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Úvodník
Bohuslava Šenkýřová

Vážení přátelé,
předkládáme Vám pod-
zimní vydání Bulletinu 
Konfuciova institu-
tu při Vysoké škole 
finanční a správní. 
Univerzita v letošním 

akademickém roce konečně uvítala 
část studentů on-site. Část ale i nadále 
učíme jen on-line, neboť některým 
nebylo umožněno přicestovat do Prahy.
Ani náš Konfuciův institut v této 
divné době nezahálí. V uplynulých 
týdnech a měsících realizoval celou 
řadu úspěšných aktivit – letní tábor 
pro děti s řadou výletů a workshopů 
(kaligrafie, čínská medicína apod.) 
včetně výuky čínštiny. Od začátku 
akademického roku probíhají Chine-
se speaking corner, přednášky „jak se 
učit čínštinu“, otevřené workshopy 
kaligrafie, či semináře pro tlumočníky. 
Velice úspěšná jsou tzv. Okénka do 
finančních trhů, která probíhají on-line 
a účastní se jich až 200 zájemců z bank 
a pojišťoven, finanční zprostředkova-
telé i studenti. Největší diskuze jsou na 
téma ekonomické situace u nás i ve 
světě. Probírají se rizika korporátních 

dluhopisů a bitcoinu. Tak jako se vy-
víjí nepředvídatelně statistiky covidu, 
vyvíjí se nepředvídatelně i kurz bitco-
inu, populární virtuální měny. V tomto 
vydání přinášíme tři texty autorů, kteří 
se věnují fenoménu bitcoinu z různých 
úhlů pohledu.
Petr Mach, odborný asistent VŠFS 
a editor Bulletinu, představuje bitco-
in z pohledu měnové teorie. Ukazuje, 
že bitcoin je soukromá měna, která 
se neopírá ani o nucený oběh, ale 
ani o vnitřní hodnotu. Bitcoin je díky 
svému algoritmu postupného růstu 
vhodný pro to, aby byl jednou stabil-
ním platidlem. Jeho cena se ale může 
stejně snadno „vypařit“, pokud lidé 
ztratí víru v jeho budoucnost.
Bývalý pedagog VŠFS a dnes eko-
nom Platební instituce Roger Dominik 
Stroukal popisuje tři užitečná ekono-
mická ponaučení, která nám bitcoin 
poskytuje. Ukazuje robustnost decen-
tralizovaných systémů oproti centra-
lizaci. Dokládá, že peníze nemusí být 
nezbytně založeny na frakčním krytí 
a úvěrové emisi v komerčních bankách, 
jako je tomu u národních měn. A za 
třetí upozorňuje na to, jak se u bitcoinu 
prolíná pojem investice a spekulace.
Odborný asistent a vedoucí Kated-
ry informatiky a matematiky VŠFS 

Jan Lánský popisuje význam Číny 
pro bitcoin. Čína totiž přinesla světu 
první hardwarové zařízení specializo-
vané na těžbu bitcoinu a současně v ní 
vede, protože nabízí relativně levnou 
elektřinu. To je mimo jiné způsobeno 
i nechtěně díky různým regionálním 
subvencím ceny elektřiny. Rovněž vy-
světluje důvody současných opatření 
čínské vlády proti bitcoinu. 
Vážení čtenáři, stejně jako naše stu-
denty Vás považujeme za inteligentní 
jedince, kteří se dokážou samostatně 
rozhodovat, myslet kriticky a rozpo-
znat argumentační fauly. A to jak v sou-
vislosti s covidem a covidovými opat-
řeními vlád, tak i pokud jde o různé 
investice. Ať už jste fanoušci či odpůrci 
bitcoinu, ať už preferujete jakýkoliv 
přístup ke covidu nebo jakémukoliv 
dalšímu společensko-ekonomickému 
tématu, Vysoká škola finanční a správ-
ní je svobodnou akademickou půdou 
přístupnou všem názorům a argumen-
tům.

Přeji vám zajímavé čtení!
 
Bohuslava Šenkýřová je rektorkou 
Vysoké školy finanční a správní 
a předsedkyní správní rady 
Konfuciova institutu při VŠFS.
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Bitcoin jako „virtu-
ální měna“ už není 
jen fenomén zajíma-
vý pro komunitu fa-
noušků internetových 
technologií, ale díky 
růstu své tržní hod-

noty se stal populární investiční 
příležitostí pro běžnou popula-
ci. Jsou bitcoiny opravdu penězi 
v ekonomickém smyslu slova? Je 
dosavadní růst hodnoty bitcoinu 
bublinou, která praskne, nebo 
bitcoiny investorům dlouhodobě 
uchrání úspory před inflací? Má 
bitcoin šanci se více rozšířit nejen 
jako investiční aktivum, ale i jako 
prostředek směny na úkor státních 
peněz? Na tyto otázky hledáme od-
povědi v tomto článku.

