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Motiv

Čau, jsem Soňa Parke a tohle je moje zamyšlení aka report nad tím, jak si krypto aktuálně stojí
a co ho možná čeká. Pokud si chceš odnést něco k přemýšlení a zároveň se ti to nechce číst
celé, doporučuji přečíst kapitolku s názvem Zamyšlení based on Pavlína Louženská. Jdem na to.

V tomto reportu si pokládám otázku, jaká je budoucnost kryptoměn z pohledu další adopce
a růstu, jaký konstantně zažíváme. Abych si mohla udělat stabilnější názor, považuji za potřebné
podívat se na to, jak si krypto aktuálně stojí v různých zemích světa a jaká budoucnost ho ve
kterých zemích čeká. Dále považuji za zásadní postoj vlivných a bohatých, obzvláště těch, kteří
nejsou známí jako krypto-friendly. A v neposlední řadě se podívám na to, jak svět influencerů
a lidí oboru znalých pohlíží na budoucnost obecně plus z pohledu různých lokálních konfliktů
(kde pro nás, Čechy, je teď nejviditelnější ten na Ukrajině).

Pohlížím na otázku z pohledu krypta obecně. V poslední době už se nemluví jen o Bitcoinu, ale
minimálně i Ethereum proniklo do širokého povědomí (pokud tomu můžeme říkat široké
povědomí, pořád jsme tak trochu early adopters). V tomto reportu nevytvářím možnost zabývat
se jednotlivými kryptoprojekty zvlášť a nezabývám se tedy do hloubky tím, co všechno z krypta je
kde ještě uznávané a co už ne, ale beru krypto jako celek. Bude se to ale prolínat, protože často je
někde citovaný jen bitcoin.

Neplánuji jít do mohutné hloubky jednotlivých průzkumů, spíš nastiňuji situaci a nabízím plošný
přehled použitelný k dalšímu osobnímu zamyšlení. Jak je o mně veřejně známo, raději podporuji
lidi ve vlastním přemýšlení, než že bych předkládala svůj názor a snažila se o něm přesvědčit
většinu.
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Postoj ke kryptoměnám v různých zemích světa

Na Wikipedii můžeme najít celosvětový výpis zemí i s jejich postojem vůči kryptoměnám.
Vzhledem k tomu, že tam jsou i aktuální postoje z roku 2022, zdá se, že je článek aktualizovaný.

https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cryptocurrency_by_country_or_territory

Je dobrou zprávou, že červené a růžové země z mapy jsou země často politicky nestabilní,
se slabou ekonomikou, volatilní měnou (inflační měnou), omezenou svobodou jedince
a vlastnického práva a nezřídka diktatury. Naopak zelené jsou země jako USA, západ Evropy,
Japonsko atd. Bitcoin můžeme označit jako svobodné peníze a způsob svobodných plateb a to
se diktatuře zákonitě nebude líbit, protože pod jejich střechou nemá být svoboda. Naopak snahou
je co největší kontrola.
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El Salvador

El Salvador byl první zemí, která 9. 6. 2021 zavedla bitcoin jako oficiální měnu.

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57398274

Světové mediální domy se o tomto kontroverzním kroku vyjadřovaly mnohdy nevalně
(např. The Guardian) a zdálo se, že i v samotném El Salvadoru to vyvolalo humbuk.

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-58579415
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Je snadné pozdvihnout konkrétní čísla, jako to udělal například Forbes, ale pro mě je zajímavější
otázka, jak je na tom reálné přijetí běžnou populací.

https://www.forbes.com/sites/theapothecary/2021/10/07/in-el-salvador-more-people-have-bitcoin-wallets-than-traditional
-bank-accounts/?sh=7a86f7c120b5

Pro odpověď na otázku, jak moc se bitcoin doopravdy v El Salvadoru používá, musíme na
Youtube, googlit to se nezdá být jako cesta k odpovědi. Protože do El Salvadoru ze zvědavosti
vyrazil dostatek influencerů, můžeme si začít jednoduše skládat obrázek o tom, že co se píše ve
Forbesu a jaká je realita, mohou být dvě odlišné věci. TheLifeOfJord vyrazil pár týdnů po zavedení
a ve videu po prvním nadšení z úspěšné platby ve Starbucks přichází dvě neúspěšné (jedna
protože neměl oficiální státní aplikaci Chivo, jedna protože prý nefungovala Wi-Fi). V mnohem
méně politicky korektním videu PPPíter ukazuje ještě horší bilanci, kde zhruba v 80 % případů
platba bitcoinem nakonec neprošla. Do třetice video od Drew Binsky neukazuje nic moc
odlišného. Na první dobrou se mu sice podařilo zaplatit v několika obchodech, ale málem se
nevyspal, podařilo se mu najít bitcoin friendly hotel až napočtvrté. Ve videu se také od místního
dozvídá, že používat bitcoin se chudým nevyplatí (pravděpodobně názor pramenící
z nepochopení, není divu, pochopit bitcoin je vyšší dívčí). Toto je samozřejmě moc malý vzorek
na to, abychom si udělali kompletní obrázek o tom, jak to v El Salvadoru doopravdy vypadá, ale
nastiňuje to myšlenku, že květnatá komunikace médií o tom, jak je tohle skvělá budoucnost,
možná neukazuje realitu v dané zemi a zdaleka se nekoná sluníčkově hladká adopce většinovou
populací.
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Zbytek světa bez El Salvadoru

Jsou země, které po vzoru El Salvadoru zvažují zavedení krypta natvrdo do systému?

Na CMC o tom mimochodem probíhá hlasovačka.

https://coinmarketcap.com/legal-tender-countries/

Ve článku na Yahoo finance z loňského února najdeme výpis několika zemí, kde se krypto dostalo
přímo na jednání vlády anebo o něm vláda začala uvažovat. Ze západní polokoule tam najdeme
Panamu, Kubu a Paraguay a z Evropy pak Ukrajinu. Z odstavce o Ukrajině cituji: “Other reports
suggest the country will operate a ‘dual currency state’ as early as 2023, with Bitcoin and the
country’s fiat currency hryvnia co-existing as legal currencies.” Je ale zřejmé, že Ukrajina bude mít
v early 2023 trochu jiné starosti než transformaci na dual currency state.

Adopce v zemích mimo El Salvador

V jakých zemích se krypto těší nejširší adopci? Záleží, na které články se budeme dívat.
Z kombinace několika průzkumů z roku 2020 vyplývá Nigérie, kde má krypto osahané až 32 %
populace. Za Nigérií najdeme s 20 % populace Vietnam a Filipíny, hned za nimi pak s 16 %
Turecko a Peru.
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Pro zajímavost, Nigérie má 215 milionů obyvatel. Tedy 32% populace je téměř 70 milionů lidí,
neboli 7 Českých republik lidí co mají zkušeností s kryptem nebo ho vlastní.

Vietnam najdeme na první příčce v článku ze serveru EuropeanBusinessReview, který odkazuje
pouze na Chainalysis v roce 2021. Hned za ním tam najdeme Indii, Pákistán a Ukrajinu. Úvaha
bokem: je pravděpodobné, že Ukrajina bude v posledních týdnech vykazovat větší aktivitu než kdy
dřív.

“Global adoption of cryptocurrency has taken off in the last year, up 881%” se dočteme na CNBC
a informace o Vietnamu na první příčce se v různých zdrojích shodují.
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https://www.cnbc.com/2021/08/18/new-cryptocurrency-bitcoin-user-global-map.html

Ukázali jsme si, v jakých zemích je adopce krypta nejdále, a řekli jsme si, v jakých zemích je
krypto akceptované a v jakých ne. Pro finální zamyšlení o budoucím růstu adopce v jednotlivých
zemích mě ještě zajímá nějaká ta statistika o růstu v posledních letech. Pro alespoň rámcový
přehled poslouží “Share of respondents who indicated they either owned or used
cryptocurrencies in 56 countries worldwide from 2019 to 2021” z webu Statista.com.
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Nutno podotknout, že všechny tyto statistiky mají prostě svoje mezery a z principu nikdy
nebudeme umět ukázat přesná data. I na CNBC se dočteme, že: “Analysts note that measuring
cryptocurrency adoption at the grassroots level isn’t easy. ‘The methodology has a huge blindspot,’
Sobrado said. ‘Unlike many other countries, sanctioned nations don’t have good and clear data on
P2P markets.’ Because of that, he said, he believes sanctioned nations such as Cuba will be
underestimated, simply because it is harder to track those transactions. Ahlborg said there is no
perfect way to measure per capita global crypto adoption but that this index is ‘one of the best we
have.’”

