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Kdo jsem? 

Matfyzák, dříve podnikatel, učitel, programátor 
 

Přes deset let se zabývám ekonomií, rolí státu ve 

společnosti, volným trhem a jeho deformacemi. 

Spoluzaložil jsem a vedu Ludwig von Mises Institut. 

Napsal jsem knihu a bezmála tisíc textů (Urza.cz). 

Díky za podporu v crowdfundingové kampani! 

 

Kryptoměny sleduji léta; přes rok tak spořím. 



O čem se budeme bavit? 

Kryptoměny 

technologie blockchainu 

základy kryptografie potřebné pro kryptoměny 

investice, spekulativní bublina, svoboda od státu 

 

Anarchokapitalismus 

Co to je? 

důsledky 



Blockchain 

Blockchain je decentralizovaná databáze. 

Její kopie jsou distribuovány na mnoha strojích. 

Autorizované entity do ní mohou přidávat záznamy. 

 

Typickým využitím je účetní kniha kryptoměny. 

Různé kryptoměny mají různé blockchainy. 
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Blockchain je cool; tak se používá i nesmyslně. 



Pár poznatků z kryptografie 

Co je digitální podpis? 

 

Transakci může přidat jen ten, kdo zná klíč. 

 

Existují různé způsoby správy klíčů. 

 

Měli byste tušit, co děláte; za chyby se platí. 



Investice do kryptoměn 

Je to bublina? Zajisté; ale není to jen bublina. 

Tato bublina zvyšuje reálnou hodnotu statku! 

 

Nejsem trader, koupil jsem z ideových důvodů. 

Zhodnotil jsem své úspory o skoro dva řády. 

Půjde to tak i dál? 
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 HODL 



Svoboda od státu 

Kryptoměny nemají žádnou centrální autoritu. 

 

Státy skrze banky kontrolují naše peníze. 

Držitelé měny jsou okrádáni skrze inflaci. 

Kvantitativní uvolňování je vlastně padělání. 

ABCT 
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Morální aspekt: Státy nás násilím nutí užívat fiat. 



Stát jako mafie 

Stát tvrdí, že kdo nedaní, je zloděj. 

 

Ve skutečnosti je největším zlodějem sám stát. 

 

Daně jsou výpalné! 

Jsou vybírány pod hrozbou násilí. 

Stát nám sice poskytuje služby, ale to ho neomlouvá. 

Jsou demokraticky odhlasovány, ale to je neospravedlňuje. 



Anarchokapitalismus 

Je založen na nedotknutelnosti vlastnictví. 

 

Všechna práva odvozujeme z práv vlastnických. 

Jedná se pak o negativně definovaná práva. 

 

Princip neagrese: Útočné násilí je nepřípustné. 
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Ankap znamená svobodu a zodpovědnost. 



Bezstátní společnost 

Stát je největším agresorem. 

Porušuje vlastnická práva více než všichni ostatní. 

 

Odmítnutí státu se může zdát naivní a zbytečné. 

Vše přece funguje dobře, vybudovali jsme to tak. 

 

Mnoho věcí ve své době „fungovalo dobře“. 

Třeba otrokářství bylo také naivní odmítat. 



Jak by bez státu fungovalo…? 

Do detailu to řeším na přednáškách v Polis. 

Více na www.urza.cz. 

V Kanálu Svobodného přístavu jsou záznamy přednášek. 

 

Obecně se prakticky vždy jedná o tento princip: 

Jsou lidé ochotni si X platit dobrovolně? 

Pokud ano, pak na tom lze vydělat, takže X vznikne tržně. 

Pokud ne, pak není žádoucí, aby X vůbec existovalo. 

Lidé si spotřebovaných zdrojů cení více než výsledného produktu. 



Děkuji za pozornost 

Ptejte se, oponujte… 

Diskuse? 


