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Peer-to-Peer Elektronický platební systém 
Peer–to-Peer Electronic Cash System 

 

 

 

 

 

 
 

Svoboda a nezávislost jsou pro člověka jedny z nejcenějších hodnot.                        
Za větší svobodu a nezávislost v historii lidstva bojovali jednotlivci i celé národy. 

 

Bitcoin jsou elektronické peníze, které nemá pod kontrolou a nemůže s nimi 
manipulovat žádná společnost, žádný stát, žádná banka, žádná třetí strana. Vlastnit 

Bitcoin je jako mít hotovost v digitální podobě, ale s většími výhodami. 

 

Přístup do sítě Bitcoin je svobodný. Je na základě open source softwaru. Není nijak 
zpoplatněný. Není potřeba zadávat žádné identifikační údaje, žádné telefonní číslo. 
Není potřeba do systému náhrávat nějaký dokument nebo fotografii k prokazování 
identity. A když tam vaše identifikační údaje nejsou, tak je nikdo nemůže zneužít. 

 

Vaše bitcoiny Vám nikdo nemůže zabavit, nikdo Vám tuto digitální kryptoměnu 
nemůže zablokovat. Pokud Vy sami neposkytnete ke svým bitcoinům někomu 

dalšímu přístup, tak nikdo s Vašimi bitcoiny nemůže manipulovat. 

 
S Bitcoinem nejste vázáni na centralizované státní peníze. 

 

Bitcoin je nástrojem a klíčem k finanční svobodě. 
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Historická světová událost  

vytěžení „genesis bloku“ 
Historic World Event - mined genesis block 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Bitcoinu – systému „peer-to-peer“ elektronických peněz, které by umožnily přímé 
provádění online plateb mezi dvěma stranami bez zprostředkování třetí stranou, bez 
potřeby finanční instituce, začal Satoshi Nakamoto pracovat někdy kolem roku 2007. 

 

Nikdo dodnes neví, kdo za tímto japonským jménem stojí nebo stál, zda je to jeden 
člověk nebo skupina lidí. V každém případě ten, kdo Bitcoin vytvořil musel mít velmi 

výborné znalosti z informatiky, kryptografie a také ekonomie. 

 

Na podzim roku 2008 Satoshi Nakamoto technologii Bitcoinu popsal v dokumentu 
nazvaném Whitepaper. 

 

V roce 2009 po zhruba dvouletém vývoji Bitcoin spatřil světlo světa.                                      
Dne 3.ledna 2009 byl Satoshi Nakamotem v bitcoinové síti vytěžen první blok.    

 

Tomuto prvnímu vytěženému bloku bitcoinů s označením 
000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f                  

se začalo podle knihy zrození říkat „Genesis Block“. 

Spuštění bitcoinové sítě 3.ledna 2009 je světovou historickou 

událostí o které se bude psát v učebnicích ekonomie. 
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Vítězství myšlenky, technologie a důvěry 
Victory of Idea, Technology & Trust 

 

 

 

 

 

 
Bitcoin je v podstatě relativně jednoduchý koncept. Jsou to digitální peníze, které 

umožňují bezpečné peer-to-peer transakce na internetu. 

Bitcoin je decentralizovaný a libovolní dva lidé kdekoli na světě si mohou navzájem 
posílat bitcoiny bez účasti bank, vlád nebo jiných institucí. 

 

První transakce, ten stěžejní okamžik, kdy si za bitcoin někdo něco reálného pořídil 
a někdo druhý byl ochoten za bitcoin směnit své zboží a službu bylo, když 

programátor a vývojář maďarského původu Laszlo Hanyecz, tou dobou žijící 
v Jacksonville na Floridě, na diskusní fórum BitcoinTalk 18. května 2010 napsal 

následující, dnes již legendární vzkaz: 

„Zaplatím 10 tisíc bitcoinů za nějaké pizzy. Představoval bych si tak dvě velké, 
protože mám rád, když mi něco zbyde na druhý den na uždibování.                                        

Můžete mi je upéct, můžete mi je nechat doručit.                                                                                    
Chutnají mi přílohy jako cibule, paprika, rajčata, salám – jen žádné rybí podivnosti. 

Jestli vás to zaujalo, dejte mi vědět a můžeme vymyslet deal.“ 

 

Samotný, dnes již legendární obchod, za dnes neuvěřitelných 10 tisíc bitcoinů, se 
uskutečnil o čtyři dny později, kdy za dodávku dvou pizz od Papa John’s podle 

tehdejšího kurzu bitcoinu Laszlo Hanyecz zaplatil v přepočtu asi 41 dolarů. 

Tato první transakce, toto první využití Bitcoinu v reálném světě, je velkým 
vítězstvím touhy a myšlenek Satoshi Nakamota a jeho předchůdců o vytvoření 

nezávislé digitální měny s využitím dostupných technologií a také důvěry lidí v tuto 
digitální měnu, že bude k něčemu dobrému sloužit. 

 

A od této události stále více lidí bitcoiny k platbám využívá              

a stále více firem je za své zboží a služby přijímá. 
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Bitcoin – Král digitálních mincí 
Bitcoin - King of Digital Coins 

 

 

 

 

 

 
 

Bitcoin je nejstarší a z hlediska tržní kapitalizace největší kryptoměnou. 

 

Metoda těžby a velký počet tzv. těžařů, kteří se jí věnují, přináší i jednu ze zásadních 

výhod a hodnot bitcoinové sítě. Tou je až fascinující zajištění nezaměnitelnosti 

čehokoli, co se do Bitcoinu zapíše.  

