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Abstrakt 

Tato diplomová práce se věnuje představení technologie blockchain. Přínosem práce je 

poskytnout přehledný a komplexní obraz o této technologii, popsat její fungování, výhody i nevý-

hody a navrhnout, jak by tato technologie mohla být prakticky prospěšná v různých odvětvích 

průmyslu s uvedením konkrétních projektů, které v jednotlivých odvětvích již vznikají.  

Cílem práce je analýza přínosu aplikace technologie blokchain do dodavatelského řetězce 

různých společností. Zamyšlení se nad její vhodností a smysluplností, zhodnocení slabých a silných 

stránek a určení vhodných adeptů k implementaci. Teoretická část se zabývá okolnostmi vzniku 

této technologie, jejím rozdělením a konkrétními oblastmi využití. Nechybí i technický podkres 

principu fungování. Praktická část je členěna na tři domény: první je věnována analýze trhu a 

trendu blockchainové technologie, druhá samotnému dodavatelskému řetězci, a třetí zkoumá do-

pady aplikace BC na podnikové úspory. Není vynechána ani otázka vlivu pandemie covid na vůli 

společností implementovat do svých procesů tuto technologii. 

Po přečtení této práce by tak čtenář měl být zorientován v dané problematice, měl by ro-

zumět základním konceptům blockchainu a chápat, kdy má nasazení této technologie smysl a mů-

že přinést významné benefity.  
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Abstract 

This diploma thesis deals with the introduction of blockchain technology. The contributi-

on of the work is to provide a clear and comprehensive picture of this technology, describe its 

operation, advantages and disadvantages and suggest how this technology could be practically 

beneficial in various industries, listing specific projects that are already emerging in each industry. 

The aim of this work is to analyze the benefits of the application of blockchain technology 

in the supply chain of various companies. Reflection on its suitability and meaningfulness, evalu-

ation of strengths and weaknesses and identification of suitable candidates for implementation. 

The theoretical part deals with the circumstances of the emergence of this technology, its distri-

bution and specific areas of use. There is also a technical underdrawing of the operating principle. 

The practical part is divided into three domains: the first is devoted to market and trend analysis 

of bloc-kchain technology, the second to the supply chain itself, and the third examines the im-

pact of BC application on business savings. The question of the influence of the covid pandemic 

on the will of companies to implement this technology into their processes is not left out either. 

After reading this work, the reader should be familiar with the issue, should understand 

the basic concepts of blockchain and understand when the use of this technology makes sense 

and can bring significant benefits. 
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Úvod 

V důsledku finanční krize z let 2008-2009 byla ve stejné době vytvořena kryptoměna Bit-

coin, která získala obrovskou popularitu a proměnila finanční svět. V roce 2008, po zveřejnění 

koncepce Satoshi Nakamoto, začala revoluce, která vedla k významnému šíření kryptoměn. Tech-

nologie blockchain se nestala široce známá ihned, ale jenom po popularizaci bitcoinu. Předtím o ní 

věděl jenom úzký kruh odborníků.  

Ale dnes, po více než 20 letech od začátku hromadného užívání internetu, se s růstem a 

vývojem nejmodernějších technologií situace změnila. Dle názoru Melanie Swan, která se vyjadřu-

je ve své knize "Blockchain: Schéma nové ekonomiky" (Swan, 2015), blockchain-technologie může 

být chápana jako páté paradigma computingu po osobním počítači, internetu, mobilní revoluci a 

revoluci sociálních sítí. S ní souhlasí i další odborníci. Podle jejich názoru, v dnešních podmínkách a 

při současné rychlosti vývoje technologií, blockchain jako samostatná jednotka vědeckého a tech-

nického pokroku postupně přesahuje hranice finančního trhu a rozsahu kryptoměn v zájmu spo-

lečnosti a byznysu. 

Nejúspěšnější aplikace technologie Blockchain jsou stále v oblasti kryptoměn, ačkoli vědci 

i praktici objevili potenciál technologie Blockchain v Supply Chain Managementu. O technologii 

Blockchain existuje značná teoretická literatura, ale chybí publikované případové studie a kon-

krétní příklady. Tato práce představuje technologii Blockchain, popisuje původ bitcoinu, strukturu 

a základní vlastnosti blockchainu, zkoumá chytré smlouvy a samotnou integraci BCT v logistice s 

cílem identifikovat její ekonomické přínosy a praktické aplikace. 

Cílem práce je přiblížit čtenáři podstatu blockchainu, jeho možnosti využití a pokusit se 

nastínit technickou stránku této technologie, jak technicky funguje a jakým způsobem je docíleno 

daných znaků a vlastností, které jsou hlavními rysy blockchainu. Na základě teoretických podkladů 

a poznatků expertů je možné se zaměřit na tržní prostředí a pokusit se definovat motivace inves-

torů či startupů následovat tuto technologii. Dále se pokusím provést analýzu aktuálního stavu 

trhu s blockchain startupy a investicemi firem do blockchainu, definovat možné trendy a nastínit 

reálnou budoucnost této technologie.  

Nedílnou součástí práce je i analýza vlivu pandemie koronaviru na vývoj a adaptaci bloc-

kchain technologie a na samotný proces digitalizace ve všech sférách lidského působení. Závěrem 

se nabízí představit nové typy investičních fondů, konkrétně ETF fondů, které vlastní akcie ve spo-

lečnostech, které mají obchodní operace v blockchainové technologii nebo z toho nějakým způso-

bem profitují. Dá se totiž předpokládat, že se vzrůstajícím potenciálem a zájmem se tento sektor 

stane stále významnější doménou v oblasti investic do technologických aktiv. 

https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp
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1 Představení blockchain technologie 

Blockchain je nová fundamentální technologie, která představuje sdílenou, repli-

kovanou a propojenou databázi, kde účastníci sdílejí přístup pro zápis, a všichni provádějí 

ověření. Je to v zásadě řečeno účetní kniha, která bezpečně zaznamenává všechny trans-

akce kryptoměnou.  

 

Blockchain má několik prvků, které jsou společné různým blockchainovým systé-

mům (DBS Innovation Group, 2016): 

1. Úložiště dat, které může obsahovat jakýkoli druh informací, ale obvykle pokrývá 

finanční transakce; 

2. Replikace dat napříč řadou systémů v reálném čase; 

3. Topologie sítě peer-to-peer namísto hierarchických modelů klient-server; 

4. Využití kryptografie a digitálních podpisů k prokázání identity, pravosti a vynu-

cení přístupového práva pro čtení/zápis; 

5. Mechanismy, které způsobují potíže s úpravou historických záznamů a zjedno-

dušují proces odhalení pokusů o to. 

 

Blockchain je matematicky propojený řetězec bloků, který se skládá z informací. 

Informace jsou uloženy stejným způsobem jako v běžné databázi. Systém je často odka-

zován do distribuované databáze. Neustále synchronizuje všechny záznamy, a tím přidaný 

záznam jedním z účastníků sleduje údaje každého předchozího účastníka. Blockchain 

umožňuje nový vstup pouze po ověření a potvrzení ostatními účastníky. (Murray, 2018) 

 

Technologie funguje následujícím způsobem. Někdo vytvoří primární blok, nazýva-

ný také jako blok Genesis nebo blok 0, kde není záznam předchozího bloku. Data zadává-

na v blocích jsou vytvořeny pomocí hashování. Toto je proces kódování zpráv pomocí spe-

ciálního algoritmu. Výsledkem je, že výstup je 60místný alfanumerický výraz. Každý další 

blok obsahuje data o nadřazeném uzlu, typu transakce a vlastní data, která se používají 

při generování dalšího bloku. Uživatelé vidí počet bloků úplně, ale mají pouze přístup na 

jejich vlastní. Bloky obecně představují shromážděná a zpracovaná data, která jsou vlože-

na do souboru pomocí procesu nazývanému „těžba“. (DBS Innovation Group, 2016) 
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Obrázek 1 Illustration of blockchain (Nakamoto, 2008) 

 

V bitcoinovém blockchainu existuje datová struktura, ve které je každý nelistový 

uzel hash předchozích uzlů, toto uskupení se nazývá strom Merkle. Každá transakce na 

nejnižší úrovni má uzel obsahující jeho hodnotu hash. Bloky jsou seskupeny do párů a ha-

she jsou uloženy na stromě o úroveň výše. Výsledkem je, že taková datová struktura bloc-

kchainu, která je znázorněna na obrázku č. 2, umožňuje rychlé ověření.  

(Antonopoulos, 2014) 

 

 
Obrázek 2 Blockchain architecture: Merkle tree. (Antonopoulos, 2014) 
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Při provádění transakcí adresát obdrží hashovanou zprávu a dešifruje ji použitím 

algoritmu a přijetím hashe. Zpráva je potvrzena pouze v případě, že tento hash je stejný 

jako původní. Tento proces zaručuje adresátovi přijetí potřebné zprávy. 

 

V praxi to lze popsat následujícím příkladem. Jeden účastník, Jeffrey, pošle 10 000 

$ další osobě, Mary, která žije v jiné zemi. Obnos peněz je naléhavě potřebný a jakýkoliv 

bankovní převod bude trvat dva až sedm dní. Přátelé se rozhodnou provést transakci po-

mocí blockchainu, protože to bude trvat asi 10 minut, v závislosti na provizi a zatížení sítě. 

 

 Jeffrey vytvoří bitcoinovou peněženku a koupí bitcoiny v hodnotě 10 000 $. Mary 

už má takovou peněženku. Když Jeffrey pošle bitcoinovou transakci v hodnotě 10 000 $ 

(plus provize), transakce je zahrnuta v bloku a zaznamenána do blockchainu těžaři spo-

lečně s dalšími transakcemi. Těžaři představují uživatele, kteří podporují funkce blockcha-

inu. Poté, co je transakce zaznamenána v blockchainu, je považována za potvrzenou a 

Mary obdrží do své peněženky částku bitcoinu ve výši 10 000 $. 

 

Existují situace, kdy jsou v krátké době vypočítány dva bloky, které způsobí vidlici. 

Následující bloky zůstávají v platnosti a vycházejí z obou. Síť přijímá pouze jeden řetěz, 

který je delší než ten druhý. Nejslavnější příklady bitcoinových vidlic vyústily ve vznik Bit-

coin Cash a Bitcoin Gold.  

