
Blockchain
Blockchain poskytuje nemenný záznam o 
transakciách uskutočňovaných v sieti bez 

toho, aby sa musel spoliehať na 
sprostredkovateľa, ako je napríklad centrálna 

banka. 

Je to koncept, ktorý spája ekonómiu a 
digitálne technológie tak, ako nikdy predtým. 

Blockchain umožňuje nové prostriedky na 
poskytovanie finančných služieb a podporu 
kryptomien, ale môže tiež preformulovať a 

redefinovať vládu, právne služby, účtovníctvo, 
poisťovníctvo, dodávateľské reťazce a 

distribúciu energie.



Finančné produkty a služby

Blockchain môže potenciálne uľahčiť všetko od cezhraničných platieb po poistné udalosti

Technológia Blockchain môže byť známa ako podpora virtuálnych mien, ako je bitcoon, ktorý sa dotkol špekulatívnej zúrivosti, 

keď investori vkladajú stávky na nové decentralizované platobné prostriedky. 

Blockchain môže pomôcť efektívne riešiť potrebu viacerých nákladovo efektívnych finančných produktov a služieb, ktoré sú v 

súlade s pomerne náročnou finančnou reguláciou. 

Požiadavky na transparentnosť a auditovateľnosť sa môžu ľahšie splniť pomocou Blockchainu. 

Podľa článku uverejneného poradenskou spoločnosťou Deloitte v roku 2017 mohol audítor namiesto toho, aby musel posielať 

žiadosti o informácie do banky alebo iného typu organizácie, jednoducho overovať transakcie na verejne prístupnej hlavnej 

knihe blockchainu vďaka svojej pevnej stálosti. 

Finančná transakcia s vysokou hodnotou na blockchainu môže potenciálne vyžiadať zúčtovanie iba približne jednu hodinu, 

zatiaľ čo tradičná transakcia s rovnakou hodnotou si môže vyžiadať zúčtovanie až za mesiac alebo viac, táto technológia 

by mohla vykonávať častejšie audity.



Finančné produkty a služby
V širšom zmysle možno Blockchain považovať za presun odvetvia finančných služieb od prístupov orientovaných na procesy 
k smerom pracovným tokom založeným na údajoch. 

Poistenie je ďalším príkladom služby, pri ktorej by blockchain mohol dramaticky zlepšiť procesy. 

V roku 2016 skupina poisťovacích a zaisťovacích spoločností vrátane spoločností Allianz, Swiss Re a Munich Re začala iniciatívu 
s cieľom preskúmať spôsoby použitia technológie blockchain na poskytovanie rýchlejších a bezpečnejších služieb. Nasledujúci 
rok skupina predstavila prototyp inteligentného systému riadenia kontraktov, ktorý bol navrhnutý tak, aby pokrýval všetko od 

nastavenia až po vyrovnanie nárokov. 

Pokiaľ ide o cezhraničné finančné transakcie, blockchain by mohol tiež teoreticky zohrávať užitočnú úlohu. 

V marci 2018 Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu (SWIFT) testovala použitie technológie 
blockchain na zladenie platieb medzi účtami rozloženými v 34 bankách, test ukázal, že táto technológia zaznamenala 
významný pokrok, pokiaľ ide o bezpečnosť a správu, hoci podľa SWIFT ešte nebola pripravená na podporu rozsiahlych 
globálnych infraštruktúr kritických pre misie. 

Dodržiavanie právnych predpisov o medzinárodnom obchode by sa mohlo zlepšiť aj použitím blockchainu vytvorením 
nemenných audítorských záznamov. 

V roku 2017 Deloitte a hongkonský menový úrad oznámili, že vyvinuli koncepciu blockchainovej technológie pre koncept 
financovania obchodu, medzi ktoré patria účastníci, ako sú Čínska banka (Hongkong), Hang Seng Bank a Standard 

Chartered Bank.