Bitcoin jako skoropeníze
Podle standardní ekonomické teo-
rie je penězi statek, který plní tyto 
tři základní funkce: lze jej použí-
vat jako prostředek směny, jako 
uchovatel bohatství a jako měřítko 
hodnoty. Tyto požadavky splňuje 
bitcoin částečně. 
Mnoho obchodníků bitcoin přijímá, 
bitcoin tedy je prostředkem směny. 
Koneckonců, tak byl svým tvůrcem 
navržen, aby bylo možné bitcoin 
bezpečně převádět z jednoho uži-
vatele na druhého. Bitcoin ale není 
zdaleka „všeobecným prostředkem 
směny“ a v každé zemi světa drtivá 
většina lidí dosud při placení raději 

použije domácí národní měnu. 
Bitcoin je zcela jistě uchovatelem 
hodnoty. Své bohatství může člo-
věk šetřit a kumulovat v bitcoinech 
stejně jako v národních penězích, 
zlatě nebo nemovitostech. Protože 
byl bitcoin svým tvůrcem navržen 
tak, aby jeho množství bylo vždy 
omezené, hodnota bohatství ulože-
ná v bitcoinech systematicky ne-
klesá. Bitcoin není, na rozdíl od 
mnoha národních měn, systema-
ticky inflační. Žádná vláda nemá, 
díky vtělenému algoritmu, moc 

„tisknout“ bitcoiny a pomáhat si 
tak inflačně financovat své výdaje. 
Díky růstu jeho popularity a potaž-
mo poptávky po něm, tržní cena 
bitcoinu vyjádřená v národních 
měnách prozatím rostla (viz Obr. 
1) a investice do bitcoinu se mnoha 
lidem zhodnotily.
Pro většinu lidí není bitcoin mě-
řítkem hodnoty. Lidé při vyjad-
řování hodnoty věcí uvažují spíš 
v korunách, dolarech či juanech, 
než v bitcoinech. Když lidé uvažují 

o hodnotě svých investic, mají ten-
denci vnímat hodnotu bitcoinových 
investic v národní měně spíš než 
hodnotu investic do národních měn 
v bitcoinech. Každý si spíš nese 
v hlavě hodnotu svých úspor, svého 
domu či oběda v národní měně než 
v bitcoinech.
I když bitcoin, jak jsme ukázali, 
neplní požadavky na definici peněz 
stoprocentně, plní je ve značné 
míře. Koneckonců řada národních 
měn, které penězi zjevně jsou, také 
neplní požadavky na definici peněz 
stoprocentně. Bitcoin tedy lze po-
važovat za peníze.

Peníze bez pečetě státu
Když uvažujeme o tom, jestli bit-
coin splňuje definici peněz, není 
ani problém v tom, že jde o pení-
ze soukromé (nestátní). Existuje 
mnoho příkladů z minulosti, kdy 
existovaly a mezi lidmi obíhaly 
soukromé peníze. 
Uveďme si příklad českého tolaru, 
stříbrné mince, která byla ražena 

Bitcoin – bublina, 
nebo stabilní 

nestátní měna?
Petr Mach
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podnikatelem Štěpánem Šlikem 
v letech 1520-1528. Mince si drže-
la svoji hodnotu, protože na rozdíl 
od mnoha panovníků, kteří mince 
kazili přidáváním nevzácného kovu 
do mince, Šlikové drželi stabilní 
obsah stříbra v minci. To zajisti-
lo tolaru z Jáchymovského údolí 
(Joachimsthaler groschen) takovou 
proslulost, že se stal symbolem mě-
nové stability a mnoho pozdějších 
měn světa, včetně amerického do-
laru, z něj odvodilo své jméno.
Na rozdíl od stříbrné mince je ale 
bitcoin mince bez „vnitřní hodno-
ty“. Zatímco stříbro v tolaru mělo 
svoji průmyslovou hodnotu a i roz-
tavená mince šla znovu prodat či 
jinak využít, bitcoin, podobně jako 
bankovky a mince moderních ná-
rodních měn vnitřní hodnotu nemá. 
Když roztavíte korunu, získáte kov, 
jehož hodnota je zanedbatelným 
zlomkem nominální hodnoty mince. 