(Seitz, 2018) 
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1.1 Konsensuální algoritmy 

Aby bylo možné transakce potvrdit a dosáhnout konsensu, používá bitcoinový 

blockchain algoritmus proof-of-work (PoW), který se používá při těžbě. Myšlenkou této 

metody je, že blockchainové síťové uzly provádějí složité výpočty, které kontrolují jiné uz-

ly. První uzel, že byl proveden výpočet, za který získáte odměnu. Všechny uzly soutěží me-

zi sebou, aby získaly odměnu jako první díky zvýšení kapacity výpočetních zdrojů. Hlavní 

nevýhodou PoW jsou vysoké náklady na energii, kdy velké množství uzlů provádí ty stejné 

výpočty, nicméně odměnu získá pouze jeden uzel. (Binance Academy, 2018) 

 

Dalším široce používaným konsensem v blockchainových sítích je Proof-of-Stake 

(PoS). Tento algoritmus znamená, že bloky jsou potvrzovány podle podílu uživatelů, kteří 

náhodně vyberou uzel, který má větší množství zdrojů, například mince, a podle stáří min-

cí. Validátory nejsou určeny jejich výpočetním výkonem, ale investicí do kryptoměny. Pro 

vytvoření samotného bloku uzel neobdrží odměnu, která je vyplacena za transakci.  

(Binance Academy, 2018) 

Hlavní výhodou jsou výrazně nižší náklady na spotřebu elektrické energie ve srov-

nání s PoW konceptem o prokázání práce, podpoře poctivosti a snížení počtu validátorů 

podvodného chování. Nevýhodou je možná koncentrace finančních prostředků a centrali-

zace sítě vzhledem k tomu, že ti účastníci, kteří drží více tokenů, mají více příznivé pod-

mínky. 

Existuje forma konsensu Proof-of-Stake, která se nazývá Delegated Proof-of-Stake, 

kde voliči sítě, zvaní svědci, jsou voleni zúčastněnými stranami a zodpovídají za ně přidá-

ním bloků, za které jsou odměněni. Algoritmus je podobný PoW, protože bohatší volič má 

vyšší váhu hlasu. Systém tvoří menší počet účastníků, což umožňuje systému pracovat 

rychleji, protože proces rozhodování se zrychluje. Konsensus dále podporuje více decen-

tralizaci a minimalizuje náklady na elektřinu i ve srovnání s PoS jakožto množství zbytečné 

práce je redukováno. Využití tohoto typu konsensu roste a je implementováno v takových 

kryptoměnách, jako jsou EOS a Cardano. (Mycryptopedia, 2018) 

 

Algoritmus konsensu celkově umožňuje uživatelům ověřovat zůstatky a podpisy, 

provádět ověřování bloků a potvrzování transakcí. Existuje však více ověřovacích algorit-
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mů, jako je Leased Proof-of-Stake (LPoS), Proof-of-Capacity (PoC), Proof-of-Importance 

(PoI) atd. Stále však nejsou široce rozšířeny v blockchainových projektech. 

 

1.2 Chytrá smlouva Ethereum 

Jedním z dalších nástrojů blockchainu mezi nejpopulárnějšími inovacemi jsou chyt-

ré smlouvy na ekosystému Ethereum, který jako první implementoval protokol umožňující 

platby kryptoměnou za určitých podmínek. Dnes mnoho startupů a blockchainových pro-

jektů nabízí vytváření inteligentních smluv pro podniky. 

 

Chytré smlouvy umožňují dvěma a více stranám převádět prostředky automaticky 

a bez jakýchkoli zprostředkovatelů podpisem digitální smlouvy po splnění určitých kritérií. 

Příkladem může být týdenní výplata kapesného dítěti rodičem. S chytrou smlouvou by dí-

tě získalo automaticky každé pondělí dohodnutou částku kryptoměny. (Ray, 2019) 

 

Výhodou chytrých smluv je nižší cena, transparentní podmínky, eliminace zpro-

středkovatelů a okamžité automatické platby. Chytré smlouvy jsou stále vyvíjející se tech-

nologie, které dosud nebyly široce rozšířeny. Oblast, ve které jsou implementovány ne-

jefektivněji je počáteční nabídka mincí (ICO). Je to nová forma crowdfundingu, kde spo-

lečnosti nabízejí investorům nákup jejich digitálních aktiv zvaných tokeny. Investoři usilují 

o získání zisku z růstu ceny tokenů v případě, že je projekt úspěšný. (Investopedia, 2018) 

 

Většina ICO je založena na síti Ethereum využívající chytré smlouvy. Chcete-li se 

zúčastnit ICO, investor musí převést určité množství kryptoměny, většinou Ethereum, k 

inteligentní smlouvě ICO, která je zase naprogramována tak, aby odesílala určité číslo to-

kenů investorům po dokončení kampaně.  

 

Finanční sektor se zajímá o chytré smlouvy, protože mohou zlepšit jeho efektiv-

nost a snížit náklady. Distribuci dluhopisů lze například provádět prostřednictvím bloc-

kchainu pomocí chytrých smluv. Každý držitel dluhopisu by mohl obdržet svůj úrok a plat-

by podle dohody přímo z digitální peněženky vydávající společnosti. 
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Protože inteligentní smlouvy a celá technologie blockchainu jsou relativně mladé, 

vyžaduje to určitý čas k dosažení širokého přijetí. Chytré smlouvy však mají potenciál na-

hradit papírový stereotyp a technologie blockchain pravděpodobně změní stávající sys-

témy v mnoha průmyslových odvětvích, které skokově přivádějí své vývojové úspěchy do 

života. 

 

1.3 Definice Smart kontraktu a decentralizované aplikace 

Kniha obsahuje nejen data, jako jsou transakce, bloky a metadata bloků, ale může 

také držet spustitelný kus kódu, který se chová jako spouštěče, které jsou vyvolány auto-

maticky pokaždé, kdy dojde ke konkrétní události. Tento kus kódu běží na virtuálním počí-

tači, který běží na každém uzlu sítě. Jak bylo vysvětleno, data na blockchainu se nikdy ne-

mění, proto tento kousek kódu nemůže být také upravený. Každý, kdo používá tento kus 

kódu na blockchainu, si může být jistý, že bude vždy k dispozici a spustitelný. Tento kou-

sek kódu je spojen s adresou osoby, která kód přidala na blockchain, a je ta osoba, která 

rozhodne, které části kódu budou veřejností nezpochybnitelné. 

Tento kus kódu se označuje jako inteligentní smlouva. Inteligentní smlouvu vytvo-

řil Nick Szabo v 90. letech minulého století a bylo popsáno následovně: „Chytrá smlouva je 

počítačový transakční protokol, který provádí podmínky smlouvy. Obecnými cíli je splnit 

běžné smluvní podmínky (jako jsou platební podmínky, zástavní práva, důvěrnost a do-

konce vymáhání), minimalizovat škodlivé a náhodné výjimky a minimalizovat potřebu dů-

věryhodných zprostředkovatelů. Příbuzné ekonomické cíle zahrnují snížení ztráty z podvo-

du, nákladů na arbitráže a vymáhání a dalších transakčních nákladů. “ (Bashir, 2018, s. 

198).  

Technicky vzato, smlouva je část kódu složená z pole, která představují jeho stav, a 

funkce, které stav mění. Tento kousek kódu je nahrán ve formát bajtového kódu EVM na 

adresu v síti a odtud je každý vyvolatelný. Pokud jde o životní cyklus tohoto kódu, je na-

psán v jazyce na vysoké úrovni, jako je Serpent, Viper, LLL nebo Solidity, poté zkompilován 

do bajtového kódu EVM a poté nasazen do sítě, kde zůstane navždy. 

Inteligentní smlouva ztělesňuje dohody mezi stranami ve formě kódu a má čtyři 

hlavní vlastnosti (Bashir, 2018). Za prvé, je automaticky spustitelná. Jsou-li splněny určité 

předem stanovené podmínky, inteligentní smlouva automaticky provede svou ztělesně-
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nou logiku. Za druhé, je vymahatelná. Všechny smluvní podmínky obsažené v logice jsou 

prováděny podle definice a očekávání, podle zásady, že kodex je zákonný, a to i v nepří-

tomnosti třetí strany ve formě rozhodce nebo dokonce za přítomnosti protivníků, kteří by 

chtěli zlomyslně zasáhnout.  

Za třetí, je nezastavitelná. Logika obsažená v inteligentní smlouvě musí být imple-

mentována takovým způsobem, aby byla odolná vůči chybám a správně udržuje svůj 

vnitřní stav, i když existují vnější prvky, které nejsou příznivé. Nakonec chytré smlouvy 

musí být deterministické. To zajišťuje, že bez ohledu na to, na kterém uzlu je kód spuštěn, 

vždy vytvoří stejný výsledek. Decentralizovaná aplikace (dále jen „Dapp“) je podobná mo-

derní webové aplikaci, která se skládá z uživatelského rozhraní a backendu provozujícího 

centrální nebo distribuovaný server sloužící k ukládání dat a provádění výpočtů (Bambara 

et al., 2018). Backend v Dapp je však napsán ve formě chytrých kontraktů, které běží na 

platformě Ethereum, jinými slovy na decentralizované síti peer-to-peer, kde jsou prová-

děny výpočty a data jsou ukládána každým uzlem v síti. 

David Johnson ve whitepaperu Obecná teorie decentralizovaných aplikací, Dapps4 

definuje několik kritérií, která musí být splněna, aby byla aplikace považována za decen-

tralizovanou. Za prvé: „Aplikace musí být zcela open-source, musí fungovat autonomně a 

bez jakékoli entity, která by ovládala většinu svých tokenů. Aplikace může přizpůsobit svůj 

protokol v reakci na navržené vylepšení a zpětné vazby od trhu, ale o všech změnách musí 

rozhodnout konsenzus jeho uživatelů.“. Za druhé: „Data a provozní záznamy aplikace musí 

být kryptograficky uloženy v souboru veřejný, decentralizovaný blockchain, aby se zabráni-

lo centrálním bodům selhání.“ Za třetí: „Aplikace musí používat kryptografický token (bit-

coin nebo token pocházející z jeho systému), který je nezbytný za přístup k aplikaci a jaký-

koli hodnotný příspěvek od „těžařů“ by měl být odměněn v tokenech aplikace. “ 

Nakonec „Aplikace musí generovat tokeny podle standardního kryptografického 

algoritmu, který funguje jako důkaz toho, že hodnotové uzly přispívají k aplikaci ...“. Aby-

chom to shrnuli, Dapp je charakteristický pro 3 hlavní vlastnosti. Je decentralizovaný, 

open source a pobídnutelný. 