Decentralizovaná správa aktív

Blockchain môže podnietiť väčšie inovácie v spôsobe spravovania majetku

Rast ekonomiky zdieľania, ktorá poskytuje všetko od dovolenkových prenájmov po auto servis, sa dá lepšie dosiahnuť 
pomocou blockchainu. 

Vďaka svojim transakčným schopnostiam je táto technológia schopná pomôcť pri koordinácii voľne spojených aktív, 
spoločností a jednotlivcov a môže dramaticky znížiť transakčné náklady spojené s zdieľaním obchodných modelov aj s tzv. 

Modelmi typu „ako služba“. 

Umožňuje tiež vznik radikálne nových foriem vlastníctva. 

V roku 2017 nezisková asociácia Crypto Valley vo Švajčiarsku zaviedla koncepciu Blockchain Crypto Property alebo čisto 
digitálne vlastnícke práva registrované na blockchainu, ktoré je možné prevádzať. Blockchain môže tiež zohrávať zásadnú 
úlohu pri zmene konfigurácie poskytovania inžinierskych služieb. 

Môže predefinovať, ako sa konštruujú a dodávajú telekomunikačné sieťové služby, zmenou spôsobu fungovania spektra alebo 
rádiových vĺn potrebných na fungovanie mobilných telefónov a bezdrôtových sietí a fyzickej infraštruktúry, ktorá sa dodáva, 
spravuje a zaplatí. 

Energetické a vodné systémy môžu okrem toho využívať blockchain na vytvorenie trhov s energiou typu peer-to-peer, ktoré 
poskytujú väčšiu flexibilitu používateľom a vlastníkom infraštruktúry.



Decentralizovaná správa aktív

Kľúčovú výzvu predstavuje potreba zmerať ekonomickú produkciu digitálnych systémov s veľkým počtom decentralizovaných 

aktív. 

Blockchain môže v tejto úlohe pomôcť tým, že dokáže zachytiť záznamy o transakciách a podporiť zber údajov, ktoré sa 

používajú na meranie digitálnej ekonomiky. 

Stále viac digitalizovaný svet však znamená, že počet a rozmanitosť počítačových útokov rastie. 

Okrem toho sa porušovanie údajov stáva bežnejším, pretože znížené náklady na ukladanie dát znamenajú, že sa údaje 

uchovávajú dlhšie po dlhšiu dobu. Senzory, ktoré sú stále viac súčasťou nášho každodenného života, znásobujú aj možnosť 

útoku. Vyžaduje sa jasné pochopenie zásad ochrany osobných údajov a regulácie spojenej s blockchainmi a podobnými 

digitálnymi technológiami. 

Medzi obavy týkajúce sa bezpečnosti špecificky spojené s blockchainom patrí možnosť prevziať kontrolu nad dostatočným 

počtom účastníckych uzlov v knihe, aby sa dalo manipulovať s validáciou transakcií (tzv. „51% útok“ v prípade bitcoinov) a 

distribuované odmietnutie servisných útokov podľa správy uverejnenej Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť sietí a 

informácií, ktoré zvyšujú čas spracovania.



Environmentálna udržateľnosť

Environmentálne údaje technológie blockchain sa skúmajú

Vplyv niektorých technológií blockchainu na životné prostredie najmä tých, ktoré sa spoliehajú na „ťažbu“ alebo na 
potvrdenie transakcií pomocou výpočtovej sily na riešenie zložitých matematických problémov je zdrojom kontroverzie. 

Ťažba využívaná na podporu bitcoinovej kryptomeny nasáva dostatok elektriny na napájanie asi 6,4 milióna amerických 
domácností, čo je úroveň spotreby približne rovnaká ako v Českej republike, podľa indexu spotreby bitcoinu uverejneného na 
webovej stránke Digiconomist, jedna transakcia s bitcoinmi by podľa indexu mohla napájať takmer 33 amerických domácností 
celý deň. 