Když panovníci v minulosti kazi-
li mince přidáváním nevzácného 
kovu, museli přijímat zákony, které 
trestaly nepřijímání mincí. Stejně 
tak, když vlády v minulosti mo-
nopolizovaly vydávání bankovek, 

které nebyly kryté zlatem, musely 
se jejich peníze opírat o „nucený 
oběh“. Peníze bez vnitřní hodnoty 
(instrinsic value) proto často nazý-
váme neplnohodnotné peníze (fiat 
money). 
Bitcoin sice nemá vnitřní hodno-
tu, ale zároveň se, na rozdíl od 
státních neplnohodnotných peněz, 

neopírá o nucený oběh. Lidé je ku-
pují a přijímají zcela dobrovolně. 
Ani v tom ale není bitcoin novým 
fenoménem. 
Historie nám ale dává příklady 
peněz, které neměly vnitřní hod-
notu, a přitom byly všeobecně 
přijímány i bez zákonů o nuce-
ném oběhu. Milton Friedman, no-
sitel Nobelovy ceny za ekonomii 
v knize Money Mischief (Za vším 
hledej peníze) popisuje v kapitole 
o historii peněz kamenné peníze 
používané před sto lety na ostrově 
Yap v Mikronésii. Podobně jako 
je nutné „těžit“ bitcoin za pomocí 
elektřinou napájeného proceso-
ru, kamenné peníze používané na 
ostrově Yap, bylo nutné nákladně 
opracovat a dopravit a díky své 
vzácnosti si držely hodnotu prav-
děpodobně i bez nuceného oběhu.
Díky svému algoritmu je bitcoin 
skvěle omezeným statkem a má 
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Graf 1: Cena bitcoinu v korunách

„Zatímco stříbro  
v tolaru mělo svoji 

průmyslovou hodnotu, 
bitcoin vnitřní hodnotu 

nemá.“

Zdroj: Kurzy.cz



tedy předpoklad plnit dlouhodo-
bě všechny základní funkce peněz. 
Jak ukazuje Obr. 2, počet bitcoinů 
je nyní asi 19 milionů a toto číslo 
roste už jen velmi pomalu. 

Cena bitcoinu se tak odvíjí od vý-
voje poptávky a nabídky na trhu, 
přičemž nabídka je limitována fy-
zickým množstvím emitovaných 
bitcoinů. Pokud poroste poptávka, 
bude cena bitcoinů růst. Když se 
lidé začnou bitcoinů zbavovat, jeho 
cena bude klesat.
 
Závěr
Z pohledu ekonomické teorie před-
stavuje bitcoin soukromé (nestátní) 
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peníze bez vnitřní hodnoty. Podob-
ně jako jiné měny v historii, je bit-
coin fikcí – aktivem založeným na 
víře: Jeho hodnota plyne z toho, že 
lidé věří, že hodnotu má. 
Díky svému algoritmu je bitcoin 
skvěle omezeným statkem a má 
tedy předpoklad plnit dlouhodo-
bě všechny základní funkce peněz. 
Pokud někdo tento algoritmus ne-
prolomí a nenaučí se bitcoin falšo-

vat, nebude bitcoin inflační a může 
si svoji popularitu uchovat. Proto-
že je ale bitcoin fikcí bez vnitřní 
hodnoty, může se jeho cena snadno 
vypařit, když lidé ztratí víru v jeho 
budoucnost začnou jej náhle roz-
prodávat.

Petr Mach učí ekonomii a měno-
vou teorii na VŠFS a je editorem 
Bulletinu.

Zdroj:  
Statista.com

„Cena bitcoinu se odvíjí 
od poptávky a nabídky 

na trhu, přičemž nabídka 
je limitována množstvím 

emitovaných bitcoinů“

Graf 2:  Počet bitcoinů v oběhu

4 |



Může se vám líbit, ne-
musí. Můžete ho mít, 
nemusíte. Ať je váš 
vztah k Bitcoinu ja-
kýkoliv, jedna věc se 
mu upřít nedá. Udě-
luje fascinující lekce 
ekonomie.

Učitelé ekonomie celou řadu ter-
mínů a celých kapitol svých učeb-
nic vysvětlují už desítky, některé 
i stovky let a občas se může zdát, 
že marně. Ostré setkání s realitou je 
zpravidla pro pochopení teorie tím 

nejlepším, pokud se praxe doplní 
rozumným teoretickým výkladem. 
A přesně to se daří Bitcoinu. Stále 
platí, že se vám může či nemusí 
líbit. Je ale obtížné ho ignorovat 
a vyvolává otázky, které byly dříve 
velmi okrajové. Nyní se na ně rea-
govat musí, ať už na akademické 
půdě či v reálné ekonomice.
Podívejme se společně na několik 
vybraných lekcí, které Bitcoin dává. 
Mohla by jich být celá řada, ale ty 
možná nejviditelnější jsou tři.