Výhodou aplikace Dapp je, že neexistuje jediný bod selhání a je velmi obtížné ji 

cenzurovat (Prusty, 2018). Na druhou stranu je přidávání nových funkcí a odstraňování 

chyb v Dappu, který již běží na blockchainu, obtížné, protože jak již bylo zmíněno, inteli-
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gentní smlouvy jsou neměnné, a proto všichni uživatelé v síti musí migrovat na novou ad-

resu, kde došlo ke změně verze Dapp. (Prusty, 2018) 

Existuje několik decentralizovaných platforem pro vývoj inteligentních smluv. Vitak 

Butelin vytvořil Ethereum v roce 2013 a v té době to byl první veřejný blockchain s virtu-

álním strojem a jazyk Turing-Complete na vysoké úrovni, kde by vývojáři mohli vyvíjet 

chytré smlouvy a decentralizované aplikace. Nyní již existují další, například Maidsafe, 

Lisk, EOS, Stellar, Cardano a Neo. 

 

1.4 Klasifikace blockchainu 

Odborníci Consumers' Research rozdělují blockchain systémy na tři skupiny:  

•  do první jsou zařazeny digitální měny  

• druhá skupina umožňuje pracovat se smart kontrakty, decentralizačními organi-

zacemi a programovatelnými aktivy  

• třetí je zaměřena na použití blockchainu za neekonomickým účelem, například v 

rámci e-13 governmentu nebo pro organizaci a konání voleb.  

 

 

Melanie Swan rozlišuje tři úrovně ve vývoji blockchain-technologie:  

• Blockchain 1.0 — vytvoření a rozvoj kryptoměn a blokového řetězce do algorit-

mu kterého je zapsán ekonomicky význam a ochrana proti zásahům třetích osob pomocí 

kryptografie.  

• Blockchain 2.0 — kontrakty nebo třídy ekonomických, marketingových a finanč-

ních aplikací, které pracují s různými typy finančních nástrojů.  

• Blockchain 3.0 — aplikace, jejichž oblasti použití přesahují oblasti peněžních 

transakcí a financí. Tento typ se vztahuje na oblast státní správy, zdravotnictví, vědy, škol-

ství, umění a kultury  

(Swan, 2017).  

 

Zajímavý popis různých historických druhů blockchainu je uveden na veřejně pří-

stupné prezentaci D. Ermolajeva.  
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Určení konkrétního blockchain prostředí potřebného pro provádění každé kon-

krétní úlohy vyžaduje znalost důležitých a nedůležitých vlastností. Pro použití v reálných 

podmínkách jsou důležité:  

• protokol prostředí (nebo pravidla pro vytváření a přenos záznamů)  

• průměrná velikost záznamu nebo bloku  

• počet účetních jednotek, které lze vytvořit na úrovni protokolu (u blockchainu 

1.0 jen jedna účetní jednotka)  

• rychlost provádění transakcí nebo redukce dat záznamů  

• možnost na úrovni protokolu nastavovat práva účastníků prostředí  

• komu náleží právo vytvořit vstupní blok— genesis block  

• kdo ve skutečnosti řídí prostředí — mineři, soukromé společnosti, nebo někdo 

jiný  

 

Spolu s bitcoin blockchainem v posledních letech se objevila řada dalších nezávis-

lých blockchainu. Ani jeden ještě nedosáhl stejného rozsahu, jako bitcoin, ale tyto sys-

témy nabízejí jiné výhody: větší rychlost, větší výkon počítačů pro zpracování dat, různé 

metody pro dosažení konsensu nebo pokročilejší funkcionalitu.  

 

Litecoin, například, není vážným konkurentem bitcoinu, ale transakce v jeho sítí 

procházejí rychleji. Ripple Transaction Protocol je jednodušší typ blockchainu. Poskytuje 

okamžité, důvěryhodné a cenově dostupné služby pro mezinárodní platby bank i neban-

kovních finančních organizací. Transakce v distribuovaném registru Ripple Transaction 

Protocol jsou schváleny všeobecným souhlasem, místo toho, aby byl použit princip důka-

zu odvedené práce (PoW), jako například u bitcoinu. Je to možné díky tomu, že mezi stra-

nami již je nastavena určitá úroveň důvěry. (Jani, 2018)  

 

Ethereum je crowdfundingovým projektem s otevřeným zdrojovým kódem, je v 

mnoha ohledech podobný bitcoin-blockchainu, nicméně pro sítě uzlů umožňuje obsluho-

vat své vlastní smart kontrakty. 
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1.5 Blockchain ve finančním sektoru  

Blockchain by se mohl stát největší technologickou inovací v odvětví finančních 

služeb. To by zvýšilo efektivitu a rychlost vypořádání různých typů transakcí, snížilo by 

transakční náklady a uvolnilo by přístup na trh. Kryptografická technologie registru by 

mohla ve výsledku nahradit nákladné finanční zprostředkovatelé na finančních trzích, což 

by významně ovlivnilo infrastrukturu oboru.  

 

Vzhledem k tomu, že většina finančních aktiv, jako jsou dluhopisy, akcie, deriváty a 

úvěry již mají elektronickou podobu, je dost pravděpodobně, že v některých případech 

celý systém bude nahrazen decentralizovanou strukturou.  

 

Blockchain umožňuje rovnocenné výhody jak pro zákazníky trhu, tak pro spotřebi-

tele. Umožní se potvrzení a přenos skutečně čehokoliv, vstupenky na koncerty a před-

platné na časopisy nebo reklamační listy na opravu vozu, bonusové míle leteckých spo-

lečností a nájemní smlouvy na byty. Blockchain pravděpodobně významně ovlivní a bude 

mít široký dopad na finanční trhy a ovlivní oblasti jako jsou platby, bankovnictví, kalkulace 

cenných papírů, kyberbezpečnost, brokerské reportování a analýzy obchodu.  

 

Blockchain oživí nové "smart" cenné papíry a deriváty, které budou moci oceňovat 

sami sebe v reálném čase, samostatně se ukládat do databáze, automaticky účtovat a 

provádět marginové platby, a dokonce i rušit se v případě selhání protistrany. (Bedford, 

2018)  

Blockchain, pravděpodobně může pomoct finančním společnostem ušetřit až 20 

miliard dolarů ročně na infrastrukturních a provozních nákladech. (Pratap, 2018) 

Shrnutí všech výhod blockchainu na finančním trhu ukáže, že nejdůležitější jsou:  

• nové šifrovací metody  

• vzájemná autentizace  

• smart smlouvy  

• univerzální zdroje dat  

• kompletní datové struktury (je možné, například, zadat informace o vlastnictví, 

které odrážejí různé úrovně vlastnictví)  
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• distribuované databáze (které jsou uloženy u účastníky lokálně a v nichž je obsa-

žena důvěryhodná informace)  

• použití transparentních a aktuálních dat  

• účinnější provádění a zpracování transakci.  

 

Jelikož všichni účastníci budou používat jednotný soubor dat, blockchain sníží rizi-

ko vyskytování chyb, neshod, zpoždění a urychlí celkový proces (Tapscott, 2016)  

Všichni odborníci se shodují na tom, že to, jak rychle se výhody technologie bloc-

kchain budou ovládnuté na finančním trhu, závisí na sjednání průmyslových standardu, 

způsobech vykazování dat, smluvních dokumentacích a na řadě dalších faktorů. 

 

1.6 Blockchain ve státním sektoru  

Podle prognózy poradenské společnosti Gartner do roku 2020 zmizí 30 % funkcí 

statni správy v jejich současné podobě a následně se objeví asi 20 % nových funkcí. Podle 

vice-prezidenta společnosti Gartner Andrea di Mayo v blízké budoucnosti oblast veřejné-

ho sektoru začne aktivně používat blockchain, big data a API-management. Důležitými 

faktory, jak pro veřejný sektor, tak i pro rozvoj podnikání je technologická předvídavost a 

potřeba aktivního využití stávajících komunikačních kanálů, říká Andrea di Mayo.  

(Mogayar, 2018).  

 

Jak poukazují odborníci společnosti Deloitte, veřejný sektor je složitý stroj, který je 

centralizovaný, co se týče jeho odpovědnosti za řízení a poskytnutí státních služeb a záro-

veň je fragmentovaný a často rozdělený z hlediska organizační struktury a schopnosti sdí-

let mezi sebou data. Z výše zmíněných skutečnosti vyplývá, že nejvíce slibný směr, který 

umožni realizovat všechny výhody technologie blockchain je oblast státní správy. Ve statni 

správě se právě skrývá mnoho příležitostí odstranit stávající slabá místa a dostat se na no-

vou úroveň důvěry občanů ke státu.  

Ke stejným závěrům přicházejí vlády různých zemí po celém světě zkoumající mož-

nosti blockchainu a použití těchto možnosti v poskytování služeb státní správy. Nedávno 

britská vláda ohlásila svůj pohled na zavedení technologie distribuovaného registru. Podle 

závěrů britské vlády, blockchain-technologie může dát organům státní správy nové ná-
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stroje, které umožňují snížit množství podvodů, snížit počet chyb a snížit náklady spojené 

s papírováním. Technologie má potenciál pro vytváření nových způsobů, jak zajistit práva 

na vlastnictví, potvrzení o původu zboží a duševní vlastnictví. (Mogayar, 2018)  

 

Hlavním úkolem státu při podpoře rozvoje blockchain-technologie je vytvořit jas-

nou koncepci použití s cílem zlepšit obchodní procesy státní správy a poskytování služeb 

občanům. Následně obstarat blockchainy pro použití tam, kde jsou vhodné. Tímto způso-

bem stát může podporovat rozvoj ekonomické aktivity v tomto sektoru a mít vliv na ni. 