Pohled, který ještě stojí za zmínku, je na těžbu.

Finmag píše: “Krajní libertariáni viděli v bitcoinu příslib decentralizace a omezení moci vlád
a korporací. Dopady jeho těžby však mohou být i zcela opačné. Neutuchající snaha vyhledávat na
mapě místa s levnou energií a relativně stabilním politickým prostředím uvádí do pohybu lokální
energetické krize, umocňuje nerovnosti a podněcuje politické protesty.”

Netuším, na základě čeho je ten statement o lokální krizi, nerovnostech a protestech (zní to spíš
jako manifest proti bitcoinu). A obecně považuji poukazování na “špatnou” energetickou
náročnost bitcoinu za krok úplně mimo. Ti, co kritizují často nemají správná data či jim chybí širší
rámec pro usazení údajů o náročnosti těžby. Články většinou podsouvají čtenáři názor
a nepodávají čistá fakta. Které médium dneska ale podává čistá fakta. Jako příklad uvedu článek
z CzechCrunche. Hned titulek říká: “Odchod těžařů z Číny bitcoin zelenější neudělal. K získávání
kryptoměny se naopak ještě více využívá energie z uhlí.” A moje reakce je: “odchod těžařů z Číny
bitcoin zelenější ani udělat neměl. Účel bitcoinu není být zelený. A navíc, zelený je stejně jen
aktuální sexy PR buzzword. Kdo chce vědět, co planetu aktuálně doopravdy pálí, nechť si přečte
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Billa Gatese.” Ale rozumím, proč se jim tento podbízivý titulek hodil do krámu. Mluvit o větší
decentralizaci či o klidném přijetí tohoto zákazu bitcoinovou komunitou by byla trochu nuda.

Cointelegraph cituje: “Bitcoiners to China: Thanks for the ban” a není zdaleka jediný, který
poukazuje na antifragilitu bitcoinu. Nemluvě o tom, že ban ještě neznamená, že se nenajdou
rebelové.

Moderní žurnalistika bude převalovat zleva doprava dokoliv, co zrovna bude znít. Kdo těžbě
rozumí, chápe, proč funguje tak, jak funguje. Alex Pilař mimochodem píše o energetické
problematice zajímavé články.

https://finmag.penize.cz/penize/432670-geopolitika-bitcoinu-kde-se-tezi-hlavni-kryptomena-sveta

Sonino zamyšlení č. I

Ať už přemýšlíme nad Nigérií v roce 2020 anebo Vietnamem v roce 2021, ukazatele jasně
napovídají, že nejmasovější adopce se neděje v západních zemích s materiálním blahobytem,
poměrně stabilní ekonomikou a demokratickým režimem. Přemýšlím nad tím, jak vynálezy
a vývoj vždy akcelerovaly za války a období krize bylo ideálním podhoubím pro rychlý rozvoj
a ostré nasazení MVP verzí projektů, které jinak roky stagnovaly. A pouze nahlas uvažuji, jestli pro

10

https://www.melvil.cz/kniha-jak-zabranit-klimaticke-katastrofe/
https://cointelegraph.com/news/btc-price-is-up-50-since-china-selflessly-banned-bitcoin-mining
https://www.nasdaq.com/articles/despite-chinese-ban-145-bitcoin-nodes-are-still-running-there-2021-09-29
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/bitcoin-jako-pozirac-energie-ale-co-kdyz-je-to-naopak-145138
https://finmag.penize.cz/penize/432670-geopolitika-bitcoinu-kde-se-tezi-hlavni-kryptomena-sveta


masivní rozvoj krypta nepotřebujeme kromě privilegovaných bílých můžu (neboli těch, co mají
dost peněz, času a know-how na aktivní vývoj kryptoprojektů) také země třetího světa, kde má
nezávislý, všem dostupný virtuální finanční systém využití v úplně jiném rozměru. Myšleno, že my,
žijící v dobách aktuálního bezpečí a blahobytu, nebudeme nikdy tolik benefitovat z kryptoměn
jako například obyvatelé Afghánistánu, pro které je obtížné, ne-li skoro nemožné vyvážet peníze
ze země. A právě “díky” jejich nejen finančnímu nepohodlí může ekosystém kryptoměn růst
rychleji, protože jsou na světě místa, kde přináší řešení na velkou bolístku. Z tohoto úhlu pohledu
je krypto v západním světě ideální nástroj pro preppery. V jejich podání z toho totiž rázem
přestává být hračka privilegovaných bílých mužů a stává se z toho nadstavba kvalitních konzerv
ve sklepě. Bohužel není reálné, aby se problémy zemí třetího světa vyřešily, tudíž se dá
předpokládat, že tento use case krypta nezmizí a bude i nadále sloužit jako akcelerátor adopce.
Adopci krypta z pohledu krize se nebude dařit jen v zemích třetího světa. Čím víc se znehodnocují
peníze (viz aktuální inflace v ČR), čím víc se bude planeta Země starat o svoje přežití (problém
s globálním oteplováním, který přináší výzvy jako tornáda na místech nečekaných či bakterie
přežívající v podmínkách, v nichž by přežívat neměly), tím víc by se z logiky věci měla zvedat
poptávka po kryptoměnách a jejich ekosystému. Masa lidí ale logicky nejedná, to už se dávno ví.

Jaká je tedy budoucnost krypta z pohledu adopce v různých zemích? Můj názor je, že vždy záleží
na úhlu pohledu. Z pohledu společnosti žijící v zemích třetího světa bude podle mě adopce růst,
protože je to elegantní náhrada za mnohé nefungující (ekonomika jako taková, svoboda jedince
a fungování režimu a společnosti). Z pohledu společnosti v zemích, ve kterých je aktuálně mír
a blahobyt, bude krypto i nadále hračkou pro ty, v jejichž to bude zájmu a možnostech. A taky
dokud bude pro média krypto zajímavé byť jen z pohledu ceny (volatilita krypta se bude
uklidňovat ještě roky, takže tam je o zábavu médií postaráno, ledaže by doopravdy fungoval 4 letý
cyklus a čekal nás tichý bear market).

Z pohledu vlád a vedení zemí je to mnohem komplexnější. Zkusme si například položit otázku,
proč prezident El Salvadoru vybojoval zavedení BTC jako zákonného platidla (legal tender).
Jasně, první velký argument bylo snížení remitencí. “For example, in 2016, El Salvador received
$4.6 billion in remittances, which made up about 17 percent of GDP at the time,” píše Forbes. Když
si představíme, že zavedením BTC může mít země k dispozici o 17 % více peněz, je to velmi silný
argument. Ale nejspíš tam byla, ostatně jako většinou v politice, skrytá další agenda. V tomhle
případě se nabízí, že cool mladý prezident chtěl prostě být víc vidět a rapidně podpořit svoji auru
cool prezidenta, což se mu evidentně povedlo. Neptejte se mě ale, proč z prvních “zisků” postavil
nemocnici pro čokly, a už vůbec se mě neptejte, proč realizuje zisky. Na to mám silný názor, ale to
bych odbočila.

V návaznosti na to se můžeme společně zkusit zamyslet, jaké by mohly být obecně motivace
zavádět krypto v jednotlivých zemích. Pravděpodobně dospějeme k tomu, že to často bude
součástí propagandy, tudíž se to odvíjí od názorů a postojů pár jedinců (ostatně teda jako celé
fungování světa) a ty je poměrně těžké odhadovat, protože nikdy neznáme celý jejich příběh.
I když vyhození prostředníka (u nás by to znamenalo vyhodit například GoPay či ComGate)
znamená významnou a nezanedbatelnou událost v dané zemi, nemyslím si, že to někdy bude
jediná či hlavní motivace pro zavedení krypta do systému. A úplně závěrem, aby člověk zavedl
krypto, musí ustát pindání ze strany IMF, a to si každý dvakrát rozmyslí, jestli mu to za to stojí.

Kvůli vysokému podílu remitencí v HDP a prošlápnuté cestičce se dá čekat, že BTC budou
zvažovat okolní země El Salvadoru, ale nevidím to jako něco, co se bude masivně dít po celém
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světě. Ale sexy to je, a tak se o tom mluví a bůhví, možná jako druhá země bude třeba Arizona
anebo Švýcarsko.

Nutno podotknout, že tady jsem se krátce zamyslela nad motivací shora. Ale motivace může být
i zdola. Například od jedinců a firem, co chtějí ušetřit přes 2 % obratu tím, že obejdou Visu či
Mastercard.