Keď cena jedného bitcoinu stúpla z približne 2 300 dolárov v máji 2017 na viac ako 7 000 dolárov približne o rok neskôr, dopyt po 
kryptomennej ťažbe prudko vzrástol. Napriek plánovaným pokrokom v energetickej účinnosti ťažobného hardvéru hľadali 
kryptomenní baníci lacnejšie a hojnejšie zdroje energie v takých miestach, ako sú škandinávske krajiny v Európe a vidiecke 
oblasti USA. 

Niektoré spoločnosti vyjadrili výhrady k poskytovaniu energie na ťažbu. Verejné služby si napriek tomu našli svoje vlastné 
interné využitie pre blockchain, začiatkom roku 2018 európske verejné služby zverejnili plány priameho obchodovania s 

energiou medzi sebou pomocou tejto technológie.



Environmentálna udržateľnosť

Takzvané energetické trhy typu peer-to-peer sú iba jedným zo spôsobov, ako môže technológia blockchain skutočne zohrávať 
kľúčovú úlohu pri lepšej ochrane životného prostredia. 

Podľa správy uverejnenej v roku 2016 môže mať tzv. Obehové hospodárstvo, ktoré spočíva v opätovnom použití materiálov a 
zdrojov na predchádzanie vzniku odpadu, úžitok z používania blockchainu na lepšie sledovanie materiálov, ako je drevo alebo 
tkanina. 

Napríklad niekto, kto si kúpi bicykel, by mohol mať prospech z technológie blockchain tým, že automaticky dostane 
nezmenenú reťazec podrobností o materiáloch použitých na výrobu bicykla, kde bol postavený, a kto ho postavil.

Program Blockchain sa môže tiež použiť na uľahčenie obchodovania s uhlíkom alebo na prax podnikov, ktoré nakupujú 
kredity, ktoré kompenzujú emisie skleníkových plynov spôsobené ich prevádzkou, financovaním iniciatív šetrných k životnému 
prostrediu. 

Výrobca zmrzliny Ben & Jerry's zahájil v roku 2018 pilotný program, ktorý využíva blockchain na priame prepojenie predaja 
jednotlivých kopčekov predaných na pult s uhlíkovými kreditmi, ktoré financujú projekt na ochranu lesov v Peru.



Ekonomické a sociálne štruktúry

Blockchain môže zefektívniť dodávateľské reťazce a chrániť životné prostredie

Blockchain je prvá skutočne digitálna ekonomická technológia, ktorá spája ekonomiku a technológiu skutočne novým spôsobom. 

Umožňuje predefinovanie dôvery nielen v rámci priemyselných odvetví, ale aj v rámci spoločností. 

Mnoho aspektov súčasnej interakcie na internete by sa mohlo vylepšiť blockchainom, napríklad vďaka jeho schopnosti zvládnuť 
overovanie a transakcie rovnocenným a bezpečným spôsobom, ktorý sa nespolieha na veľkých sprostredkovateľov. 

Dodávateľské reťazce, základný obehový systém, ktorý zaisťuje, že globálny obchod môže pokračovať v nepretržitom, môžu byť vďaka 
vyváženiu zásobovania zdravo vyvážené medzi miestnym a globálnym, ako mechanizmus na výmenu hodnoty a vytvorenie 
nemenného záznamu o transakciách by dokonca malé spoločnosti mohli využívať blockchain na lepšiu spoluprácu a v niektorých 
prípadoch dokonca konkurovať globálnym hráčom. 

Táto technológia by tiež mohla pomôcť znížiť škody na životnom prostredí znížením zbytočnej prepravy tovaru po celom svete. 

Podľa správy, ktorú v roku 2017 uverejnila Medzinárodná finančná spoločnosť (IFC), bude tzv. „Ekologizácia“ globálnych 
dodávateľských reťazcov vyžadovať väčšiu sledovateľnosť a transparentnosť. Podľa správy IFC môže Blockchain ako systém, s ktorým 
sa nedá účinne manipulovať, poskytovať spoľahlivejšie informácie o tom, odkiaľ pochádzajú potraviny a ako boli vyrobené.