 

Autoři zprávy také doporučují britské vědecké komunitě investovat do výzkumů, 

které jsou potřebné pro zajištění škálovatelnosti a bezpečnosti distribuovaných registrů a 

také poskytování důvěry potvrzující správnost obsahu tohoto registru. Je třeba zajistit vy-

soký výkon a minimální čas na zpracování požadavků. Samozřejmě nelze zapomenout na 

zajištění efektivity využívání energie.  

 

Technologie blockchain je potenciálně schopná přeměnit rozsah veřejných a sou-

kromých služeb. Má potenciál k tomu, aby redefinovat vztah mezi státem a občany, po-

kud jde o spravování dat, transparentnost a důvěru.  

 

Dnes můžeme vyčlenit několik oblastí, v nichž technologie distribuovaného regis-

tru jsou potenciálně schopné pomocí vládě:  

• výběr daní  

• distribuce dávek statni sociální podpory  

• vydávání pasů a občanských průkazu  

• práce s pozemky a katastrem  

• zajištění dodávky zboží  

• udržování veřejných záznamů a služeb v celostní podobě  

 

(Walport, 2016)  
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Společnost Datachains.world propaguje v mediích a na sociálních sítích svůj vlastní 

servis - "statni blockchain". Podle zakladatelů jsou již implementované následující mož-

nosti: 

 

 • identifikace a ověření občanů (každý občan jednou předloží prohlášení s uvede-

ním svého veřejného klíče registračnímu orgánu. Dále se občan stává důvěryhodným čle-

nem státního blockchain prostředí a může samostatně podepisovat všechny dokumenty, 

podávat žádosti, tajně nebo otevřeně vest korespondenci s úředníky a státními organy. 

Potenciální zákazník: služby veřejné správy)  

• korespondence se státními orgány (zákazník: orgány)  

• podání přihlášky vynálezu a jiného duševního vlastnictví  

(zákazník: institut průmyslového vlastnictví)  

•  systémy obsahující důležitou z právního hlediska dokumentaci  

(objednatel: Ministerstvo spravedlnosti);  

• evidence majetku (nemovitostí, motorových vozidel; zákazník: státní registr)  

• registr statusu obyvatel (zákazníci: ministerstvo financí, statisticky úřad atd.)  

• evidence pohybu rozpočtových prostředků  

(zákazníci: Ministerstvo financí, ministerstvo Obrany atd.)  

• evidence vzdělání a diplomu občanů (zákazníci: ministerstvo školství atd.)  

 

V budoucnu se plánuje dále realizovat na veřejném blockchainu:  

• evidence dopravních nehod  

• další registry  

(identifikace občanů, počet odpracovaných let, lékařské karty, pojištění atd.)  

• rodokmeny  

• možnost sledování reakce na dotazy občanů směrovaných statním orgánům  

• aukce na prodej státního majetku  

• evidence cyklů údržby pro průmyslová zařízení  

• evidence certifikátů na výrobky  

 

(Vigna, 2016) 
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2 Tokenizace akcií jako alternativa k IPO 

Technologie blockchain má potenciál transformovat průmysl finančních technolo-

gií, známý také jako fintech. V současném systému si každá strana zapojená do tradičního 

obchodu (např. Makléři, zprostředkovatelé, správci, clearingové a zúčtovací domy) vede 

vlastní kopii stejného záznamu transakcí, což ve výsledku vytváří účinný systém náchylný k 

chybám (Bambara et al., 2018). V této kapitole rozvedu, proč by řešení tokenizace akcií 

související s blockchainem mohlo být vhodným způsobem korekce či potenciální nahraze-

ní IPO. 

Kryptoměny a tokeny úzce souvisí s technologií blockchain. Lze definovat krypto-

měnu jako „… digitální aktivum, ve kterém se používají šifrovací techniky k regulaci gene-

rování jednotek měny a ověřování převodu finančních prostředků fungujících nezávisle na 

centrální bance“ a jako „…šifrovanou decentralizovanou digitální měnu přenášenou mezi 

vrstevníky a potvrzenou ve veřejné knize prostřednictvím procesu známého jako těžba“ 

(Bambara et al., 2018, s. 33). Kryptoměna ve své podstatě představuje digitální formu 

měny, která je zaznamenána v účetní knize transakcí, ke kterým došlo mezi vrstevníky. 

 

Digitální token představuje digitální aktivum jakéhokoli druhu. Konkrétně v eko-

systému Ethereum je to reprezentace obchodovatelného zboží, jako jsou věrnostní body 

zákazníků, auto, akcie. Všechny tokeny v Ethereu mají základní sadu funkcí, protože im-

plementuje standardní rozhraní tokenu ERC20. Tento standard definuje sadu funkcí a 

událostí, které musí token Ethereum implementovat. To poskytuje základní funkce, jako 

je přenos tokenů, umožnění utracení tokenů jinou třetí stranou a schopnost získat aktuál-

ní zůstatek tokenů konkrétního vlastníka.  

 

Díky tomuto standardnímu rozhraní jsou tokeny kompatibilní s chytrými smlouva-

mi, peněženkami, decentralizovanou kryptoměnou, směnárnami tokenů a dalšími aplika-

cemi třetích stran, které spoléhají a používají stejné standardní API. (Bobuský, 2019) 
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2.1 Životní cyklus transakce s cennými papíry 

Životní cyklus běžných transakcí s cennými papíry zahrnuje několik zprostředkova-

telů. Obecně to začíná investorem, který si přeje koupit nebo prodat cenný papír. Investor 

zadává svůj obchodní příkaz prostřednictvím makléře, který předá transakci na burzu po-

mocí systému elektronické shody, aby se shodoval odpovídající protistraně. Když je trans-

akce spárována, transakce prochází procesem zúčtování, které identifikuje, které jistoty a 

jaké množství je dlužno konkrétnímu kupujícímu, a také určuje jaké platby jsou dlužné 

prodávajícímu. Tuto identifikaci provádí centrální zúčtovací středisko protistrany. 

 

Jakmile je tento proces dokončen, je zahájen proces vypořádání, ve kterém jsou 

závazky vůči kupujícímu a prodávající splněny. Kupující tedy obdrží splatné cenné papíry a 

prodávající obdrží splatnou platbu. Tento proces je řízen centralizovaným depozitářem 

(např. státním centrálním depozitářem cenných papírů), který může jmenovat účastníky 

depozitáře (např. depozitář investora, depozitář cenného papíru vybraný makléřem atd.). 

Účastníci depozitáře působí jako prostředníci mezi centrálním depozitářem a makléři. 

 

Jakmile je transakce vyřízena, je odeslána do registru, aby aktualizoval její seznam 

akcionářů, tj. aby byl odstraněn prodejce cenného papíru ze seznamu a přidán kupujícího 

cenného papíru do seznamu. Celý tento proces zahrnuje entity třetích stran a v určitých 

případech může zpracování transakce trvat až 3 dny. (Bobuský, 2019) 

Společnost má na výběr buď vydávání soukromých cenných papírů, nebo vydávání 

veřejných cenných papírů. Pokud jde o soukromé cenné papíry, je tento proces relativně 

snadný a náklady na počáteční vydání jsou minimální. Jakmile jsou však soukromé cenné 

papíry vydány, jejich obchodování je komplikovanější kvůli nezbytným zprostředkovatel-

ským stranám, jako jsou makléři, clearingové domy a burzy, které musí být do procesu 

zapojeny. 

Emitent musí také kontrolovat, komu jsou cenné papíry prodávány z důvodu ulo-

žených regulačních povinností. To však může cenné papíry učinit méně likvidními. Pokud 

jde o veřejné cenné papíry, počáteční emise je poměrně komplikovaná, vyžaduje čas a je 

nákladná. Jakmile je však emise dokončena, obchodování na sekundárním trhu je jedno-

dušší kvůli objemu, a tedy kvůli větší likviditě. (Bobuský, 2019) 
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2.2 Tokenizace akcií pomocí Ethereum blockchainu 

Technologie blockchain představila veřejnou, neměnnou, decentralizovanou, bez-

pečnou a distribuovanou účetní knihu v globálním měřítku, která eliminuje závislost na 

zprostředkovatelských stranách a umožňuje transakce provádět v řádu sekund a také činí 

trhy transparentnějšími. Ethereum blockchain představil chytré smlouvy, které ztělesňují 

smluvní ujednání mezi stranami, které se provádějí samy, jakmile jsou splněny určité 

podmínky, jsou bezpečné, neměnné a nezastavitelné. To umožňuje vytváření decentrali-

zovaných, bezpečných a důvěryhodných služeb, které mohou obsahovat finanční logiku.  

 

Chytré smlouvy mohou být využity také pro tokenizaci akcií společnosti do formy 

digitálního bezpečnostního tokenu, který představuje majetkový podíl ve společnosti ne-

bo nárok na bohatství generované aktivitami společnosti. Takový token by implementoval 

standardní rozhraní tokenu ERC20, aby mohl být nabízen k prodeji a být obchodovaný na 

více online platformách. Díky tokenizaci akcií může společnost těžit ze snadnosti emise 

cenných papírů jako je tomu při vydávání soukromých cenných papírů a těží z likvidity ob-

chodování na sekundárních trzích, jako v případě veřejných cenných papírů.  

(Bobuský, 2019) 

 

Blockchain se zdá být dokonalým kandidátem pro transformaci IPO a obchodování 

s cennými papíry. Výrazně to zkracuje dobu vypořádání, eliminuje neefektivní síťování, 

clearing a správu kolaterálu, zvyšuje transparentnost trhu, zjednodušuje regulační dohled, 

odstraňuje riziko protistrany, zlepšuje celkovou bezpečnost a zefektivňuje provoz. 

 

Pokud jde o stávající proces IPO, vedení společnosti začíná hodnocením a analýzou 

všech typů dostupných finančních prostředků a jejich ekonomický dopad na společnost. 

Jakmile dospěje k závěru, že IPO je nejvhodnější možností, spustí se samotný proces IPO.  