Banování krypta

A co legalizace či banování krypta v různých zemích, které se nechystají rovnou zavádět krypto
jako platidlo? Je potřeba říct nahlas, že není zákaz jako zákaz. Někde zákaz může znamenat, že
se krypto nesmí používat jako platidlo, někde to znamená, že se nesmí ani držet, někde se zákazy
vztahují jen na těžbu a tak dále. A naopak, to, že je někde krypto legální, může mít v různých
zemích různé významy. Každopádně tohle se velmi rychle mění, je náročné s tím udržet krok
a Wikipedia zmiňovaná hned na začátku je komplexní zdroj pro ty, co je to zajímá. Pokud člověk
nevěnuje mnoho dní tomu, aby si nastudoval situaci ve většině zemí, nejde se nad tím dostatečně
komplexně zamyslet, natožpak domýšlet, jaké motivace by mohly které země mít k banování či
legalizaci. A i kdyby si někdo dal tu práci, pořád je tu fakt, že to závisí na mocných jedincích
v daných zemích a ti můžou mít různou agendu a zájmy. Plus, ban v jedné zemi neznamená to
samé co ban v jiné zemi. Takže tady se hodí leda tak ten emoji, co krčí rameny. #hardtosay

Mimochodem, větu, že to závisí na mocných jedincích v daných zemích, se mi autocorrect
pokusil opravit na to, že to závisí na nemocných jedincích v daných zemích. Na postech, kde je
moc, velmi často sedí jedinci, co spadají do kategorie psychopatů. Takže to od autocorrectu
nebylo úplně nevhodné doporučení. Lol.

Pokud vám to nedá a chcete doma přemýšlet nad tím, proč by které země mohly zakazovat
krypto, tady je nějaký ten podklad.

https://www.investopedia.com/articles/forex/041515/countries-where-bitcoin-legal-illegal.asp

Pozor, i v tomto článku je mnoho argumentů spíš antipropaganda. Například money laundering.
K dispozici jsou data a ta ukazují nižší podíl bitcoinu než má USD. Tyto výkřiky ze tmy jsou čisté
lži, které ohýbají přemýšlení společnosti. Tak, jako to dělají například diktátoři. Proto to považuji
za nevhodnou žurnalistiku a mám potřebu na to poukazovat. Tvrdá data jsou to, co by nás mělo
zajímat, ne zvučné claimy. Závěrem: “only 0.05% of all cryptocurrency transactions worldwide are
linked to the laundering of money.”
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https://www.outlookindia.com/business/know-about-countries-introducing-bill-to-make-bitcoin-a-legal-tender--news-50207
https://www.coindesk.com/business/2022/03/03/swiss-city-of-lugano-to-make-bitcoin-and-tether-de-facto-legal-tender/
https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cryptocurrency_by_country_or_territory
https://nypost.com/2020/09/26/why-silicon-valley-ceos-are-such-raging-psychopaths/
https://www.investopedia.com/articles/forex/041515/countries-where-bitcoin-legal-illegal.asp
https://blog.chainalysis.com/reports/2022-crypto-crime-report-preview-cryptocurrency-money-laundering/
https://www.occrp.org/en/daily/15898-report-money-laundering-via-cryptocurrencies-up-30-in-2021


FTX a Binance jdou na Blízký východ

To je zpráva, která chvíli před psaním tohoto reportu obletěla svět. Takže tady je pár zdrojů pro
přehled.

A když opomenu centralizovaná řešení na východě, za zmínku stojí DeFi usecase Islámu, kde je
zakázáno dostávat úroky. Takže tam je díky DeFi platformám dostupné něco, na co by si jinak
obyvatelé nemohli sáhnout.

BINANCE

Binance Moving to Dubai: Best Place for Crypto in 2022

- 0:55 they're moving towards dubai and they're creating a better ecosystem binance
- 1:00 Binancesigns agreement with dubai world trade center to establish an industry hub

for global virtual assets

https://www.forbes.com/sites/zinnialee/2022/03/15/binance-wins-crypto-license-in-bahrain-ami
d-middle-east-expansion/?sh=6782b92e452e

- Biance has been granted a license to operate as a crypto asset service provider in
Bahrain, strengthening the company’s foothold in the Middle East as its trading platform
faces mounting scrutiny from financial regulators elsewhere.

- Binance said the license was the company’s first of its kind in the Gulf states.
- The regulatory green light will allow Binance to provide crypto asset trading, custodian

services and portfolio management to customers, the firm added.

https://cointelegraph.com/news/it-s-official-binance-secures-a-license-to-operate-in-dubai

- Under the Dubai virtual asset provider (VASP) license, Binance will be allowed to set up
an office in the emirate and provide digital asset exchange services to pre-qualified
investors and financial firms under the newly adopted regulatory guidelines

FTX

Crypto Exchange FTX.US Expands to Europe, Middle East

- 2:00 crypto companies are operating outside of the regulatory regimes and envelopes
that they want to you know avoid being able to have the same kind of rules applied to
them as traditional financial markets it's the opposite for us we want to be a part of the
regulatory discussion and work cooperatively with the different agencies in these
different countries to be able to be regulated and so we're very excited about ftxdu we
have the scisec approval to be able to offer that ftx.com/DUdomain in the different
places where we can passport that particular license and we'll be able to launch within
a couple days all those services
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https://www.youtube.com/watch?v=fyd2uOR4PAc
https://www.youtube.com/watch?v=m-8-hfAZAQE
https://www.theguardian.com/money/2013/oct/29/islamic-finance-sharia-compliant-money-interest
https://www.forbes.com/sites/zinnialee/2022/03/15/binance-wins-crypto-license-in-bahrain-amid-middle-east-expansion/?sh=6782b92e452e
https://www.forbes.com/sites/zinnialee/2022/03/15/binance-wins-crypto-license-in-bahrain-amid-middle-east-expansion/?sh=6782b92e452e
https://cointelegraph.com/news/it-s-official-binance-secures-a-license-to-operate-in-dubai


https://www.cityam.com/crypto-exchange-ftx-takes-strides-into-middle-east-amid-global-expansi
on/

- FTX has won over regulators in Dubai who have given the firm a green light to set up
a digital asset exchange and clearing house.

Postoj známých, vlivných či bohatých

Známé americké rčení říká “It's a Thin Line Between Love and Hate” a Bitcoin by o tom mohl
pohádkovým hlasem vyprávět celé hodiny. Najdeme mnoho známých tváří (a nepochybně ještě
mnohonásobně více těch neznámých), které na Bitcoin a kryptosvět házely slovní výkaly a pak
přišel den, kdy pochopily. A mnohdy následoval i den, kdy to uznaly nahlas. Ale nemalujme si tady
krypto happy endings. Pořád je mnoho takových, co na krypto buďto nezměnili anebo veřejně
nezměnili názor. A jak už se dávno ví, svět ovládá jen pár lidí. Asi bychom je nespočítali na
prstech jedné ruky, ale možná že na prstech všech rukou, co mají holky v týmu HvK už bychom se
dopočítali. A proto dává smysl se mrknout i do názorů vlivných a bohatých.

Relevantní jsou bohatí američtí investoři (správci velkých fondů), co si na kapitálových trzích
vydělali velký love. Bitcoin považovali za shady a až před pár lety přišli s tím, že to možná není tak
blbý. Jako příklad poslouží Ray Dalio, Stanley Druckenmiller i Paul Tudor Jones.

Ray Dalio, který mimochodem hodně mluví o tom, jak si poskládat portfolio, které bude fungovat
za každých podmínek, před dvěma lety uznal, že se ohledně Bitcoinu možná spletl. Protože v roce
2017 říkal, že je to jen bublina. Loni už říkal, že krypto vlastní. Teď už jeho fond do krypta zcela
otevřeně investuje.

Stanley Druckenmiller měl svůj krypto coming out v roce 2020, kdy se psalo, že je “warmed up to
the cryptocurrency as a store of value”. Loni se také psalo: “In June this year, he shared how he
invested millions in BTC after he got a call from billionaire hedge fund manager Paul Tudor Jones
about it. Jones himself said last month that he preferred bitcoin to gold as a hedge against
inflation.”

Zmiňovaný Paul Tudor Jones považuje za rozumné mít 5 % v bitcoinu a dobře se to o něm ví.

Mistr velké ego CEO banky JPMorgan Chase Jamie Dimon řekl, že bitcoin je fraud a že by vyhodil
kohokoliv, kdo obchoduje s bitcoinem. Časem se ale ukázalo, že JPMorgan nakupuje BTC. Takže
milý CEO řekl, že to teda možná není podvod, ale že by do toho nedal ani korunu. Musel nejspíš
trochu otočit, aby nebyl v protipólu s politikou JPMorgan.