Ekonomické a sociálne štruktúry

Blockchain môže tiež vytvoriť nové poznatky pre regulačné orgány, ktoré môžu za určitých okolností a v určitom čase 
potrebovať zistiť pôvod rôznych prvkov v dodávateľskom reťazci. 

V rámci potravinového dodávateľského reťazca môže táto technológia poskytnúť väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o 
škandály alebo kontamináciu potravín, čo regulačným orgánom umožní presne zistiť, ktoré oblasti boli ovplyvnené, a lepšie 
nasmerovať svoje úsilie na riešenie problémov. 

Podľa správy IFC z roku 2017 mnoho spoločností začínajúcich v tejto oblasti pracuje na súvisiacich problémoch vrátane 
spoločnosti so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá spustila pilotný program v Indonézii, ktorý na sledovanie rybolovu tuniaka

využíva označovanie pomocou blockchainu. 

Kľúčovou výzvou pre blockchain je zabezpečenie toho, aby industrializované systémy založené na technológii boli dostatočne 
robustné a bezpečné na zvládnutie objemu transakcií, ktoré sa vyskytujú vo veľkých dodávateľských reťazcoch. 

Transakcie na blockchainu v bitcoinovej kryptomene si v súčasnosti vyžadujú potvrdenie priemerne 10 minút a systém je 
obmedzený na priepustnosť približne siedmich transakcií za sekundu kvôli kompromisu medzi škálovateľnosťou a 

odolnosťou proti škodlivým účastníkom.



Správa identity a persona

Účinná správa identity je nevyhnutná a mohla by jej pomôcť blockchain

Identita a správa identity sú kritickými základmi našej každodennej interakcie so svetom ako daňovníkov, spotrebiteľov a 
zamestnancov. 

Stále viac digitalizované spoločnosti a ekonomiky znamenajú, že spôsob spravovania identity je nevyhnutný na dosiahnutie 
súvisiacich výhod. 

V odvetviach od bankovníctva po zdravotníctvo sa blockchain môže použiť na reagovanie na potrebu digitálnej identity a 
riadenia osôb poskytnutím systému, ktorý bude viac zodpovedať meniacim sa potrebám. 

S rastúcim využívaním internetových služieb môžu mať ľudia čoraz väčšiu túžbu po aktívnom riadení svojich digitálnych identít 
nezávisle od kontroly nad verejným subjektom alebo súkromnou spoločnosťou, ako je banka alebo sociálna sieť. Spôsob, ako 
to dosiahnuť, sú takzvané autonómne systémy identity tým, že umožňujú jednotným online identitám vytvárať si nezávislé 
online vzťahy medzi sebou navzájom a s ostatnými službami. 

V správe aktualizovanej v roku 2017 nezisková nadácia Sovrin navrhla, že takéto systémy podporované blockchainom by mohli 
zmeniť organizácie, ktoré sú v súčasnosti poskytovateľmi identity na „osoby zabezpečujúce totožnosť“, pretože používatelia si 

bezpečne berú svoju vlastnú identitu z miesta na miesto.



Správa identity a persona

Správa identít je tiež rozhodujúca pre umožnenie dosiahnutia cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ktoré boli 
stanovené v roku 2015. 

Cieľ 16 konkrétne požaduje poskytnutie právnej identity pre všetkých na svete do roku 2030 s cieľom zabezpečiť prístup k 
základným službám a právam. 

Podľa OSN bol od roku 2017 regionálny priemer pre populácie, ktorým bola pridelená registrácia narodenia, iba 71%, zatiaľ čo 
u menej ako polovice detí mladších ako päť rokov v subsaharskej Afrike bolo ich narodenie zaregistrované. 

