta. Žádný dosud žijící člověk si
nepamatuje doby, kdy ještě peníze existovaly v jakékoliv podo
bě mimo veřejnou správu. Ve výsledku všechny vlády na světě
učinily z peněz socialisticky vlastněný statek. A co se nenadálo –
peníze se staly nástrojem politiky a snížila se jejich kvalita, jelikož
šlo jejich prostřednictvím zakoupit méně a méně zboží a služeb.
V důsledku se staly hlavním prostředkem podpory růstu moci na
úkor svobody.
Náhlý úkaz v podobě kryptoměn toto paradigma naprosto
rozdrtil. „Satoshi Nakamoto“ se nikdy nikoho neptal, jestli může
zveřejnit svůj na kódu založený model ideální měny, neposílal od
borný článek do National Bureau of Economic Research, nesetkal
se s ekonomy z Federálního rezervního systému, nevystupoval
před senátním bankovním výborem ani si ho nevyslechl žádný
člen vedení Fedu. Šel s tím rovnou na veřejnost.
Obešel celou mocenskou strukturu a umístil svůj model na
distribuovanou síť. A přizval svět, aby se do jeho projektu zapojil.
Jinými slovy, nenavrhl vůbec žádný systém, nejedná se o kom
pletní plán peněžní reformy. Takových jsme už viděli fůry – jen
za posledních sto let se jich vynořily tisíce a tisíce. Žádný z nich
k ničemu nevedl. Můžeme se bavit o peněžních pravidlech, refor
mách, auditech a fixních úrokových mírách od rána do večera,
ale tady je smutná realita: vláda vlastní peníze a bude je využívat
k tomu, aby sloužily jejím vlastním zájmům.
To je důvod, proč bylo potřeba naprosto jiného přístupu: svo
bodného trhu. Svobodný trh není systém, není to politika dikto
vaná někým konkrétním, není to něco, co zavedl Washington,
neexistuje to v žádné legislativě, zákoně, návrhu zákona, regulaci
nebo knize. Je to něco, co dostanete, když lidé jednají sami za sebe,
naprosto bez centrální direktivy, se svým vlastním majetkem,
v rámci spojení svých vlastních výtvorů a svých vlastních zájmů.
Je to krása, která vyvstává z nepřítomnosti kontroly.
Zní to jako anarchie? Takto se to zdálo i Karlu Marxovi. Co
nechápal, byl náhled liberální revoluce 18. století: společnost se
může řídit sama a vytvořit vlastní nádherný řád bez jakéhokoliv
centralizovaného dohledu. Bitcoin je paradigmatický příklad, byť
jeden z milionů nyní vyrůstajících po celém světě.