Už i investiční americké banky umožňují nákup krypta, často jen pro bohaté. Pro retail to není
dostupné, protože klasicky, bohatí bohatnou. Goldman Sachs, banka, o které se říká, že tam
pracují ti nejchytřejší, mezi ně patří, a je tak zářným příkladem.

V oblastí financí najdeme mnohé, co krypto srovnávají s Tulipánovou horečkou. Nouriel Roubini k
Tulipánové horečce přirovnává svůj názor na NFT. I do budoucna nevidí význam krypta v reálném
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https://www.cityam.com/crypto-exchange-ftx-takes-strides-into-middle-east-amid-global-expansion/
https://www.cityam.com/crypto-exchange-ftx-takes-strides-into-middle-east-amid-global-expansion/
https://news.bitcoin.com/ray-dalio-bitcoin/
https://www.businessinsider.com/bitcoin-price-in-a-bubble-ray-dalio-2017-9
https://www.cnbc.com/2021/08/04/bitcoin-vs-gold-heres-what-billionaire-ray-dalio-thinks.html
https://www.coindesk.com/business/2022/03/21/ray-dalios-bridgewater-investing-in-crypto-fund-sources/
https://www.forbes.com/sites/billybambrough/2020/11/12/a-legendary-hedge-fund-billionaire-just-flipped-to-bitcoin-calling-it-better-than-gold/?sh=3985b80b222f
https://news.bitcoin.com/billionaire-stan-druckenmiller-warns-crypto-meme-stocks-bonds-in-bubble-this-bubble-is-in-everything/
https://www.coindesk.com/markets/2021/06/14/paul-tudor-jones-could-go-all-in-on-inflation-trades-wants-5-bitcoin-allocation/
https://www.coindesk.com/podcasts/the-breakdown-with-nlw/bat-st-crazy-paul-tudor-jones-on-the-fed-inflation-and-why-he-recommends-5-in-bitcoin/
https://www.cnbc.com/2017/09/12/jpmorgan-ceo-jamie-dimon-raises-flag-on-trading-revenue-sees-20-percent-fall-for-the-third-quarter.html
https://www.cnbc.com/2021/08/05/bitcoin-jpmorgan-led-by-jamie-dimon-quietly-unveils-access-to-a-half-dozen-crypto-funds.html
https://www.cnbc.com/2021/05/05/bitcoin-is-coming-to-hundreds-of-us-banks-says-crypto-firm-nydig-.html
https://www.cnbc.com/2022/03/21/bitcoin-options-goldman-sachs-announces-otc-crypto-trade-with-galaxy-digital.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tulip%C3%A1nov%C3%A1_hore%C4%8Dka
https://twitter.com/Nouriel/status/1485381742567514118?s=20&t=_PzAwhRxWD7yr1x9clrWew


světě. Paul Krugman (sloupkař NY Times) vidí paralelu s finanční krizí ve 20. letech a tvrdí, že
dopady přijdou z 55 % na osoby bez vysokoškolského vzdělání a ze 44 % na lidi barevné pleti.
Těmto odpůrcům se občas říká Cantilionáři. (ok, možná jim tak říká jen Pepa Tětek, ale já o něm
mám pěkné mínění, takže to tady směle zmíním)

Nejznámějším odpůrcem byl Warren Buffet (stejně tak jeho společník Charlie Munger), který se
vyjadřoval o kryptu jako o jedu na krysy bez reálné hodnoty. V únoru ale časopis Fortune oznámil,
že Berkshire Hathaway nakoupilo v hodnotě $500M podíl fintech společnosti Nubank, která
umožňuje svým klientům investování do BTC ETF. Možná si pamatujete situaci, kdy Buffet
odstupoval od svých aktivit v Mastercard a Visa.

Zahraniční influenceři

PoW

European Union Proof of Work Ban FAILED!

● Otázky ohledně uhlíkové stopy nejsou relevantní v porovnání uhlíkové stopy způsobující
baterie elektromobilů. (Debate Crypto). Uhlíková stopa PoW je 0.08%.

EU allows Proof of Work crypto, Bitcoin EU crypto regulation update | Crypto News Today

● That being the case, countries should try and figure out they can encourage this rapidly
growing industry to stay in, or move to, their jurisdiction. Europe missed out on Microso�,
Facebook and Google..a ban on crypto mining is a bit of a red herring anyways. Although
Bitcoin consumes an estimated 0.55% of global electricity, about 39% of that energy comes
from renewable sources.

Crypto News: Inflation, FTM, XRP, PoW Ban, OTC FUD & MORE!!

● 12:56 Crypto's energy use and environmental impact is negligible and there is ample
evidence to suggest that crypto mining could help subsidize renewable energy.

● 13:36 Now I suspect that this posturing has something to do with the digital euro that is
currently in development and is expected to come as soon as 2023. Thi si because the
development of central bank digital currencies in other countries has typically come hand
in hand with a gradual crackdown on crypto.

EU Votes On Ban For Bitcoin Mining | RABID RANTS

● 4:33 Others warn that this could potentially lead to major price volatility for the
cryptocurrency with popular Crypto Whale claiming it will completely destabilize the
bitcoin network. I don't know but I don't think the majority of bitcoin mining is happening
in europe…hey, it may be there a probably a good chunk as for these allegations highly
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https://www.youtube.com/watch?v=pu5k7k7TlFU
https://www.youtube.com/watch?v=1FnhdHydyZg
https://www.youtube.com/watch?v=_SSAEMlctR0
https://www.youtube.com/watch?v=m2ItMVL3Tuk
https://www.nytimes.com/2022/01/27/opinion/cryptocurrency-subprime-vulnerable.html
https://finmag.penize.cz/penize/429610-kdo-chce-bitcoin-bit-typologie-hejtru-krypta-c-1
https://finance.yahoo.com/news/bitcoins-slump-heres-why-warren-170000851.html
https://fortune.com/2022/02/16/warren-buffett-invested-1-billion-crypto-bank/
https://www.fool.com/investing/2022/02/17/2-stocks-warren-buffett-is-selling/#:~:text=1.,selling%20about%201.27%20million%20shares.


unlikely..the news texas is opening up for minor with the united states there..a canada is
opening up..there are a lot of miners coming from china ban so they have accumulated
a massive amount of bitcoin hash rate

Budoucnost krypta

Mark Cuban on market turbulence, future of crypto

● 2:28 mladí krypto investoři jsou zvyklí na spekulativní růst i pád.
● 4:36 vše, co teď říkáme o kryptu, jsme v devadesátkách říkali o akciích internetových firem.

The Future of Cryptocurrency: 6 Experts' Opinion on Cryptocurrency Investing - Robert Kiyos…

● 5:54 Bitcoin se do roku 2031 dostane na pozici až 20 % globální nákupní síly -> market cap
250 mld. USD, při současném růstu inflace v US bude hodnota 1 BTC 1 mil USD.

● 13:35 v případě vícero uživatelů se zvětšuje market cap a snižuje volatilita. Proto dnes je
BTC držitel hodnoty a budoucnost fintech. Raketový nárůst díky trendu v kryptu se narovná
a na BTC budeme nahlížet jako na stabilní držitel hodnoty stejně jako například na zlato.

Gary Vaynerchuk on crypto and NFTs: It's going to get very interesting when we hit an NFT wi…

● 5:00 NFT prezentují sociální komunikaci v rámci komunit. Budou zde clasici jako Pollock,
Warhol a potom brand jako cyber punk atd.

● 10:00 lidé během 15 let budou vlastnit nespočet věcí digitálně.
● 12:50 NFT winter bude následkem krátkodobé lačnosti.
● 13:33 každá smlouva (i lístky na zápas) bude jako NFT = NFT bude ve všem.

Solana Labs CEO: There's 'no way to stop an open-source movement' in crypto

Vitalik Buterin - Ethereum is the Future of Finance (Will Crush Bitcoin)

● 2:03 ETH bude hrát zásadní roli jako social media platforma budoucnosti
○ ETH 2.0
○ Proof of Stake.