Efektívne systémy riadenia identity využívajúce spoločnú infraštruktúru blockchainu by v konečnom dôsledku mohli pomôcť 
posilniť sociálnu ochranu, pomôcť pri riešení katastrof, vytvoriť odolnejšie ekonomiky, znížiť korupciu a posilniť postavenie
žien. ConsenSys, spoločnosť, ktorú OSN uznala za svoje úsilie, vyvinula identifikačný systém založený na blockchainoch, ktorý 
má napríklad pomôcť zastaviť obchodovanie s deťmi v Moldavsku. 

Odolné systémy digitálnej identity v každej krajine môžu občanom potenciálne pomôcť lepšie pochopiť všetky údaje o nich 
uložené a vedieť, kedy k týmto údajom majú prístup iní. Medzi kľúčové výzvy však patrí škálovateľnosť blockchainu a 

potreba zachovať súkromie jednotlivca pri používaní technológie.



Správa vecí verejných a právo 

Odvetvia, skupiny pre normy, vývojári a používatelia požadujú usmernenie týkajúce sa právnych dôsledkov prijatia 

blockchainu

Digitálne technológie často prekonali rozvoj súvisiacich regulačných a právnych noriem, ale blockchain posunul túto dynamiku 

do nového extrému zásadným spochybnením spôsobov, ktorými vlády riadia ekonomiky a vytvárajú politiku, a prípadnou 

zmenou základného rámca poskytovania právnych služieb. 

Blockchain spochybňuje samotný význam občianstva a spôsoby, akými sa verejné statky tradične dodávajú. Môže umožniť 

ústredným vládam preniesť moc na regióny, pričom si zachová kontrolu nad celkovým systémom. 

Napríklad pozemkové oddelenie v Dubaji vypracovalo projekt blockchainu, ktorého cieľom je lepšie zdieľanie majetkových 

údajov medzi viacerými stranami vrátane vládnych subjektov a zabezpečenie súvisiacich transakcií, zatiaľ čo švédsky úrad pre 

územné plánovanie a registráciu krajiny testoval pomocou blockchainu s cieľom vykonať záznam a prevod. 

Úsilie vo Švédsku by mohlo teoreticky eliminovať podvod a skrátiť čas potrebný na dokončenie transakcií z niekoľkých 

mesiacov na niekoľko hodín.



Správa vecí verejných a právo 

Využívanie blockchainu v regulačnej a právnej oblasti bude mať veľký vplyv na viaceré priemyselné odvetvia. 

V USA môže byť podnikanie v oblasti poistenia práv, ktoré poskytuje záruky na majetkové nároky, ktoré by nemuseli byť 
potrebné, ak sú transakcie bezpečne zaznamenané na nemennej digitálnej knihe, výrazne rozšírené používanie blockchainu

výrazne podhodnotené. 

Okrem toho sa vo všeobecnosti budú vyžadovať nové účtovné postupy a bude potrebné vypracovať nové audítorské postupy 
keďže digitálny kód bude potrebné skontrolovať rovnakým spôsobom, ako sa v súčasnosti preverujú tradičné právne zmluvy a 

finančné dokumenty. 

Bude tiež potrebné vyvinúť nové prostriedky na riadenie a zvládanie postupov sťažností, pretože blockchain má 
potenciálne hlboký vplyv na účtovníctvo a právo, a to aj na spôsoby, ako uvažujeme o požadovanom vzdelaní pre tieto 

profesie. 

Index inovácií právnických fakúlt v Michiganskej štátnej univerzite v oblasti práva, ktorý bol predstavený v roku 2017, 
identifikoval päť rôznych právnických fakúlt v USA, ktoré ponúkajú kurzy špeciálne zamerané na právo a ktoré sa vzťahujú na 
blockchainy, kryptomeny a inteligentné zmluvy. 

Svetová banka v apríli 2018 uznala, že blockchain má potenciál transformovať odvetvia vrátane výroby a energetiky, táto 
technológia zostala príliš rodiaca sa na to, aby organizácia mohla vydať všeobecné odporúčania týkajúce sa jej využívania 

na medzinárodný rozvoj.