Lekce první: Vznik peněz  
a hospodářský cyklus
Možná úplně první otázkou, kterou 
si každý v souvislosti s Bitcoinem 
klade, je otázka jeho vzniku. Jak je 

možné, že neznámý autor vytvořil 
peníze z ničeho? Může mít něco 
vzniklé z ničeho hodnotu? A patr-
ně nejcennější lekce čeká za rohem. 
Stačí ze zajímavosti otevřít učebnici 
ekonomie či se podívat na internet 
a velmi brzy se zvědavý čtenář do-
stane do víru debat o tom, jak by 
měly vypadat ideální peníze.
Je to staletí dlouhá debata, která 
ještě neskončila. Mají mít peníze 
téměř neměnnou zásobu, jako by 
tomu bylo u plného zlatého stan-
dardu? Nebo je lepší ji mít flexibilní, 
dokonce tak moc, jak tomu je dnes? 
A kde vůbec peníze vznikají, když 
jich není omezené množství, jako 
je tomu u Bitcoinu?
Stačí se dotknout Bitcoinu a brzy se 
zájemce dozví, že peníze vznikají 
zpravidla v obchodních bankách, 
kdykoliv si vezmeme úvěr. Jak jsou 
spolu pevně spojeny peníze a dluh. 
A položí si otázku, jestli je to tak 
dobře. Odpověď je samozřejmě na 
každém a dnešní ekonomický hlavní 
proud tvrdí, že by takto peníze měly 

fungovat. Že lépe to nejde. Pokud 
s tím souhlasíte, i tak vás to donuti-
lo se zamyslet nad tím, co je vlastně 
špatného na jiných systémech.
Když u této lekce chvíli vydržíte, 
začne se vám odkrývat spousta dal-

ších zajímavostí ekonomie. Těch 
nejdiskutovanějších kapitol eko-
nomických učebnic. Souvisí spolu 
tvorba peněz a hospodářský cyklus? 
Kam všechny ty nové peníze tečou 
a co tato dodatečná poptávka dělá 
na trzích? A i tady je možné, že do-
jdete k závěru, že centrální banky 
dělají svou práci nejlépe, jak jen to 
jde. Ale už budete vědět, proč to 
dělají a jaké to má náklady. Jinými 
slovy, dostali jste výbornou ekono-
mickou lekci.

Bitcoin je velkou 
lekcí z ekonomie

Dominik Stroukal
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„Mají mít ideální peníze  
fixní nebo flexibilní zásobu  

v ekonomice?“

„Moderní národní peníze  
jsou dílem tvořené 

centrálními bankami a dílem 
vznikají úvěrovou emisí  

komerčních bank.“



Lekce druhá: Decentralizace
U centrální banky a otázek kolem 
jejího fungování Bitcoin naráží na 
něco, co se o něm dozví většina lidí 
jako první. Je to decentralizovaný 
systém. Nejenže je zajímavé, jak 
je možné vytvořit něco digitální-
ho, vzácného a zároveň bez centra, 
které by tu vzácnost zajišťovalo. 
Velkou lekcí z ekonomie je zejména 

otázka toho, zda je to správně. Jaké 
jsou výhody a nevýhody decentra-
lizovaných systému?
I zde pochopitelně výsledkem ta-

kové lekce může být poznání, že 
centralizace je ekonomicky rozum-
ná a Bitcoin nedává smysl. Ale k ta-
kovému závěru jsou potřeba argu-
menty. Je potřeba řádného srovnání 
alternativ. A už se učíme.
Je to i jedna z věcí, která odlišuje 
Bitcoin od drtivé většiny dalších 
kryptoměn. Proč je decentralizace 
u Bitcoinu tak důležitá. Proč mu 
dává takovou hodnotu? Musí mít 
něco, co přebije výhody centraliza-
ce. Centralizace je levná, když stačí 
jeden počítač místo desítek tisíc, je 
ze stejného důvodu i rychlá a umož-
ňuje pružnější reakci na změnu.
A závěr lekce se začíná rýsovat. 
U některých systémů se decentrali-
zace hodí, protože cílem je vytvořit 
právě takový systém, který neumož-
ňuje až na absolutní výjimky změnu. 
A to i za cenu toho, že je to vše mno-