Další zdroje:
● Cointelegraph
● ARK Invest - YouTube
● https://www.youtube.com/c/coinbase
● All News - Decrypt
● Coin Bureau - YouTube
● BitBoy Crypto YouTube Channel
● Crypto YouTube Channels: My TOP 10 LIST!! 📺
● Crypto News
● 99Bitcoins - YouTube
● CZ https://coinmate.io/cs
● How Sanctions Effect You 👉 SANCTIONS!! What This Means FOR YOU!! 😱
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https://www.youtube.com/watch?v=vwq-YVFVwhM
https://www.youtube.com/watch?v=6Gx9yzHwlAo
https://www.youtube.com/watch?v=2oxkFBn5Le4
https://www.youtube.com/watch?v=86vTUuLSeqI
https://www.youtube.com/watch?v=qtK2JNRZP5o
https://www.youtube.com/watch?v=LoWOO3GtUBY
https://youtu.be/hOjbqMdqZRU
https://cointelegraph.com/
https://www.youtube.com/c/Arkinvest2015
https://www.youtube.com/c/coinbase
https://decrypt.co/news
https://www.youtube.com/channel/UCqK_GSMbpiV8spgD3ZGloSw
https://www.youtube.com/channel/UCjemQfjaXAzA-95RKoy9n_g
https://cryptonews.com/
https://www.youtube.com/c/Bitcoinwithpaypal
https://coinmate.io/cs
https://www.youtube.com/watch?v=hOjbqMdqZRU&t=0s


Názor CZ/SK kryptoscény

A protože v reportu hodně zaznívá pouze můj vlastní názor, považovala jsem pro to, aby byl report
dostatečně vypovídající, za nutné, aby tu zazněly i názory jiných. Obepsala jsem tedy několik
českých známých tváří a zeptala se jich, co si myslí oni. Odepsalo jich hodně, takže následující
výpis poskytuje široký přehled. Pokládala jsem jim tři otázky.

Je pravděpodobné, že budou krypto banovat další země či celky
typu EU?

Komu náhodou uniklo, Evropská Unie jednala o banu kvůli vysoké spotřebě PoW. Jak píše
Bloomberg: “A proposal that would have effectively banned the mining and transactions of
energy-intensive cryptocurrencies such as Bitcoin in the European Union failed to win approval by
a parliamentary committee, as the bloc pushes ahead with regulation of the fast-growing sector.”
Krypto pseudo-banuje například Čína. Ban mělo i Rusko, na ban znovu apelovali letos v lednu
kvůli jejich vlastní CBDC. Vyhlašování restrikcí a zákazů na různé popudy nemůže nikdy krypto
zastavit, to je z principu jasné (tedy jak které, že, kopu centralizovaných projektů to zastavit může,
včetně těch centralizovaných "decentralizovaných"), do jaké míry to ale může ovlivnit jejich adopci
a aktuální fungování, už není tak jasné, a proto považuji za důležité držet tento trend v paměti
a tušit, jak se věci zrovna mají. Co si o pravděpodobnosti banování kryptoměn myslí CZ/SK
scéna?

KryptoVláďa

● Naštěstí nám můžou banovat jenom centralizované burzy. Takže pokud lidem
dojde, že jediná možnost je přesunout se na decentralizované platformy, nakonec
ty bany ještě pomůžou. Další země čekat asi můžeme, ale nemyslím si, že s
banem, ale s regulací.

Tree

● Nemyslím si, že se dočkáme nějakých jednoznačných zákazů a banů, jako spíše
postupného vysávání svobody a neutrality z kryptoměnového světa a snahy o
totální regulaci všeho okolo nich. Mosty mezi svobodným kryptoměnovým
ekosystémem a tím regulovaným budou postupně mizet, až se tyhle dva světy
jednou oddělí nadobro.

● Adopce je už dlouho tažená hlavně spekulací, většinu lidí nějaká svoboda,
decentralizace nebo technologie vlastně nezajímá. A jelikož žijeme v demokracii,
kde většina lidí nemá problém připravit minority v "dobré víře" o jejich svobody, tak
je jasné, že to jinak ani dopadnout nemůže.
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-14/eu-crypto-proposal-seen-as-de-facto-bitcoin-ban-fails-in-vote
https://www.weforum.org/agenda/2022/01/what-s-behind-china-s-cryptocurrency-ban/
https://www.coindesk.com/policy/2022/02/16/bank-of-russia-proceeds-with-digital-ruble-renews-push-for-crypto-ban/


Dominik Stroukal

● Narozdíl od Ruska, Číny či Kambodže pořád žijeme v právním státě, kde není
možné zakazovat jen tak z plezíru cokoliv. Diktátorský či polodiktátorský "ban"
východního střihu nás s nejvyšší pravděpodobností nečeká, ale Bitcoin by mohly
čím dál víc dusit možná i dobře míněné regulace typu ochrana spotřebitelů či
bránění daňovým únikům a praní špinavých peněz. Punkového,
undergroundového a původně zamýšleného užívání Bitcoinu bez třetích stran se
to nijak nedotkne, ale brzdí to širší adopci a použivatelnost pro širokou masu.

Josef Tětek

● Myslím, že čím dál více politiků si uvědomuje, že bitcoin nelze efektivně zakázat
a jediné, čeho se docílí, je, že se v dané zemi rozbují čilý šedý trh. Například v Číně
během roku 2021 vláda plně zakázala těžbu bitcoinu, nicméně podle analýz je
stále okolo 20 % globálního hashrate v Číně
(https://bitcoinmagazine.com/business/china-is-mining-bitcoin-underground-rep
ort).

● Vidíme spíš trend regulace a všudypřítomné snahy o identifikaci držitelů bitcoinu
skrze AML nařízení. Když nepůjde bitcoin zakázat či kontrolovat, budou mít státy
tendenci snažit se sledovat uživatele a jejich transakce. Proto je tak důležité dbát
na soukromí a ideálně pracovat s bitcoinem v režimu peer-to-peer, bez
prostředníků ve formě burz a směnáren.

Jakub Kraľovanský

● Myslím si, že komunistické krajiny alebo krajiny, kde nie je demokracia, tak môžu,
viď Čína a India. Ostatné krajiny skôr pôjdu cestou zákonov, regulácii a daní.
Predsa len krypto už nie je zanedbateľné a ide o veľké peniaze. Tieto peniaze si
dané štáty budú chcieť zobrať formou daní. Takže neočakávam, že by štáty úplne
zakázali kryptomeny, skôr som názoru, že budú štáty, ktoré ich budú silno daniť
a regulovať, a potom naopak budú štáty, ktoré budú viac liberálne a budú chcieť
práve skrz ľahšiu legislatívu prilákať krypto ľudí a krypto inštitúcie, tak ako to
možno robí El Salvádor.

Martin Gregor

● Pokiaľ ide o zákaz na čínsky spôsob, nemyslím si, že niečo podobné hrozí v
Európskej únii či v USA. Nedávne hlasovanie o obsahu MiCA v Európskom výbore
pre hospodársku politiku naznačilo, že zákonodárcovia, ktorí sú proti
kryptomenám, nedokázali dostať do konečnej formulácie ani zákaz Proof of Work
kryptomien, tobôž nie všetkých kryptomien. Neznamená to, že takéto inciatívy sa
v budúcnosti ešte neobjavia, ale myslím si, že ak ide o EÚ a USA, horúca debata
bude skôr o prísnych reguláciach, než o úplnom zákaze kryptomien.
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Dušan Matuška

● Nemyslím si, že ho budú zakazovať úplne. Tendencia štátov bude ho mať viac
pod kontrolou. Budú sa snažiť používateľov a transakcie postupne
deanonymizovať a trasovať ich pohyb. Zákazom by prišli o ľudský aj finančny
kapitál, keďže ľudia používajúci kryptomeny sú často tí najmobilnejší a vedia sa
presunúť ľahko do priateľskejšej jurisdikcie. Samozrejme autoritárske
a diktátorské režimy pôjdu skôr cestou nepremyslených prvoplánových zákazov.

Andy Kalvoda

● Nemyslím si, že by vlády banovaly krypto jako takové - nemají ani nástroje, ani
incentivu něco takového dělat. Očekávám ale v budoucnu vyšší regulace pro
stablecoiny - některé centrální banky se dívají po vydání vlastních digitálních měn,
proto státy nejspíš budou chtít udělat nějakou normu tohoto prostředí.

● Jakmile krypto začne být více mainstreamové, můžeme očekávat i velké regulace
toho, co bude zrovna populisticky výhodné - typicky nějaké omezení Proof of
Work, o kterém se nedávno debatovalo v EU, dále privátní coiny jako Monero, a
tak dále.

Martin Kuchař

● Myslím si, že banovat je silné a zavádějící slovo. Obecně vidím, že za současné
geopolitické situace a nejasné budoucnosti z pohledu energetiky a bezpečnosti
bude na stole poslanců spousta jiných témat k řešení. Celkově mě zákazy a
omezení nechávají klidným. Všechny podobné přístupy se v globálu vyrovnávají
tedy když jeden zakáže, druhý povolí a je to vidět i na straně kryptoměn. Čína už
pět let po sobě pravidelně zakazuje crypto, bez výsledku a mezi tím se další země
otevírají a upravují svou legislativu tak, aby bylo s kryptoměnami možné v jejich
jurisdikci volně fungovat.