 

Dále díky opravdu velmi velkému počtu míst po celém světě, kde jsou data 

bitcoinové sítě uložena, je tato digitální síť perfektně zabezpečena, což dokazuje to, 

že běží dlouhé roky bez jediného výpadku, a to se dá říci jen o málokterém dnešním 

digitálním systému. 

 

Postupně ve světě vzniklo již několik desítek tisíc digitálních měn. 

 

 Bitcoin doposud žádná nepřekonala. 

 

Dnes je králem digitálních mincí Bitcoin. 
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Důvěřujte a prostě to podržte  

Trust and Just Hodl It 

 

 

 

 

 

 
HODL je populární slangový termín anglického původu. Vyjadřuje záměr majitele 

kryptoměny sledujícího strategii „buy - and - hodl“, tedy měnu neprodávat, ale 

naopak si ji ponechat a držet bez ohledu na její cenu. Hodleři svojí strategií 

dlouhodobého držení kryptoměny počítají s jejím vysokým zhodnocením. 

 

HODL je dnes v bitcoinové komunitě pevně zažitým termínem, který v roce 2013 

údajně vznikl překlepem slova Hold na HODL jednoho podnapilého člena diskuzního 

fóra Bitcoin. Jak později tento člověk uvedl, tak nápojem, který napomohl vzniku 

tohoto, dnes již legendárního slova HODL, byla whisky. 

 

Hodleři musejí mít občas pevné nervy. Kolísání hodnoty bitcoinu zatím často 

připomíná horskou dráhu. Nakonec ale bitcoin vždy překonal předchozí nejvyšší 

hodnoty. Je to vzrušení, je to adrenalin, když ta jízda na horské dráze zrovna vystřelí 

nahoru. Máte odvahu na tuto horskou dráhu přisednout? 

Hodnota bitcoinu v minulosti překonala různé hranice. Jako zajímavost je možné 

uvést následující skutečnost. V listopadu 2013 světoznámý miliardář Richard 

Branson přes televizní obrazovky oznámil, že jeho společnost Virgin Galactic 

v rámci plánovaných letů do vesmíru pro soukromé osoby začala přijímat bitcoiny. 

Prvotní nabídka byla jeden let za zhruba 250 bitcoinů. A během několika týdnů tuto 

možnost opravdu několik zájemců využilo.  

 

Tak a máme tu porovnání: 

Rok 2010 - za 10.000 bitcoinů 2 pizzy.  

Rok 2013 - za 250 bitcoinů let do vesmíru. 
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Digitální zlato pro rentiérské plány 
Digital Gold for Rentier Plans 

 

 

 

 

 
 

Bitcoin je aktivum v digitální formě. Jeho množství je předem známé, a to 21 milionů 
bitcoinů. Tato jeho zásoba je konečná, neměnná a je do oběhu vydávána 

předvídatelným a stanoveným tempem. To představuje zásadní rozdíl oproti fiat 
měnám, což jsou papírové bankovky a jejich digitální verze vydávané vládami           

a centrálními bankami, jejichž zásoba nepředvídatelným tempem roste, což 
v důsledku postupně vytváří jejich inflační znehodnocování. 

 
Omezené množství bitcoinů zajišťuje jeho vzácnost. Bitcoin je velmi odolný vůči 
zabavení. Je k praktickým účelům použitelný. Je decentralizovaný. Oproti zlatu je 
snadno dělitelný. Dává hlubší smysl. To jsou skutečnosti, které mohou Bitcoinu 

zajišťovat jeho postupný růst hodnoty. 
 

Bitcoin má podobné vlastnosti jako zlato, jen není ve fyzické, ale v digitální formě. 
Cena zlata ve své historii také průběžně kolísá nahoru a dolů. Dlouhodobě si však 

zlato hodnotu uchovává. U Bitcoinu je to podobné. 
 

A pokud jste schopni si zapamatovat tzv. Seed tvořený vygenerovanou kombinací 
slov, pak i za jakékoliv situace, kdy by člověk přišel o svůj hmotný majetek, o své 
fiat peníze nebo v případě totálního kolapsu státu, lze odejít či odletět s prázdnými 
kapsami, aniž by kdo poznal, že si své bohatství, svůj přístup ke svým bitcoinům, 

odnášíte ve své hlavě. To u zlata možné není. 
 

Bitcoin otevřel dveře do světa finančních inovací nové generace. Bitcoin prioritně 
nebyl vytvořen Satoshi Nakamotem jako prostředek ke zbohatnutí.  

 

Bitcoin může být prostředek k větší svobodě, nezávislosti               

a v dlouhodobějším horizontu jako udržitel hodnoty. 
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Více svobody a nezávislosti 
More Freedom and Independence 

 

 

 

 

 

 

Největší hodnota Bitcoinu, vynálezu, který může změnit svět 

příštích generací, není v tom, jakou bude mít hodnotu,                

ale v tom že může pomáhat lidem zajistit a udržet si                

větší svobodu a nezávislost. 

 

Svět se zbavuje hotovosti ve prospěch digitálních plateb.                                          

Je pro člověka pohodlné takový systém používat. 

 

Zároveň tak ale vytváříme svět, v němž dáváme                              

obrovskou moc těm, kteří se nás mohou pokusit                              

poměrně snadno ovládat. 
 

 

Bitcoin nám dává možnost volby. 
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The Story of Digital Cryptocurrency 
Světově první a jedinečné grafické ztvárnění příběhu Bitcoinu 
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