hem dražší a pomalejší. Anebo si to 
alespoň někteří fanoušci Bitcoinu 
a dalších decentralizovaných systé-
mů myslí. Pokud si to na závěr této 
lekce nemyslíte a dáváte přednost 
u peněz či jinde centralizaci, není 
na tom nic špatného. Zásadní je, že 
jste se z lekce poučili a nyní víte, 
proč preferujete právě to své. Máte 
argumenty. A jediné, co vám stači-

lo, bylo chvíli se zajímat o Bitcoin. 
Rychlá a cenná lekce, která by jindy 
trvala mnohem déle a možná by vás 
ani nenapadlo si takový kurz zapsat.
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„Pro bitcoin  
je decentralizace  

klíčová.“

„Podle některých  
je nákup bitcoinu  

čirou spekulací,  
a ne investicí.“



Lekce třetí: Investiční kurz
Ponaučením je už samotná otázka, 
zda lze Bitcoin označit za investici. 
Když se před časem začalo mluvit 
o „investorech do Bitcoinu“, řadu 
profesionálních investorů to pobou-
řilo. Bitcoin přeci není investice, ale 
čistá spekulace. A částečně mají 
pravdu. Je přeci obrovský rozdíl 
mezi investicí do akcií, dluhopisů, 
nemovitostí či vzdělání a „investicí“ 
do Bitcoinu.
Ekonomická teorie se s rozdílem 
mezi akciovými dividendami a zis-
kem z nákupu a prodeje Bitcoinu 
vypořádává rozlišováním na speku-
lace a investice. Spekulace je snaha 
o nákup za levněji a prodej dráž 
(případně přes půjčku je možné spe-
kulovat i na pokles). U akcií čekáte 
dividendy a u nemovitostí nájem. 

Nicméně Bitcoin krásně ukazuje, 
že slovo investice se u něj i tak dá 
použít, pokud ho užíváme u zlata. 
Může-li být investiční zlato, proč 
by nemohl být investiční Bitcoin? 
A dnes to není ani tak jednoduché 
u akcií či nemovitostí. Do jaké míry 
je někdo kupuje kvůli dividendám 
a výnosům z pronájmu? nebo je 
to jen snaha koupit levně a prodat 
dráž?
Samotnou lekcí uvnitř investování 
by pak mohla být všechna ponauče-
ní, která si spekulující nad kurzem 
Bitcoinu berou z každého svého ob-
chodu. Přístupnost trhu každému 

může být rizikem, ale je také hři-
štěm, na kterém se zejména mladí 
učí, co jsou všechny ty stop-lossy, 
svíčkové grafy a modely odhadující 
budoucí vývoj. Jsou to cenné lekce, 
které můžou využít na jakýchko-
liv tradičních trzích. I když jsou to 
občas velmi drahé lekce.

Závěrem
Pokračovat by se dalo dlouho. A ne-
byly by to jen lekce z ekonomie, 
ale také samozřejmě lekce z počí-
tačových věd, kryptografie, financí 

a dalších věd. Pozadu by nezůstala 
ani sociologie, ekologie či psycho-
logie. Je to zkrátka fenomén. Je 
těžké ho ignorovat a možná by to 
byla i škoda. Jako správný fenomén 
totiž vyvolává otázky, které nám 
dávají cenné lekce.

Mgr. Ing. Dominik Stroukal, PhD. 
je hlavním ekonomem společnosti 
Roger a autorem první české knihy 
o Bitcoinu a několika dalších knih. 
V letech 2013 až 2018 přednášel 
na Vysoké škole finanční a správní.

7 |

Bulletin Konfuciův institut a Výzkumné centrum  
pro rozvoj čínsko-českých vztahů při VŠFS

„Může-li existovat  
investiční zlato,  

proč ne bitcoin?“



Bulletin Konfuciův institut a Výzkumné centrum  
pro rozvoj čínsko-českých vztahů při VŠFS

8 |

Kryptoměny jsou 
decent ra l izované 
platební systémy, ve 
kterých se vlastnictví 
prokazuje výhradně 
kryptograficky. De-
centralizace odlišuje 

kryptoměny od tradičních měn vy-
dávaných a řízených centrální ban-
kou. Kryptoměny vznikly jako pe-
níze zcela nezávislé na státní moci, 
přesto ale různá státní rozhodnutí 
mohou podpořit nebo naopak zne-
snadnit jejich adopci mezi obyvateli 
dané země. V případě významných 
zemí či organizací, mezi které Čína 
jednoznačně patří, mohou tato roz-
hodnutí mít i celosvětové dopady. 