Může se stát, že regulátoři začnou tlačit na těžaře, aby vynechávali
ruské transakce?

Je mnoho otázek, na které v tomto reportu nehledám odpovědi. Jednou z nich je, do jaké míry je
OK, že se lidé po celém světě nahlas vyjadřují o tom, jak by se měly firmy chovat k ruským
zákazníkům či jak by se SW provideři měli chovat k ruským userům. I z kroku např. Binance je
zřejmé, že to je komplexnější otázka a zdaleka nejde černobíle říci, jak by to mělo být jednou
provždy. USA prý tvrdí, že se obává, že skrze krypto bude Rusko obcházet jejich sankce.
K banování Rusů lze fakticky říct jen to, že kdo umí kryptoměny umožňující anonymitu správně
používat (např. BTC či ETH), dokáže obejít jakýkoliv ban. To ale nebude masová většina.
Ztěžování používání či kompletní zákaz na centralizovaných místech už je věc jiná.
Co na to známé tváře?
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KryptoVláďa

● Nedokážu si představit, jak těžař podle adresy peněženky pozná, že je z Ruska...

Tree

● Může se to stát, ale nepovažuji to za pravděpodobné. Pro regulátory je mnohem
jednodušší zregulovat všechny subjekty, které s kryptoměnami přijdou do styku
(směnárny, burzy, obchodníci atp.). Až státy zruší hotovost, tak směnit
kryptoměny z "vnějšího neregulovaného" světa na orwellovské CBDC bez toho,
aniž byste přesně doložili kde, jak a od koho jste ty kryptoměny získali, bude
prakticky nemožné.

Dominik Stroukal

● Technicky to nedává smysl a regulátoři to dobře vědí, jinak by to dávno udělali.
Kdyby to udělali, můžou se domluvit se všemi těmi centralizovanými
kryptoměnami, které by něco takového alespoň trochu umožňovaly, ale u Bitcoinu
je to technický nesmysl.

Josef Tětek

● Je možné, že američtí regulátoři by mohli něco takového požadovat po
amerických těžařích, kteří jsou veřejně známí. Veřejně známé firmy zabývající se
těžbou čelí riziku, že po nich regulátoři budou požadovat cenzuru, na toto riziko
dlouhodobě upozorňují komentátoři jako Marty Bent (Tales from the Crypt).
Pravděpodobně by to však naráželo na praktické překážky a zároveň by to bylo
bezzubé, jelikož by taková regulace postihovala jen menšinu globálního hashrate.

Jakub Kraľovanský

● V aktuálnej fáze asi nie. Neviem si to predstaviť. Ale myslím si, že do budúcna by
sa niečo také stať mohlo aj keď si myslím, že je to budúcnosť vzdialená
minimálne 5 až 10 rokov.
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Martin Gregor

● Pokus o presadenie takejto regulácie sa môže objaviť. Napríklad zo strany
demokratickej senátorky Elizabeth Warrenovej by ma niečo také ani neprekvapilo.
A ak by náhodou také nariadenie vošlo aj do platnosti, ťažiari zo Severnej Ameriky,
medzi ktorými sú zväčša už verejne obchodované spoločnosti, by ho boli nútení
rešpektovať. Neverím však tomu, že by takáto cenzúra fungovala, nakoľko ťažiari
Bitcoinu nie sú len veľké mining spoločnosti z USA. Aj preto si myslím, že takáto
regulácia by aj v kombinácii s dôvodom, že Rusko kryptomeny na obchádzanie
sankcii nijak výrazne nevyužíva, dosť veľký nezmysel.

Dušan Matuška

● Tento scenár nepredpokladám. Jednotliví ťažiari nerozhodujú o tom, aké
transakcie zaradia, to za nich robia mining pooly. Tie sú často v jurisdikciách, na
ktoré sa dá ťažšie právne dosiahnuť. Plus ak by to niektorí pool začal robiť, príde
ihneď o ťažiarov, alebo rýchlo vzniknú nové pooly, ktoré tento zákaz budú
ignorovať. Nemyslím si, že by štáty vedeli vytvoriť na Bitcoin dostatočne
koordinovaný "útok" tohto typu.

Andy Kalvoda

● Zatím nevidím incentivu něco takového udělat - i kdyby šlo u všech jednoznačně
určit původ, odkud transakce přichází, něco takového by nejvíc poškodilo občany
Ruska, kteří se snaží ochránit své úspory. A i kdyby to šlo udělat, stejně je spousta
dalších kryptoměn.

● Nicméně pokud by tento nesmyslný tlak na těžaře BTC přišel, bude to extrémně
zajímavý experiment, sledovat, jak těžaři zareagují. Myslím si, že jedna z velkých
slabin krypta je právě možnost státu dát těžařům příkazem, jaké adresy mohou
schvalovat do bloků. Pokud by se toto nyní stalo u Bitcoinu, dá nám to příklad pro
budoucnost, jak moc můžeme věřit těžařské komunitě, že bude stát za
myšlenkou svobodných peněz, i když už nepůjde o Rusko.

Martin Kuchař

● Moc si to neumím v praxi představit. Regulátoři by v první řadě museli pochopit,
jak vůbec funguje těžba a to zatím nemám pocit, že by bylo reálné. Navíc v
Bitcoinu funguje poměrně silný libertariánský přístup k věci a jakékoliv regulace či
pokusy o omezení některých transakcí by celý tento koncept bořily. To by ve
výsledku uškodilo nejen rusku, ale celé síti a to si těžaři a především správci
poolů nenechají líbit. Zrovna Bitcoin může být cesta, jak ruské rodiny ochrání
alespoň část svého majetku před kolapsem rublu.
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Jaké události, které tě napadnou, by mohly ukončit masivní adopci
a rozvoj krypta?

Tady asi netřeba dodávat dalšího popisku, k položení této otázky mě vedla ryzí zvědavost, jak nad
tím přemýšlejí ostatní.

KryptoVláďa

● Masivní adopci nepřeruší nic. Adopce je přímo úměrná tomu, jak se o dané věci
mluví -
a je jedno, jestli pozitivně nebo negativně. Takže každá zpráva o kryptu o něm
zvedne povědomí a přivede další lidi.

Tree

● Nic mě nenapadá - nemyslím si, že má někdo motivaci adopci či rozvoj
kryptoměn nějak brzdit nebo ukončovat. Je to pro mě stejné jako ptát se, co by
mohlo ukončit adopci nebo rozvoj internetu.

Dominik Stroukal

● Ochrana spotřebitele je největší nepřítel projektu, který je ve své samotné
podstatě postavený na tom, že se spotřebitel konečně může chránit sám. Ublížit
může i snaha bránit se soukromým digitálním penězům firem v podobě, jakou
představil nedávno Facebook. Spolu s potíráním těchto projektů by se mohla
velká část kryptoměnového světa svézt. Bitcoinového protokolu jako takového by
se to nijak nedotklo, ale v očích veřejnosti by celá myšlenka mohla upadat, což by
ve výsledku zpomalilo ten neuvěřitelný růst celého ekosystému, který jsme
v posledních letech viděli. Dříve nebo později se Bitcoin stejně prosadí, jen by byla
škoda, kdyby to bylo později.

Josef Tětek

● Jak říká Saifedean Ammous, největším rizikem je, že centrální banky přestanou
masivně tisknout peníze a vrátíme se ke zlatému standardu. Což je velmi
nepravděpodobné :-).

Jakub Kraľovanský

● To, čoho sa trochu bojím, je, akú dostanú kryptomeny všeobecnú nálepku po
tomto spore. My vieme, že krypto dosť pomohlo aj Ukrajine, ale rovnako mohlo
pomôcť aj Rusku. Keď tento spor prehrmí, tak krypto dostane nálepku a štáty to
môžu brať ako riziko alebo možnosť obchádzať blokovanie SWIFTu a podobne.
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Takže za mňa bude naozaj veľmi záležať, s akou nálepkou vyjdú kryptomeny
z tohto sporu, a podľa toho sa budú rozvíjať aj ďalšie regulácie a ich tvrdosť.