 

Proces je složen ze tří fází. První je přípravná fáze, během níž musí společnost pro-

jít transformací, aby její organizační struktura byla v souladu s požadavky kladenými vy-

braným trhem pro vydávání akcií. Tato transformace obecně spočívá v přijetí zásad OECD 

pro podniky Řízení a dodržování standardů IFRS. Během této fáze obvykle také vedení 

společnosti najde upisovatele, který procesu pomáhá. (Bobuský, 2019) 
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Za druhé je fáze realizace, během níž je due diligence analýza situace společnosti 

hotová, společnost vytváří prospekt pro investory, žádá regulátora trhu ke schválení pro-

spektu a vytváří marketingovou kampaň na propagaci podílové emisní akce s cílem najít a 

přilákat potenciální investory. V rámci marketingového úsilí se pořádají dvě akce, road-

show a tvorba knih. Cílem Roadshow je podporovat emisi, přičemž účelem bookbuildin-

gové akce je určit emisní cenu akcie a celkový objem akcií emitovaných během emise. 

Jakmile vydávající společnost učiní takové rozhodnutí, odešle žádost o vydání akcií organi-

zátorovi primárního trhu.  

 

Třetí je fáze po realizaci, během které organizátor primárního trhu přijímá akcie k 

vydání na primárním trhu a k obchodování na sekundárním trhu. Jakmile je emise uzavře-

na, zbytek akcií, které nebyly prodané investorům na primárním trhu jsou obchodovány 

na sekundárním trhu, kde s nimi mohou investoři začít obchodovat. Jakmile jsou akcie ob-

chodovány na sekundárním trhu, emitující společnost se snaží stabilizovat cenu během 

prvních 30 dnů po emisní události, aby se zabránilo volatilitě obchodování. Po tomto ob-

dobí stabilizace je proces IPO ukončen. (Bobuský, 2019) 

 

Jakmile IPO skončí, vydávající společnost je povinna dodržovat zákony a předpisy, 

které diktují chování společností na trhu. Příkladem takové povinnosti je poskytování pra-

videlných a nepřetržitých hlášení investorům. 

Obrázek 3 Tokenizační proces   
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Pokud jde o navrhovaný proces, společnost musí vytvořit prospekt, protože je vy-

žadován zákonem. K tomu musí nejprve projít due diligence. Jakmile je prospekt vytvořen, 

společnost potřebuje uvést na trh emisní akci, aby přilákala investory. 

V rámci marketingu jsou organizovány akce roadshow a bookbuilding. Během bo-

okbuildingu shromažďuje vydávající společnost informace o možné poptávce za účelem 

stanovení emisní ceny a celkový objem akcií. Jakmile je takové rozhodnutí provedeno, 

společnost token vydá a přidělí jej investorům ze seznamu předplatitelů a buď poskytuje 

obchodování na sekundárním trhu na svých webových stránkách nebo využívá výměny 

kryptoměn, které jsou integrovatelné s vydanými tokeny ERC20. Jakmile jsou akcie ob-

chodovány na trhu, emitující společnost potřebuje stabilizovat jejich cenu. Poté je proces 

vydávání hotový. (Bobuský, 2019) 

 

2.3 Výsledné benefity pro emitující společnost 

Prvním zjištěním je, že uvedené řešení řeší několik negativních aspektů tradičního 

procesu IPO. Emitující společnost netrpí ztrátou soukromí, která by ji mohla vystavit rizi-

ku, že konkurenti získají cenné a citlivé informace o společnosti. Přesto tomu tak není 

možné zabránit úplné ztrátě, protože data na blockchainu jsou veřejně přístupná. 

Navrhované řešení neřeší problém, nad kterým vedení společnosti ztrácí úplnou 

kontrolu společnost, protože investoři mají stále hlasovací práva, pomocí kterých mohou 

ovlivnit společnost podnikání. Výrazně to zjednodušuje celý proces vydávání a zkracuje 

čas potřebný k jeho dokončení. Zatímco tradiční proces IPO může trvat až 3 roky, u navr-

hovaného procesu lze důvodně očekávat, že bude trvat jen několik měsíců.  

V neposlední řadě může snížit náklady na přípravnou fázi emise odstraněním po-

třeby upisovatele a nutnosti podstoupit strukturální změnu. To také snižuje náklady na 

realizační fázi odstraněním poplatků placených organizátorovi trhu. Není však považováno 

za možné snížit náklady na služby poradců, hrubé rozpětí, marketing a další oblasti. 

 

Druhým zjištěním je, že nastíněné řešení nemá negativní dopad na většinu výhod-

ných aspektů tradičního procesu IPO. Emitující společnost může stále těžit z optimalizace 

své kapitálové struktury a z posílení uznání společnosti v široké veřejnosti. Společnost čelí 
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delšímu prospěchu ze vstupu na světový trh díky bariéře mezi mechanismy stávajícího 

globálního trhu a trhu blockchainu. (Bobuský, 2019)  

 

Třetím zjištěním je, že uvedené řešení přináší vydání několika nových dalších vý-

hod společnosti, která přesahuje ty, které přináší tradiční IPO. Za prvé, společnost má 

úplnou kontrolu nad vydáváním tokenů a během životního cyklu tokenů. Za druhé, jak 

transakční poplatky, tak doba zúčtování transakcí se výrazně zkrátila. Nově transakce trva-

jí desítky sekund místo dnů (v nejhorším případě) a poplatky nově dosahují pouze několi-

ka centů. Nakonec, likvidita tokenů se výrazně zlepšuje, protože tokeny jsou kompatibilní 

s ERC-20, a proto je investoři mohou kupovat a prodávat na jakékoli burzovní platformě 

po celém světě, která tento standard podporuje. 

 

Čtvrtým zjištěním je, že nastíněné řešení zavádí pro vydávající společnost novou 

oblast rizika a investory. Protože technologie blockchain je nová a nezralá, existuje mnoho 

zranitelností a rizik, která mohou vyplývat ze špatné implementace inteligentních smluv. 

Může to vést k úplné ztrátě prostředků nebo ztrátě tokenů v nejhorším případě. Bylo však 

vynaloženo úsilí na zmírnění těchto rizik na místě v navrhovaném řešení - implementace 

konceptu vlastnictví, implementace ověřování shody, implementace ověřování povolení a 

implementace efektivního mechanismu pro opravu chyb a upgrade chytrých smluv. 

 

Závěrem lze říci, že zatímco navrhované řešení může přinést nová rizika vyplývající 

ze špatně implementovaných inteligentních smluv a nečestně jednajících stran, výše uve-

dené výhody přinášející společnost, která uvažuje o získání kapitálu vydáváním akcií, pře-

važují nad negativy. Navrhované řešení založené na blockchainu je proto pro společnost 

výhodnější než stávající model IPO procesu v případě zajištění všech nutných podmínek 

pro realizaci v reálném životě a poté průkazně provedeno hodnocení.  

(Bobuský, 2019) 
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3  Úspora díky implementaci blockchainu 

Nová studie společností Cointelegraph Consulting a Insolar zdůrazňuje potenciální 

obrovské úspory, kterých by bylo možné dosáhnout přijetím podnikového blockchainu. 

Implementace blockchainové technologie v dodavatelských řetězcích by mohla ušetřit 

podnikům v západní Evropě náklady na logistiku až 450 miliard dolarů. 

 

Podle nové studie společnosti Cointelegraph Consulting a švýcarské firmy zabývají-

cí se blockchainem, Insolar, může technologie blockchainu snížit náklady související s do-

davatelským řetězcem mezi 0,4% a 0,8%. I když to může znít jako malé číslo, samotný ob-

jem sektoru znamená, že toto procento se promítá do potenciálních stovek miliard úspor. 

Zpráva dále tvrdí, že se technologie zaplatí sama: " 94% lídrů dodavatelského řetězce říká, 

že digitální transformace zásadně změní řízení dodavatelského řetězce." Při přechodu na 

průmysl 4.0 mohou průmyslové podniky do roku 2035 očekávat 25% hrubý nárůst [ná-

vratnosti zaměstnaného kapitálu]. “ (Cointelegraph, December 2020) 

 

Ve společné studii společnosti Cointelegraph Consulting a Insolar zjišťují problémy, 

s nimiž se podnikové firmy potýkají při řízení svých dodavatelských řetězců, přičemž uvá-

dí, že 60% společností přeplácí své dodavatele dodavatelského řetězce. A 70% firem má 

„mezery ve viditelnosti“ mezi systémy počátečního dodavatele a interních klientů, což 

sledování zdrojů dodavatelského řetězce ztěžuje nebo znemožňuje. 

 

Současná technologie nemůže vyřešit problémy s dodavatelským řetězcem. Podle 

studie nejsou současná technologická řešení, jako je plánování podnikových zdrojů a tra-

diční databáze, dostatečně vybavena k řešení současných problémů dodavatelského ře-

tězce. Jeden důvod: Téměř 80% podnikových dat je zablokováno a náchylné ke snížení 

integrity. Studie uvádí: "Databázový přístup neposkytuje inherentní podíl dat souvisejících 

s dodavatelským řetězcem, což je zásadní pro protistrany, které si navzájem nedůvěřují při 

získávání informací o určitém produktu, jeho ceně, dodacích podmínkách atd. Tyto infor-

mace nejsou vždy aktuální od některých stran a některá data mohou být skrytá. “ 
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Zakladatel společnosti Insolar, Peter Fedchenkov, poznamenává, že přijetí bloc-

kchainu nemusí nutně vykořenit současné IT systémy, přičemž uvádí, že jej lze aplikovat 

souběžně se stávající infrastrukturou. Řekl Cointelegraph: "Když lidé přemýšlejí o bloc-

kchainu, existuje mylná představa, že je to nové paradigma vyžadující úplnou změnu v 

podnikání." Věříme, že je to špatně, a nabízíme přístup k doplnění stávajících IT infrastruk-

tur organizací pomocí naší platformy blockchain. “ 

Cointelegraph Consulting byla zahájena 3. prosince a jejím cílem je podpořit přijetí 

blockchainu mezi malými a středními podniky tím, že je spojí s podnikovými blockchaino-

vými řešeními, která jsou použitelná pro jejich provoz. (Cointelegraph, December 2020) 

 

Blockchain je přínosem pro dodavatelské řetězce. Technologie blockchain zazna-

menala rozsáhlé přijetí v různých dodavatelských řetězcích různého zboží včetně diaman-

tů, vzácných kovů, módních předmětů a potravin. Podle hlavní americké maloobchodní 

firmy Walmart technologie distribuovaných účetních knih, jako je blockchain, usnadňují 

firmě vybavit si problematickou medicínu nebo potraviny v případě potřeby. Minulý týden 

spustila jedna z auditorských společností „Velké Čtyřky“ KPMG v Austrálii, Číně a Japonsku 

blockchainovou platformu pro „track and trace“. 