V tomto článku si představíme 
několik událostí, při kterých Čína 
zanechala ve světě kryptoměn vý-
znamnou stopu.
V roce 2013 se Čína nesmazatelně 
zapsala do historie nejvýznamnější 
kryptoměny Bitcoin. Čínská firma 
Canaan Creative představila první 
hardwarové zařízení specializo-
vané výhradně na těžbu Bitcoinu 
nazvané Avalon. Technicky toto 
zařízení patří do kategorie appli-
cation-specific integrated circuits 
(ASIC), česky aplikačně specifické 

integrované obvody. ASIC zařízení 
jsou specializované počítače, které 
umějí vykonávat pouze omezenou 
množinu operací, a proto jsou oproti 
klasických počítačům o mnoho řádů 
rychlejší. Těžba bitcoinů pomocí 
ASIC zcela vytlačila jeho těžbu 
pomocí grafických karet osobních 
počítačů. V současné době půso-
bí v Číně ještě dva další významní 
výrobci ASIC zařízení a to Bitmain, 
a MicroBT, přičemž Bitmain je svě-
tovou jedničkou.
Čína si udržuje světové prvenství 
nejen ve výrobě zařízení pro těžbu 
bitcoinů ale i v těžbě samotné. 
Těžba spotřebovává vysoké množ-
ství elektrické energie. Aby těžba 
byla profitabilní je nutné získat 
elektrickou energii co nejlevněji. 
Levnou elektřinu lze obecně získat 
dvěma způsoby: z obnovitelných 
zdrojů nebo díky dotacím.  V Číně 
jsou k dispozici oba dva typy levné 
elektřiny. 

Čína v posledních letech investuje 
značné peníze do rozvoje vodních, 
slunečních a větrných elektráren. 
Nabídka elektrické energie z těchto 
typů elektráren se ne vždy vypá-
ruje s poptávkou od spotřebitelů, 
velmi často dochází k nadbytkům 

elektrické energie, které lze velmi 
těžko uplatnit na trhu. Tato elek-
trická energie má pak nízkou tržní 
hodnotu a je naprosto ideální pro 
těžbu bitcoinů. V tomto směru je 
těžba bitcoinů pro Čínu přínosná, 
protože přispívá k rozvoji obnovi-
telných zdrojů elektrické energie.
V Číně existuje rozsáhlý systém do-
tací na elektrickou energii pro méně 
rozvinuté regiony, které se nacháze-

Kryptoměny  
v Číně

Jan Lánský

„V r. 2013 vznikl  
v Číně Avalon, první 

specializované zařízení  
na těžbu bitcoinů.“ „Levná čínská energie  

je naprosto ideální  
pro těžbu bitcoinů.“
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jí zejména na severu Číny. Smyslem 
těchto dotací je zvýšit průmyslovou 
výrobu v těchto regionech. Neza-
mýšleným důsledkem je ovšem i to, 
že se do těchto regionů koncentru-
je vysoké množství těžařů bitcoinů. 
V těchto regionech se většina ener-
gie vyrábí v uhelných elektrárnách, 
takže dochází i k vysoké zátěži pro 
životní prostředí.
Do poloviny roku 2021 se v Číně tě-
žilo více než 65% světové produkce 
bitcoinů. Tento podíl byl dokonce 
tak vysoký, že byl považován za 
nebezpečný pro samotnou kryp-
toměnu Bitcoin. Kryptoměna pro 
svojí bezpečnost musí být decen-
tralizovaná. Geografické umístění 
nadpolovičního těžebního výkonu 
do jedné země jde proti myšlence 
decentralizace. 
Tuto nebezpečnou situace překva-
pivě vyřešila Čína samotná, když 
v polovině roku se rozhodla omezit 
těžbu kryptoměn na svém území. 

Těžaři svá zařízení přesouvají do 
jiných zemí světa, což vede k de-
centralizaci těžby a je příznivou 
zprávou pro Bitcoin. 
Proč se Čína rozhodla zakročit proti 
těžbě kryptoměn na svém území? 
Motivací pravděpodobně nebyla 
snaha kryptoměnám pomoci díky 
větší decentralizaci jejich těžby.  
Motivací pravděpodobně ani nebyla 
snaha o zastavení zneužívání dotač-
ního programu na elektrickou ener-
gii v méně rozvinutých regionech. 
Domnívám se, že Čína se snaží ze 
své země vytlačit konkurenta pro 
svojí vlastní digitální měnu zalo-
ženou na technologii blockchainu. 
Čína by mohla být první zemí na 
světě s vlastní central bank digi-
tal currency (CBDC), česky digi-
tální měnu centrální banky. Již od 
roku 2014 se objevují informace, 
že Čína na vlastní CBDC pracuje, 
před ostatními zeměmi má značný 
náskok.