Martin Gregor

● Adopciu kryptomien poháňa predovšetkým rast ich cien voči fiatovým menám. Ak
by sa veľmoci spoločne rozhodli, že zakážu kryptomenové zmenárne, čiže
extrémne obmedzia možnosť kúpy a predaja Bitcoinu či iných kryptomien, na
adopciu by to mohlo mať obrovský vplyv. Pre kryptomeny by to síce nebol koniec
a verím, že Bitcoin alebo Ethereum ako také by fungovali ďalej, ale ich cena a aj
adopcia by výrazne padli aspoň do času, kedy by sa takáto regulácia spätne
prehodnotila. Zároveň by muselo ísť o plošný „celosvetový zákaz” a to je podľa
mňa extrémne nepravdepodobné.

Dušan Matuška

● Nedávno hrozil zákaz ťažby PoW kryptomien (ako Bitcoin alebo ešte stále
Ethereum) v EU. Ak by to prešlo, bolo by to pre EU poriadne spomalenie adopcie.
Všetko či mi napadá by len dočasne spomalilo adopciu. Tá bude podľa mňa
kontinuálne rásť práve vďaka neustálym zlým rozhodnutiam vlád a politikov, ktoré
presvedčia čoraz viac ľudí, že zveriť svoje peniaze do rúk štátu a mať ich
v nekonečne inflačných menách nie je dlhodobo udržateľné.

Andy Kalvoda

● Nemyslím si, že je možné rozvoj a adopci krypta zastavit, nicméně je spousta
scénářů, které ji mohou zpomalit. Krypto je stále mladý sektor, který potřebuje
inovace. A aby ty probíhaly, je třeba vnější kapitál. Myslím si tedy, že hlavní faktor,
který by mohl zapříčinit nějaké zpomalení, je nedostatek peněz na trhu (aktuálně
je problém opačný). Tedy cokoliv jako ekonomická krize, válka, deflace, příliš
vysoké úrokové sazby a tak dále jsou prostředí, ve kterých rozvoj kryptoměn
zpomalí.

Martin Kuchař

● Zpět k první otázce - kdybychom byli opravdu svědky toho, že zítra EU prohlásí
BTC za nelegální, nebudou jej sice reálně schopní zastavit, ale ten strach u běžné
populace, která technologii nerozumí podrobně povede jistě k odlivu důvěru
a tedy i adopce. Jinak jsem optimista a když vidím, kolik se tiskne peněz, jak stát
omezuje svobody, jak se aplikuje KYC a AML i při otevírání běžných účtů v bance
(zkuste si založit sro a skočte do banky pro nový účet - fajn zkušenost) a co dělá
s úsporami inflace tak si myslím, že běžné měny dělají pro krypto samy skvělou
práci.
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Zamyšlení based on Pavlína Louženská

Neodpustím si ještě vypíchnout pár myšlenek zakladatelky Holek z marketingu, mentorky
startupů a trendspotterky. Pavlína je žena mnoha rolí a mimo jiné píše. A taky mluví.
A v myšlenkách se evidentně tématem budoucnosti krypta zabývá. Co že to je ten trendspotting?
Tady můžete mrknout, co předpovídala na loňský rok. V newsletteru o trendech na rok 2022 mluví
dost o metaversu a o trendech okolo něj, jako například VR to Reality: “Není to jenom
jednosměrná cesta. Čím dál více značek bere inspiraci ve virtuálním světě a posouvá ji zpět do
toho reálného.” Píše například o křeslu, “které bylo tak populární, že ho nakonec nábytkářská firma
vytvořila i v offline podobě. A že prý další jsou určitě na cestě”, anebo třeba o virtuálním
showroomu Nike. O NFT koneckonců napsala i samostatný článek. Píše třeba i o tom, že v rámci
protiinflačního boje se i její máma nakonec naučí vyslovovat bitcoin, stejně jako se naučila
vyslovovat GDPR. V podcastu o budoucnosti práce mluví o tom, jak DAO's navrací kontrolu nad
prací lidem a bere ji z rukou korporátům. O tom, jak v roce 2030 bude svět fungovat úplně jinak
a že web3 v něm má svoje místo.

Pavlína patří mezi early adopters zhruba tak ve všem. Když mi moje mentorka ze Silicon Valley
říkala o robotizaci zdravotnictví, přišlo mi to zajímavý i divný a musela jsem nad tím chvíli
přemýšlet, abych si to zasadila. Když o tom mluvila Pavlína v podcastu o budoucnosti práce, už
mi to dávno divný nepřišlo, protože už jsem chápala, že se to bude dít a že je to přeci jasný. Ale
o mnohém se někdy dozvím až od Pavlíny (a to je pořád tak asi o 2 roky dřív, než to zjistí
sousedka od spodu, a pořád o 10 let dřív, než to doputuje do Letohradu k chlapům, co v pátek
chodí “na jedno”). A když Pavlína mluví o metaversu, budoucnosti e-commerce a dalšího, vím, že
si na to udělala fér research a že si to nevycucala z prstu.

Takže když říká, že v online prostoru budeme žít čím dál víc “naplno” a že už teď se tam dějí věci,
jen o tom mnozí ještě neví, přijde mi logický, že krypto s tím bude nepřímo spojený. Čím víc lidí
bude chápat online, tím víc lidí bude považovat krypto za přirozenou součást světa. My jsme ta
generace, co zažila vznik krypta a byla postavená před tu adaptační challenge (i internet anebo
auto byly hejtěný v dobách jejich vzniku a dneska už asi nikdo z nás neřekne: “Jo, ten vynález aut
se spalovacíma motorama, strašná blbost, to v životě nebude mít normální použití!”). A my jsme
nejspíš poslední skvadra lidí, co tyhle úvahy nad kryptem zažije. Za 10 let, až “mlaďáci”
povyrostou a rozkoukají se v onlinu, už budou krypto považovat za jeho přirozenou součást
a nikomu nebude připadat divný poslat si za oběd Litecoin namísto státních lováků. Ačkoliv,
za 10 let si to možná budou spíš posílat v nějakým dalším “skvělým” čoklím coinu a Litecoin bude
“starej”, ale co už, každého věc, jaké kryptoprojekty kdo považuje za sexy a good to use.

Co tím chci říct, je, že z trendů se mi zdá, že krypto má před sebou další vlny boomů. Až to
nakonec bude úplně normální věc a nikdo už se nad tím nebude pozastavovat. Krypto bude
normální asi tak stejně, jako VR brýle na šichtě. Klidně, i když jste lesník.

Může se zdát, že když i Jamaica chystá airdropy, období early adopters je za námi. Mást může
i adopce v byznysu, dočteme se třeba na Yahoo: “Of the top 10 crypto-friendly industries, travel is
number one, with 11.5% of the companies in that sector accepting the digital assets, according
to a study conducted by Traders of Crypto. E-Commerce is second at 11.06%, while non-profits and
charities are third at 9.13%.” Ale na první pohled by se mi zdálo, že 3,9 % nás pořád hází do
kategorie early adopters.
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To by byl můj jednoduchý závěr. Ale ti, co mají pod čepicí, by mohli říct: “No jo, 3,9 %
z celosvětové populace je sice pěkný, ale to není těch 100 % lidí, co budou někdy schopný krypto
adoptovat.” A potom by otázka zněla: “Jak poznáme, že už adoptuje late majority?”

Vsuvka pro ty, co bojují s pojmy.

https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_adoption_life_cycle#/media/File:DiffusionOfInnovation.png
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Pokud bychom se na to dívali optikou finanční gramotnosti v tom smyslu, že kdo má nějaké
životko či penzijko a tím pádem alespoň v nějaké totál basic verzi odkládá peníze, ten je schopný
byť možná až ve fázi Laggards adoptovat krypto, stačilo by zjistit, kolik % lidí na světě odkládá
peníze, byť třeba jen do státních či nevýhodných produktů, co nepokryjí inflaci (anebo skrytou
inflaci).

25 % Američanů možná vůbec nemá úspory.

A možná je to v UK polovina národa. Anebo taky jen jeden ze šesti. V Česku možná nemá úspory
jen 14 % lidí. Ale ono to, že člověk v miniprůzkumu spadnul do kategorie spořivého, ještě
neznamená, že má ten člověk úspory. Strávila bych asi hodně času hledáním opravdu užitečných
dat. Pojďme si ty počty ulehčit:

7,9 miliard lidí žije na planetě Zemi
6,715 miliard lidí žije v chudobě (z toho 0,8 miliardy lidí žije v absolutní/extrémní chudobě).