 
V poslední době se maloobchodní gigant Carrefour a švýcarský konglomerát po-

travin a nápojů Nestlé připojily k platformě IBM Food Trust, aby sledovaly dodavatelský 

řetězec mléčné výživy pro kojence s technologií blockchain. V srpnu společnost Cointele-

graph uvedla, že druhý největší indický stát Maharashtra připravuje regulační karanténu 

pro testování blockchainu v různých aplikacích včetně dodavatelských řetězců, zeměděl-

ského marketingu, registrace vozidel a správy dokumentů.  

(Cointelegraph, December 2020) 
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4 Výsledky teoretické části 

Po analýze různých teoretických zdrojů se dá vytvořit následující názor. Blockchain 

je všemocnou technologií, kterou lze uplatnit v mnoha různých oblastech a řešit širokou 

škálu problémů. Obrovské množství startupů je zakládáno na této technologii, které se 

snaží být úspěšné a řešit určité problémové oblasti. Nejen startupy, ale i velké podniky 

investují do této technologie a pokouší se prozkoumat výhody blockchainu pro svou po-

třebu. Výhody a změny, které přináší použití blockchainu jsou následující.  

Blockchain může zvýšit efektivitu procesů a systémů. Mohou to být například fi-

nanční transakce, ověření pravosti nebo provádění administrativních procesů. Efektivita 

roste díky snížení nákladů, díky zániku duplicitních operací nebo kvůli zaručené pravdivos-

ti informací, kterou není třeba ověřovat. Blockchain technologie je bezpečnější a poskytu-

je větší soukromí pro uživatele v porovnání s již existujícími systémy pro správu databází.  

 

Díky úsporám nákladů v logistice, dokumentaci a dalších podnikových procesech, 

velké množství produktů a služeb budou levnější pro koncového spotřebitele. Z dlouho-

dobého hlediska zaniknou zprostředkovatelé týkající se ukládání a přenosu zabezpeče-

ných dat. Pravděpodobně zmizí notáři, eliminuje se potřeba lidského procesování ban-

kovních plateb. Výrazně se sníží počet bank, advokátních kanceláří, pojišťoven a úřadů 

státní správy. Decentralizovaný platební systém je nejpravděpodobnější klíčovou techno-

logickou inovací, která umožní otevřít nové způsoby interakce.  

Je dost pravděpodobné, že blockchainové aplikace začne používat většina velkých 

hráčů na trhu. To se stane v důsledku rozšíření stávajících oblasti, kde použití blockchainu 

bude úspěšné. Nebo díky vzniku inovativních nápadů nové generace, které mají zkušenos-

ti z předchozích neúspěchů.  

Blockchain je více transparentní, informace, která je zaznamenána v jeho registru, 

je veřejně dostupná a může být zkontrolována kdykoli a jakýmkoli uživatelem. Přitom si 

zachová svou původní podobu. Nicméně tato otevřenost systému je současně i nevýho-

dou, jelikož informace uloženou v blockchainu je možné využít i k podvodným účelům. 

Blockchain rozšiřuje příležitosti pro realizaci lidských práv. Práva všech uživatelů jsou si 

rovna a matematický model, který tvoří základ této technologie, je odolný proti působení 

korupce a dalších lidských faktorů.  
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5 Blockchainový akciový trh 

Zdá se, že pro investory je nyní téměř nemožné realizovat zisk z oživující nálady na bitcoi-

nových burzách s přijatelným poměrem šancí a rizik. Existují však také méně rizikové akcie větších 

společností, které realizují rostoucí podíl svých prodejů v kryptoměnách, jako je Bitcoin nebo jiné 

blockchainové technologie. Pokud bude boom pokračovat i v následujících letech, mohlo by to 

dále posílit následující bitcoinové a blockchainové akcie. Investiční horizont se však pohybuje v 

řádech let. Níže naleznete nejlepší akcie společnosti vázané na Blockchain a Bitcoin pro rok 2020. 

 

V níže uvedené tabulce najdete seznam 10 bitcoinových a Blockchainových akcií. Najdete 

mezi nimi také společnost Bank of America, která drží největší portfolio blockchainových patentů 

na světě. Poté představím tři akcie ze seznamu s mimořádným potenciálem. Zde je tedy seznam 

některých možností pro blockchain investice. (viz. obrázek číslo 4) 

 

 
Obrázek 4 Seznam akcií s mimořádným potenciálem 
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5.1 Velikost trhu a analýza trendu blockchainové technologie 

Velikost globálního trhu s technologiemi blockchainu byla v roce 2020 oceněna na 3,67 

miliardy USD. Očekává se, že se v letech 2021 až 2028 bude rozšiřovat složeným ročním tempem 

růstu (CAGR) 82,4%. Blockchain se ukázal jako velmi slibná technologie v oblasti IT. Je to otevřená, 

neměnná, distribuovaná veřejná účetní kniha, ke které má přístup několik stran zapojených do 

transakce a funguje jako univerzální depozitář všech transakcí mezi zúčastněnými stranami. Ros-

toucí přijetí kryptoměny po celém světě je jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují růst trhu. 

Komerční a centrální banky po celém světě nyní používají technologii blockchain pro zpracování 

plateb a vydávání svých digitálních měn. Tato technologie umožňuje přeshraniční platby, které 

jsou ve srovnání s tradičními systémy levnější a rychlejší. 

  

Obrázek 5 Graf růstu U.S. blockchain trhu 2016 – 2028 

 
Náklady na převody v rámci blockchainu jsou 2% až 3% z celkové částky ve srovnání s ji-

nými třetími stranami, protože blockchain nevyžaduje autentizaci třetí strany. Různí poskytovatelé 

finančních služeb a řešení vstupují do partnerství s poskytovateli řešení blockchain, aby vylepšili 

své přeshraniční platební procesy. Například v září 2019 společnost Mastercard oznámila partner-

ství s R3, poskytovatelem softwaru pro blockchain pro podniky, s cílem vyvinout řešení přeshra-

ničních plateb s podporou blockchainu. 

 
Tradiční burza zahrnuje mnoho byrokracie a fází, a proto její zpracování vyžaduje tři dny. 

Decentralizace blockchainové technologie v bankovnictví však odstraňuje zbytečné meziprodukty 

a umožňuje obchodování na počítačích globálně. Blockchain zároveň pomáhá zlepšovat výkon tím, 
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že snižuje nadbytečnost informací v obchodních transakcích. Různí poskytovatelé finančních slu-

žeb používají technologii blockchain k vylepšení svých burzovních procesů. Například v lednu 2021 

se společnost SBI Holdings se sídlem v Japonsku spojila se společností Sumitomo Mitsui Financial 

Group, aby do roku 2022 spustila digitální burzu v zemi. 

 

Rostoucí celosvětová poptávka po digitálních platebních systémech v současnosti hýbe 

růst trhu. Digitální platby při zpracování transakcí závisí na více stranách, včetně obchodních bank, 

retailových bank, vydavatelů karet a platebních softwarových společností, což vytváří poptávku po 

technologii blockchain k zabezpečení transakcí. Současně také spolehlivost uživatelů na důvěry-

hodných institucích při provádění jejich každodenních elektronických transakcí vytváří poptávku 

po technologii blockchain. 

 

Trh s blockchainovými technologiemi byl během pandemie COVID-19 svědkem růstu. 

Technologie blockchain hraje zásadní roli při vývoji platformy pro zvládání pandemie COVID-19. 

Různé nemocnice používají technologii blockchain ke sledování vakcíny COVID-19. Dvě nemocnice 

ve Warwicku (Londýn) a Stratford-upon-Avon používají technologii blockchain ke sledování skla-

dování teplotně citlivé vakcíny COVID-19. Absence specializovaných předpisů upravujících použí-

vání blockchainu pro fin-tech aplikace brání růstu trhu.  

(GrandViewResearch, 2020) 
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5.2 Jednotlivé segmenty 

Segment finančních služeb ovládl trh v roce 2020 a podílel se na světových příjmech více 

než 38,0%. Finanční služby využívají technologii blockchain pro správu finančních transakcí probí-

hajících v podnicích. Technologie blockchain poskytuje zabezpečené a efektivní transakce, což zvy-

šuje poptávku po této technologii ve finančních službách. Očekává se, že tato technologie bude v 

této vertikále široce přijata v důsledku faktorů, jako jsou rostoucí kryptoměny, vysoká kompatibili-

ta s průmyslovým ekosystémem, rychlé transakce, počáteční nabídky mincí (ICO) a snížení celko-

vých nákladů na vlastnictví. 

Obrázek 6 Graf podílu jednotlivých segmentů 

 

Očekává se, že segment zdravotní péče zaregistruje nejvyšší CAGR za prognózované ob-

dobí. Rostoucí počet předpisů na ochranu spotřebitelských dat zvyšuje přijetí blockchainové tech-

nologie ve zdravotnictví. Vlády na celém světě zavádějí přísné předpisy na ochranu informací pro 

spotřebitele v důsledku rostoucích případů krádeží a porušení dat. Například zákon Evropské unie 

o ochraně údajů, „obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)“, vstoupil v platnost v květnu 

2018. Cílem GDPR je chránit občany EU před narušením soukromí a údajů. Takové předpisy nutí 

společnosti po celém světě investovat do zvýšení zabezpečení dat.  

(GrandViewResearch, 2020) 
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5.3 Klíčové společnosti a jejich podíl na trhu 

Konkurenční prostředí trhu je velmi roztříštěné. Účastníci trhu se zaměřují na partnerství, 

inovace produktů, výzkum a vývoj a geografickou expanzi, aby posílili své postavení na trhu. Na-

příklad v březnu 2019 společnost Circle Internet Financial Limited dokončila akvizici SeedInvest, 

což je akciová crowdfundingová platforma. Cílem akvizice bylo poskytnout tokenový trh, který by 

jednotlivcům a podnikům umožnil získat kapitál a komunikovat s investory prostřednictvím ote-

vřené krypto infrastruktury. 