RNDr. Jan Lánský, Ph.D. je vedou-
cím katedry informatiky a matema-
tiky VŠFS. Je autorem knihy „Kry-
potoměny.“

Předchozí vydání bulletinu v české, čínské a anglické verzi najdete na
www.konfucius-vsfs.cz/sluzby/ekonomicky-think-tank/
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VŠFS a Čína
Bohuslava Šenkýřová

Vysoká škola fi-
nanční a správní  
21. 11. 2018 na zákla-
dě smlouvy s Ředitel-
stvím Konfuciových 
institutů v Pekingu 
(Hanban) za účas-

ti první místopředsedkyně čínské 
vlády paní Sun ChunLan, ministra 
školství pana Chen Baosheng a dal-
ších významných představitelů čín-
ských i českých institucí slavnostně 
založila Konfuciův institut v Praze. 

Vznikl ve spolupráci s čínskou uni-
verzitou China Jiliang University 
z města Hangzhou. Jeho činnost 
bude směřovat do tří oblastí: stan-
dardní výuky čínštiny, kulturně-soci-

ální, která bude seznamovat zájemce 
s tradiční čínskou kulturou, jako je 
např. kaligrafie nebo čajový obřad, 
a na ekonomicko-podnikatelský 
think-tank. Ten ve spolupráci s čín-
skými univerzitami bude vyvíjet 
vědecko-výzkumnou činnost, spolu-
pracovat na společných projektech 
s firmami a bude nabízet ekonomic-
ké analýzy prostřednictvím bulletinu, 
jehož první číslo právě čtete. Hlavní 
zaměření VŠFS na finance a mezi-
národní ekonomiku se tak promítá 
i do Konfuciova institutu.

Konfuciův institut může sehrát 
významnou roli v posilování byzny-
su, výzkumu a výuce čínského ja-
zyka, stejně jako přiblížit mentalitu 
čínského národa, což je pro úspěch 
v ekonomické oblasti v případě 
Číny naprosto klíčový předpoklad. 
Není náhodou, že z více jak pěti 
stovek Konfuciových institutů ve 
světě jich je devadesát jen ve Spo-
jených státech amerických. 

Dlouholetá spolupráce se City Uni-
versity of Seattle, její čínští studenti 
a pobočka v Pekingu inspirovaly  

První místopředsedkyně čínské vlády ČLR Sun Chunlan  
a  Bohuslava Šenkýřová na otevření Konfuciova institutu.

„Konfuciův institut  
může sehrát  

významnou roli  
v posilování byznysu,  

výzkumu a výuce  
čínského jazyka,  

stejně jako  
přiblížit mentalitu  
čínského národa.“
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Dopad koronaviru 
na VŠFS

Bohuslava Šenkýřová

Infekční  nemoc 
COVID-19, jejímž 
původcem je nový 
typ viru označovaný 
obecně jako korona-
virus, a která u lidí 
s oslabenou imunitou 

způsobuje těžký zápal plic, zasáhla 
Čínu, Českou republiku, česko-čínské 
vztahy i Vysokou školu finanční 
a správní. Na VŠFS studuje stovka 
studentů z čínské ekonomické uni-
verzity Changchun University of Fi-
nance and Economics a několik tisíc 
studentů z České republiky a desí-
tek dalších zemí světa. COVID-19 
nemá naštěstí oběti mezi zaměst-
nanci či studenty VŠFS, přesto 
tato pandemie zásadním způsobem 
ovlivnila chod školy. 

Nemoc vypukla v prosinci 2019 
v Čínském městě Wu-chan v době, 
kdy část našich čínských studentů 
odjela během zkouškového obdo-
bí domů, a to i na oslavu čínské-
ho Nového roku (25. ledna 2020). 
23. ledna byla ve Wu-chanu zave-
dena karanténa, která se postupně 

rozšířila do dalších oblastí Číny. 
Některým čínským studentům se 
podařilo vrátit do Prahy, třebaže 
česká vláda 9. února ve snaze bránit 
přesunu viru na české území za-

stavila veškeré přímé lety z Číny.  
Ti museli zůstat ve čtrnáctidenní ka-
ranténě a nemohli fyzicky navštěvo-

vat přednášky. VŠFS vyčlenila ve 
vlastním ubytovacím zařízení poko-
je, které jsou ke karanténě vhodné. 
Disponují vlastní kuchyňkou, WC 
a sprchou. Je třeba vysoce ocenit 
spolupráci ostatních čínských stu-
dentů včetně jejich učitelky, kteří 
byli velmi disciplinovaní a ochotní 
vzájemně si pomáhat. VŠFS zajis-
tila úklid, dezinfekci, teploměry 
apod. Do začátku letního semestru 
se všichni čínští studenti nestih-
li vrátit ke studiu. Z 98 jich ještě 
v únoru bylo 38 v Číně.