Kdybychom prostě vzali jen lidi, co nežijí v chudobě, a předpokládali, že to jsou ti, co jsou
potenciálně schopní krypto adopce, dobereme se k číslu 1,185 miliardy lidí. Pokud jsme na
adopci zhruba 300 miliony lidí, tak je to zhruba jedna čtvrtina celku. Touto optikou bychom již
nebyli v early adoption sekci, ale v early majority sekci. Moje domněnka ale je, že krypto budou
adoptovat i někteří z těch, co spadají do chudobné kategorie, protože jim krypto umožní něco, co
jim neumožňuje jejich země, například přístup k finančnímu systému. Takže ačkoliv jsem se
dobrala nějakého výsledku, nepovažuji ho za jednoduše aplikovatelný.

A co v ČR?

Daniel Prokop v knize Slepé Skvrny mluví o pokrouceném výpočtu, na základě kterého se pak
v médiích dozvídáme, že v chudobě v ČR žije “pouze” desetina lidí. Přes 700 tisíc lidí je v exekuci.
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V roce 2020 mělo “penzijko” skoro 4,5 milionu lidí. Z průzkumu začátkem loňského roku
vyplynulo, že do krypta investovalo 8 % Čechů (prý téměř výhradně muži…).

Pokud bychom předpokládali, že jednou dokáží adoptovat krypto všichni ti, co přistoupili na
myšlenku penzijního připojištění, tak v ČR to vyjde takto:

Z 10,5 milionu obyvatel je touto optikou schopno jednou adoptovat krypto 4,5 milionu lidí. Z toho
8 % už investovalo, tzn. 840 000 Čechů. Oněch 840 000 Čechů je nějakých 19 % ze 4,5 milionu. To
by znamenalo, že v ČR jsme někde na přelomu early adopters a early majority.

To byla optika finanční gramotnosti. Taky by se na to šlo podívat optikou používání peněz. Peníze
používá většina lidí, tzn. skoro 7,9 miliardy lidí. Takhle jednoduchým výpočtem bychom zdaleka
nebyli ve fázi early majority. Dle mého by ale bylo fér do tohoto výpočtu zahrnout to, že bitcoin
fakt, že to nejde jednoduše aplikovat pro bitcoin v západním světě. My tady totiž nemáme
problémy s placením. Máme problém leda tak s pravidly platebních prostředníků.

Tím chci jen říct, že způsobů, jak se na tohle dívat je víc. Up to you.

Každopádně tohle zamyšlení je aplikovatelný víc na bitcoin než na celé krypto. Vlastnosti peněz
nabízí z krypta pouze bitcoin. Do bitcoinu spoříme, na Ethereu stavíme, co se nám zlíbí.
Kryptoměny se můžou používat na ledacos, ale spořit dává smysl do “tvrdých” peněz. To ostatní
je spíš spekulace na růst či pád daného projektu s daným usecasem (pokud tam nějaký usecase
vůbec je).

Programovatelné blockchainy jako Ethereum mají tisíc výhod, ale jejich účel není nahradit store
of value.

Pod pojmem tvrdé peníze schovávám principy rakouské ekonomie, podle které mají dobré peníze
vlastnosti jako omezené množství či predikovatelnou monetární politiku. Kromě toho, že se
můžeme tak leda sázet u piva, kolik dolaru se zase uvolní do oběhu, tak nesmíme zapomínat, že
aktuální peníze (fiatové) jsou experiment posledních 50 let. Fiat systém sice teď funguje,
víceméně, ale nevíme, na jak dlouho. Podívejme se na kupní sílu dolaru za posledních 50 let. Před
50 lety se zrušilo krytí dolaru zlatem a změnilo se tedy to, jak dolar funguje. Za tu dobu kupní síla
dolaru klesla téměř sedmkrát. Říká se teda i to, že za 100 let přišel o 95 % hodnoty, doporučuji ale
mrknout, jestli to tak fakt je. S roční inflací přes 10 % se zdá, že tenhle model taky nebude funkční
navždy a po fiatových penězích bude muset přijít něco dalšího.
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Závěr

Dělá mi problém zastavit se ve spirále myšlenek, která může jít nekonečně hluboko. Téma
budoucnosti kryptoměn umí být tak komplexní, jak si ho uděláme (a nemít mimino a deadline,
tenhle report by neměl 25 stran, ale 100 a pořád by šlo jít hlouběji).

Dvěma výpočty od boku jsem došla k závěru, že moje alibistické tvrzení, že jsme pořád early
adopters, už není pravda. Soňo, vítej ve fázi early majority.

Na krypto naskakuje celý svět včetně Blízkého východu, čínské těžaře nezastaví ani ban (víc divný
by to bylo snad už jen v Severní Koreji), s CBDC se roztrhl pytel a bitcoin se učí vyslovovat máma
Pavlíny Louženské. “The future is here,” bych tak řekla.

Miloš Říha, ředitel Skautského institutu, říká: “Jediná jistota je, že žijeme ve světě, který ještě nikdy
neexistoval.” A upřímně, tohle je asi to jediné, co jsem ochotná s jistotou prohlásit, když
přemýšlím nad budoucností krypta. My nevíme, co se bude dít. Polemizujeme tu doma v teple
schovaní za svými přístroji a přitom netušíme, jaké příhody na nás čekají za rohem. Můžeme
střílet od boku, tvářit se, že děláme kvalifikované odhady, ale nikdo z nás nemá křišťálovou kouli.
Pokud moje ambice byla nastínit aktuální situaci a vyslovit pár domněnek, myslím, že to máme
úspěšně za sebou. Now you're on your own.
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PS:

Psaní této rešerše se mi parádně hodí do krámu, protože za tři dny od doby, kdy píšu tento
dovětek, jedu do ČT1 do pořadu Sama Doma prohodit pár slov o Holkách v kryptu, kryptu jako
takovém a tak. A poslali mi pár otázek, které by mi v živém přenosu rádi položili. Mezi nimi byla
otázka na krypto ve spojitosti s mým novorozenětem.

Ptali se: “A vnímáte kryptoměny nějak v souvislosti se svým potomkem? Považujete je za určité
možné zajištění svého dítěte?”

A tak jsem si v přípravě poznamenala:
● Víc než kdy jindy přemýšlím nad tím, jak bude svět vypadat, až bude malá chodit do školy,

hledat první brigádu anebo až se bude chystat vydělávat dospělácké peníze. Chci ji
připravit na to, co bude, ne na to, co je. Svět se totiž mění čím dál rychleji a to, co nám
dneska přijde normální, už bude starý za pár let. Je jasné, že práce tak, jak funguje
dneska, už za dvacet let bude úplně jinak. Hromada pozic už nebude existovat, bude
normálnější fungovat projektově a ne zaměstnanecky, budeme fungovat online po celém
světě a budeme mnohem méně vázaní na jedno místo, chudé nebudou operovat doktoři,
ale stroje a další. Kryptoměny do tohoto přemýšlení zákonitě patří jako součást
technologického vývoje i peněžního systému. To, co je ale velká otázka, na kterou nikdo
nemá odpověď, je, jak budou kryptoměny za 20 let vypadat. Tenhle ekosystém se vyvíjí
tak extrémně rychle, že se budeme muset nechat trochu překvapit.

● Každopádně moje dcera už má své první portfolio. Ještě jí nejsou ani tři měsíce. :) Jsou
na něm akcie a kryptoměny. Dává víc než smysl investovat pro svoje děti od chvíle, co tu
s námi jsou. Protože až v 15 přijdou, že chtějí třeba na prestižní školu anebo na evropské
mistrovství svého oblíbeného sportu, nemusíme jim vysvětlovat, že je to skvělý, ale že na
to nejsou peníze. Pokud jim zainvestujeme teď pár korun a budeme jim přihazovat drobky
jednou za čas, v patnáctiletém horizontu to může znamenat malý zázrak.

A když to po sobě čtu, říkám si, že jsme možná mnohem ochotnější jít do delšího investičního
horizontu pro svoje děti než pro sebe. A že tohle je jeden ze způsobů, jak se společnost může učit
bezpečně investovat. Myslet na blaho svých dětí. Anebo alibisticky na to, že jim v patnácti
nebudeme muset vysvětlovat, že studovat do Améru nepojedou, protože nejsou prachy.

Kryptu zdar.

___

Něco ti neštymuje? Napiš mi na sona@holkyvkryptu.cz.

Sledovat mě dál můžeš na LinkedInu, obecně jsem na sockách prachmálo aktivní.

Naopak dost se ale děje na našich holkokryptích sockách, jako je Facebook a Instagram. A pro
závan staré dobré klasiky jde odebírat náš newsletter u nás na webu   https://holkyvkryptu.cz/.
Upřímně, neposíláme ho moc často, jen když mámě něco fakt zajímavého ke sdílení.
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