Obrázek 7 Scénáře odhadu velikosti trhu (IoT Analytics, 2019) 

 

Podrobná analýza 140 prodejců technologií blockchain poskytujících řešení pro průmyslo-

vé případy a případy použití internetu věcí odhalila IBM jako současného lídra na trhu průmyslo-

vých a IoT blockchainových trhů s odhadovaným 20% podílem na globálním trhu. Supply Chain byl 

identifikován jako oblast aplikace číslo 1 pro blockchain z hlediska projektu Industrial & IoT. 

 

Výdaje na průmysl a blockchain IoT dosáhly v roce 2018 výše 174 milionů USD, z nichž vel-

ká část byla věnována pilotním projektům v rané fázi. Zpráva popisuje přístup založený na scéná-

řích k odhadu velikosti trhu. Scénář horní hranice (viz obrázek výše) označuje nejlepší scénář pro 

trh, zatímco dolní limit označuje scénář nejhoršího případu. Konsensuální případ IoT Analytics se 
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blíží scénáři spodního limitu a předpovídá, že výdaje budou do roku 2023 těsně pod 573 miliony 

USD. 

Účastníci trhu se také zaměřují na zlepšování své nabídky produktů, aby lépe vyhověli 

měnícím se potřebám uživatelů a zůstali konkurenceschopní. Například v červenci 2016 společ-

nost IBM Corporation oznámila spuštění cloudového řešení pro blockchainové sítě. Toto cloudové 

řešení zajistilo bezpečnost transakcí aktiv proti krádeži, padělání a dalším hrozbám. Mezi význam-

né hráče působící na trhu blockchainových technologií patří: 

 

IBM Corporation 

společnost Microsoft 

Linux Foundation 

BTL Group Ltd. 

Chain, Inc. 

Circle Internet Financial Limited 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

Digital Asset Holdings, LLC 

Global Arena Holding, Inc. (GAHI) 

Monax 

Ripple 

 

Společnosti vynakládají přibližně 25% celkového rozpočtu na digitální marketing na place-

ná média. Obchodníci utratí přibližně 7 miliard USD za online reklamy, které uživatelé nevidí. Kon-

cept blockchainu lze aplikovat na reklamy, takže nabízí účinný a transparentní systém pro online 

tržiště. Pomocí distribuovaného systému a decentralizované účetní knihy mohou inzerenti snadno 

auditovat reklamy, aniž by byli podvedeni.  

(GrandViewResearch, 2020) 
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5.1 Synergie mezi blockchainem a Průmyslem 4.0 

Jak je vysvětleno v předešlé části, Průmysl 4.0 je paradigma, které není založeno na jediné 

technologii nebo převratném konceptu. Naproti tomu je podporováno několika trendy, které se 

zaměřují na zlepšení současných průmyslových vlastností nebo oblastí, jako je podpora vertikální 

a horizontální konektivity a integrace zařízení prostřednictvím cloud computingu, kybernetických 

fyzických systémů a zařízení internetu věcí.  

Vzhledem k tomu, že integrace blockchainu do průmyslu 4.0, tento koncept přispívá k 

operacím Průmyslu 4.0 a zahrnuje původ zboží, surovin a dat, finanční transakce mezi průmyslo-

vými odvětvími, spotřebiteli a zúčastněnými stranami a soulad s legislativou, ve které je neměn-

nost blockchainu klíčovou vlastností pro zvýšení spolehlivosti původu dané položky, protože zú-

častnění kolegové jsou ověření. Kromě toho je spojena transparentnost hodnocení zboží a ne-

měnnost dat v průmyslovém scénáři, která zajišťuje sledovatelnost nejen logistiky, ale také pod-

poruje uznávání souladu s normami a registruje jakékoli průmyslové informace, které nás zajímají, 

např. jako pracovní historie daného systému aplikovaných při preventivní údržbě. Kromě toho 

může vlastní blockchain posílit koncept Economy of Things, ve kterém si zařízení IoT uvědomují 

své role, mají dostatečnou autonomii k navázání smluv s kolegy a mohou provést platbu na zákla-

dě dokončeného úkolu. Konečně se uvažuje o zlepšení celého dodavatelského řetězce vzhledem k 

těmto výhodám, když je blockchain vložen do průmyslového prostředí. (Bueno, 2020) 

 

V důsledku blockchainového uspořádání skupiny bloků vyhodnocovaných síťovými kolegy 

je každý jednotlivý operační registr uložen věčným způsobem. Tímto způsobem je veškerý datový 

seznam související s operací dostupný každému, kdo má dovoleno tyto informace zkoumat. 

Blockchain se nicméně jeví jako potenciální řešení pro zajištění spolehlivého ověření da-

ného objektu zájmu, pokud data v něm uložená nejsou padělaná. Jinými slovy, poskytuje celou 

historii související s relevantní položkou. Například pokud má kupující podezření na spolehlivost 

prodejce zlata a jeho původ, může tato osoba vyhodnotit registrovaná data, která poskytují in-

formace archivované od okamžiku, kdy byl minerál vytěžen, a sledovat je až k poslednímu dodava-

teli způsobem, který zajišťuje jeho autenticitu a důvěryhodnost prodejců. Analogicky to lze použít 

i pro zajištění kvality daného produktu, například v případě spotřebitele drahého produktu, který 

může chtít zajistit nejen spolehlivost prodejců, ale také zjistit původ každé jediné suroviny použité 

k výrobě produktu.  

Pokud jde o finanční transakce, Blockchain podporuje scénáře registrace operací nákupu, 

převodu a prodeje mezi průmyslovými odvětvími, dodavateli a klienty, kromě toho, že zajišťuje 

platbu objednávky prostřednictvím kryptoměny. Podobně, kdykoli je to povoleno díky spolehlivé a 
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připravené síti k provádění takových operací je možné ukládat nejen data související s transakce-

mi, ale také kvantitativní a kvalitativní informace podobné každému materiálu a také ty související 

s logistikou. Uvažme například, že výrobce televizoru chce získat nějaké elektronické součástky 

pro výrobu svého produktu. V tomto procesu je vygenerována nákupní objednávka, která určuje 

množství a položky, dohodnuté náklady a způsob platby, čímž se stanoví závazek nákupu od ex-

terního dodavatele. Poté tento dodavatel oddělí specifikované součásti a odešle je kupujícímu. V 

tomto příkladu lze každou jednotlivou informaci související s tímto akvizičním a přepravním pro-

cesem ověřit a uložit na Blockchain a prostřednictvím toho lze tato data v případě potřeby později 

vyhodnotit. (Bueno, 2020) 

 

6 Budování transparentního dodavatelského 

řetězce 
Blockchain, digitální technologie pro uchovávání záznamů, která stojí za bitcoiny a dalšími 

kryptoměnovými sítěmi, je potenciální změnou hry ve finančním světě. Ale další oblastí, kde to má 

velký příslib, je řízení dodavatelského řetězce. Blockchain může výrazně zlepšit dodavatelské ře-

tězce tím, že umožňuje rychlejší a nákladově efektivnější dodávky produktů, zlepšuje sledovatel-

nost produktů, zlepšuje koordinaci mezi partnery a usnadňuje přístup k financování. 

Blockchain je distribuovaná nebo decentralizovaná účetní kniha – digitální systém pro za-

znamenávání transakcí mezi více stranami ověřitelným a nefalšovatelným způsobem. Samotnou 

účetní knihu lze také naprogramovat tak, aby transakce spouštěla automaticky. U kryptoměno-

vých sítí, které jsou navrženy tak, aby nahradily fiat měny, je hlavní funkcí blockchainu umož-

nit neomezenému počtu anonymních stran vzájemně soukromě a bezpečně obchodovat bez cen-

trálního prostředníka. U dodavatelských řetězců to má umožnit omezený počet známých stran, 

aby chránily své obchodní operace před zlomyslnými aktéry a zároveň podporovaly lepší vý-

kon. Úspěšné blockchainové aplikace pro dodavatelské řetězce budou vyžadovat nové povolené 

blockchainy, nové standardy pro reprezentaci transakcí v bloku a nová pravidla pro řízení systému 

– které jsou všechny v různých fázích vývoje. 

Pro následující kapitolu budu vycházet ze zdroje publikovaného v Harvard Business Re-

view. Jedná se o článek sepsaný americkým profesorem Vishal Gaurem, jenž je profesorem ma-

nagementu výroby společnosti Emerson a profesorem provozu, technologie a informačního ma-

nagementu na Cornell's SC Johnson College of Business, ve spolupráci s Abhinav Gaiha, který pů-

sobí jako produktový manažer společnosti Google. Verze tohoto článku se objevila v květno červ-

novém 2020 vydání Harvard Business Review.  

https://hbr-org.translate.goog/search?term=vishal+gaur&search_type=search-all&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs
https://hbr-org.translate.goog/search?term=abhinav+gaiha&search_type=search-all&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs
https://hbr-org.translate.goog/archive-toc/BR2003?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs
https://hbr-org.translate.goog/archive-toc/BR2003?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs
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6.1 Výhody aplikace blockchainu 

Pod vedením společností jako Walmart a Procter & Gamble došlo od 90. let 20. století ke 

značnému pokroku ve sdílení informací v dodavatelském řetězci, a to díky využití systémů pláno-

vání podnikových zdrojů (ERP). Viditelnost však zůstává výzvou ve velkých dodavatelských řetěz-

cích zahrnujících složité transakce. 

Abych ilustrovala omezení současného světa záznamů finančních knih a systémů ERP spo-

lu s potenciálními výhodami světa blockchainu, popišme si hypotetický scénář: jednoduchá trans-

akce zahrnující maloobchodníka, který odebírá produkt od dodavatele, a banka, která poskytuje 

provozní kapitál, který dodavatel potřebuje k vyřízení objednávky. Transakce zahrnu-

je informační toky, toky zásob a finanční toky. Všimněte si, že daný tok nevede k zápisům do fi-

nanční knihy u všech tří zúčastněných stran. A nejmodernější systémy ERP, manuální audity a kon-

troly nedokážou tyto tři toky spolehlivě propojit, což ztěžuje odstranění chyb při provádění, zlep-

šení rozhodování a řešení konfliktů v dodavatelském řetězci. 