10. března rozhodla vláda ČR 
o uzavření škol, na což musela 
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„10. března rozhodla 
 vláda ČR o uzavření škol,

 na což musela  
zareagovat i VŠFS.“
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Ať už je současná 
krize za námi!
Bohuslava Šenkýřová

Vážení přátelé Vysoké 
školy finanční a správní 
a našeho Konfuciova 
institutu! Přibližně po 
roce od prvního vydání 
Bulletinu čtete již jeho 
třetí číslo. V tom prv-

ním jsme představili na datech a grafech 
rostoucí čínskou ekonomiku a rozvíjejí-
cí se spolupráci mezi Českou republikou 
a Čínou na straně jedné a mezi Vysokou 
školou finanční a správní a China Jiliang 
University z města Hangzhou na straně 
druhé. Na konci roku 2019 svět ještě 
neznal slovo koronavirus. 
Druhé číslo na jaře 2020 vyšlo upro-
střed pandemie a světové koronavirové 
krize. Popsali jsme, jak se s problémy 
nařízené online výuky vypořádala naše 
univerzita, analyzovali jsme ekonomic-
ké dopady koronavirové krize a před-
stavili jsme čínskou metodu „chytré 
karantény“ pomocí mobilní aplika-
ce, tak jak byla využita v Hangzhou 
a dalších čínských oblastech. Doufali 
jsme, že do vydání dalšího čísla se 
na univerzitě, v ČR i na celém světě 
vrátíme k „normálnímu“ životu. 

Nyní ke sklonku roku 2020 již víme, 
že i v zimním semestru 2020/2021 mu-
sely školy v České republice přejít na 
online výuku. Česká ekonomika klesla 
kvůli opatřením přijatým v souvislosti 
s koronavirem o více než 10 % a vláda 
hospodaří se schváleným deficitem až 
do výše 500 miliard Kč (12 % HDP).
Zatímco na jaře se Česká republika 
chlubila nízkým počtem nakažených 
i obětí, na podzim 2020 patříme mezi 
země s nejvyššími počty případů. Čína 
se přitom už vrací, podle dostupných 
informací, k obvyklému fungování.
VŠFS zvládla online výuku v letním 
semestru se ctí a na případné po-
kračování v zimním semestru jsme 
byli lépe připraveni. Dokoupili jsme 
hardware i software, sestavili rozvrh 
pro prezenční studium, proškolili 
akademické pracovníky a vše bylo 
připraveno pro „verzi“ v učebnách se 
studenty prezenčně i bez nich. Bohužel, 
platí ta druhá varianta. Komunikace 
funguje „na dálku“, a to i se studen-
ty, kteří pobývají momentálně ve své 
vlasti – v zahraničí. Učitelé přednášejí 
v reálném čase dle rozvrhu z budovy 
univerzity nebo z domova, a všichni 
mají k dispozici profesionální vyba-
vení a platformu MS Teams. Všichni 
se snažíme o maximální kvalitu a ko-
munikaci, ale výuku face to face nelze 

100% nahradit, i když většinu předná-
šek nahráváme a studenti si ji mohou 
dodatečně přehrát z dokumentového 
serveru. Jsme připraveni, jakmile nám 
to bude umožněno, vrátit se k výuce 
se studenty v učebnách.
K tématu online výuky a jejích tren-
dů přinášíme článek čínského ředitele 
Konfuciova institutu při VŠFS Jianga 
Huie a článek článek lektorky Wang Xin 
o zkušenostech z online výuky čínského 
jazyka za současných podmínek. Ředi-
tel Konfuciova institutu také hodnotí 
vývoj česko-čínského obchodu před 
krizí i během krize a dívá se i na nej-
bližší budoucnost. Uvádí, že je důležité 
držet se zásad volného trhu a nestavět 
překážky obchodu, aby se ekonomiky 
dostaly ze současných problémů.
Z pera profesora Vladimíra Čecháka 
přinášíme první díl série o čínském 
starověkém mysliteli Konfuciovi, 
po kterém se mimochodem jmenuje 
nejen náš institut, ale mnoho institutů 
na celém světě.
Přeji nám všem, aby současná krize byla 
již za námi a abychom se všichni mohli 
vrátit k normálnímu fungování. A naši 
čínští kolegové z Hangzhou do Prahy.
Bohuslava Šenkýřová, rektorka  
Vysoké školy finanční a správní 
 a předsedkyně správní rady  
Konfuciova institutu při VŠFS
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