Nyní používané finanční knihy a systémy plánování podnikových zdrojů, které spolehlivě 

neumožňují všem třem stranám zapojeným do jednoduché transakce dodavatelského řetězce vi-

dět všechny relevantní toky informací, zásob a peněz. Blockchain systém odstraňuje slepá místa.  

(obr. č. 8) 

 

Chyby při provádění – jako jsou chyby v inventárních datech, chybějící zásilky a duplicitní 

platby – často nelze v reálném čase odhalit. I když je problém objeven dodatečně, je obtížné a ná-

kladné určit jeho zdroj nebo jej opravit sledováním sledu činností zaznamenaných v dostupných 

záznamech a dokumentech hlavní knihy. Přestože systémy ERP zachycují všechny typy toků, může 

být obtížné posoudit, které zápisy do deníku (pohledávky, platby, dobropisy za vratky atd.) odpo-

vídají které transakci zásob. To platí zejména pro společnosti, které denně provádějí tisíce trans-

akcí v rámci rozsáhlé sítě partnerů a produktů dodavatelského řetězce. A co je ještě horší, aktivity 

dodavatelského řetězce jsou často extrémně komplikované – mnohem více než ukazuje obrá-

zek. Například objednávky, zásilky a platby se nemusejí úhledně synchronizovat, protože objed-

návka může být rozdělena do několika zásilek a odpovídajících faktur, nebo může být více objed-

návek sloučeno do jediné zásilky. 

Jedním z běžných přístupů ke zlepšení realizace dodavatelského řetězce je ověřování 

transakcí prostřednictvím auditů. Audit je nezbytný pro zajištění souladu se smlouvami, ale má 

omezenou pomoc při zlepšování rozhodování o řešení provozních nedostatků. Uvažme problém, 

kterému potravinářská společnost čelí, když její produkty dosáhnou konce své trvanlivosti v malo-

obchodě. Studie, na které profesor Vishal pracoval s jedním významným výrobcem balených po-

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=cs&u=https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/mnsc.2018.3051
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travin, zjistil, že audit nebo kontrola inventáře v obchodě může odhalit počet prošlých položek, ale 

nevysvětlí příčiny. Ty mohou zahrnovat závady v kterékoli části dodavatelského řetězce, jako je 

neefektivní řízení zásob na začátku, neoptimální alokace produktů do obchodů, slabá nebo spora-

dická poptávka a nepřiměřená rotace regálů (neschopnost umístit starší produkty před novější). 

Záznam všech těchto aktivit může pomoci snížit expirace. (Gaur, 2020) 

Obrázek 8 konvenční vs. blockchainové systémy   
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Dalším způsobem, jak posílit operace dodavatelského řetězce, by bylo označit zásoby buď 

štítky RFID nebo elektronickými kódy produktů, které splňují standardy GS1 (globálně uznávaná 

pravidla pro nakládání s daty dodavatelského řetězce), a poté integrovat firemní ERP systémy se 

systémy jejích dodavatelů za účelem vytvoření kompletního záznamu transakcí. To by odstranilo 

chyby při provádění a zlepšilo sledovatelnost. Zkušenosti společností, které byly studovány, však 

ukázaly, že integrace ERP systémů je nákladná a časově náročná. Velké organizace mohou mít více 

než 100 starších systémů ERP – výsledkem organizačních změn, fúzí a akvizic v průběhu času. Tyto 

systémy spolu často nekomunikují snadno a mohou se dokonce lišit v tom, jak definují datová po-

le. Jedna velká společnost uvedla, že má 17 účetních knih v samostatných systémech ERP spoje-

ných s jedinou činností – kamionovou dopravou – a její dodavatelé a distributoři mají své vlastní 

účetní knihy a systémy ERP. 

Když se používá uchovávání záznamů na bázi blockchainu, aktiva, jako jsou jednotky zá-

sob, objednávky, půjčky a nákladní listy, dostávají jedinečné identifikátory, které slouží jako digi-

tální tokeny (podobně jako bitcoiny). Účastníkům blockchainu jsou navíc přiděleny jedinečné iden-

tifikátory nebo digitální podpisy, které používají k podepisování bloků, které přidávají do blockcha-

inu. Každý krok transakce je pak zaznamenán na blockchainu jako převod odpovídajícího tokenu 

od jednoho účastníka k druhému. (Gaur, 2020) 

Uvažme, jak transakce v našem příkladě vypadá, když je reprezentována na sdíleném 

blockchainu (opět se podívejte na ukázku). Nejprve prodejce vygeneruje objednávku a odešle ji 

dodavateli. V tomto okamžiku, protože nedošlo k žádné výměně zboží nebo služeb, nebudou žád-

né záznamy ve finanční knize. U blockchainu však prodejce zaznamená digitální token objednávky. 

Dodavatel se poté přihlásí k objednávce a potvrdí prodejci, že objednávka byla přijata – akce, kte-

rá se znovu zaznamená na blockchain, ale nevygeneruje záznam ve finanční knize. Dále dodavatel 

požaduje od banky půjčku provozního kapitálu na financování výroby zboží. Banka ověří objed-

návku na sdíleném blockchainu, schválí půjčku a zaznamená digitální token půjčky na stejný bloc-

kchain. A tak dále. 

Blockchain je cenný částečně proto, že obsahuje chronologický řetězec bloků integrujících 

všechny tři typy toků v transakci a zachycuje detaily, které nejsou zaznamenány v systému finanč-

ní knihy. Každý blok je navíc zašifrován a distribuován všem účastníkům, kteří udržují své vlastní 

kopie blockchainu. Díky těmto funkcím poskytuje blockchain kompletní, důvěryhodnou a nefalšo-

vatelnou auditní stopu tří kategorií činností v dodavatelském řetězci. Blockchain tak značně ome-

zuje, ne-li odstraňuje, druh problémů s prováděním, sledovatelností a koordinací, o kterých jsme 

hovořili. Vzhledem k tomu, že účastníci mají své vlastní individuální kopie blockchainu, může kaž-

dá strana zkontrolovat stav transakce, identifikovat chyby a činit protistrany odpovědné za své 



 41 

činy. Žádný účastník nemůže přepsat minulá data, protože by to znamenalo přepsat všechny ná-

sledující bloky na všech sdílených kopiích blockchainu. (Gaur, 2020) 

 

6.2 Banka jako třetí strana 

Banka v našem příkladu může také využít blockchain ke zlepšení financování dodavatel-

ského řetězce. Může dělat lepší rozhodnutí o půjčkách, protože prohlížením blockchainu může 

ověřit transakce mezi dodavatelem a prodejcem, aniž by musela provádět fyzické audity a finanční 

kontroly, což jsou zdlouhavé procesy náchylné k chybám. A zahrnutí záznamů o půjčkách do bloc-

kchainu spolu s údaji o fakturaci, platbách a fyzickém pohybu zboží může učinit transakce nákla-

dově efektivnějšími, snáze kontrolovatelnými a méně riskantními pro všechny účastníky. 

 

Kromě toho lze mnoho z těchto funkcí automatizovat pomocí inteligentních smluv, ve kte-

rých řádky počítačového kódu využívají data z blockchainu k ověření, kdy byly splněny smluvní 

závazky a zda lze provádět platby. Inteligentní smlouvy lze naprogramovat tak, aby vyhodnotily 

stav transakce a automaticky provedly akce, jako je uvolnění platby, zaznamenávání záznamů v 

hlavní knize a označení výjimek, které vyžadují manuální zásah. 

Je důležité si uvědomit, že blockchain by nenahradil širokou škálu funkcí pro zpracování 

transakcí, účetnictví a řízení a kontrolu prováděných systémy ERP, jako je fakturace, platby a vý-

kaznictví. Šifrovaný propojený seznam nebo řetězová datová struktura blockchainu se skutečně 

nehodí pro rychlé ukládání a vyhledávání – nebo dokonce efektivní ukládání. Místo toho by se 

blockchain propojil se staršími systémy napříč zúčastněnými firmami. Každá firma by vygenerovala 

bloky transakcí ze svého interního ERP systému a přidala je do blockchainu. To by usnadnilo inte-

graci různých toků transakcí napříč firmami. 

 

Banky, které firmám poskytují pracovní kapitál a obchodní úvěry, se potýkají s dobře zná-

mým problémem asymetrie informací týkající se podnikání firmy dlužníka, kvality jejích aktiv a 

jejích závazků. Společnost si například může půjčit peníze od několika bank na stejné aktivum ne-

bo požádat o půjčku na jeden účel a poté je použít na jiný. Banky navrhují své procesy tak, aby 

tato rizika kontrolovaly, což zvyšuje transakční náklady, zpomaluje přístup ke kapitálu a snižuje 

kapitál dostupný malým firmám. Takové třenice poškozují nejen banky, ale i firmy, které potřebují 

levný provozní kapitál. 

(Harvard Business Review, 2020)  
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6.3 Technologie blockchain v řízení dodavatelského řetězce 

 

V této části bude ukázáno, které funkce může technologie Blockchain (BCT) nabídnout 

Supply Chain Managementu (SCM), a které z nich jsou pro SCM relevantní. Bude vysvětlena im-

plementace BCT a poukázáno na související slabiny BCT. Následně budou diskutovány překážky a 

slabé stránky BCT a faktory, které je třeba vzít v úvahu při implementaci BC. Nakonec ze získaných 

znalostí jsou odvozeny podmínky, za kterých má použití BC v SCM smysl. Je již známo, že BCT mů-

že poskytnout více než jen dvě níže popsané funkce. Kapitola se však záměrně zaměřuje na dvě 

funkce, které mají pro SCM nejvyšší potenciál.  

Možné aplikace BCT jsou velmi rozmanité. Pro smysluplné ekonomické využití však tato 

technologie musí řešit stávající problémy supply chain (SC) nebo vést ke zlepšení procesů. Z analy-

zované literatury byly identifikovány dvě základní funkce BCT, které mohou být pro SCM přínos-

né. Dvě identifikované funkce BCT, které mají vysoký potenciál pro SCM, jsou její funkčnost jako 

transparentní databáze a aplikace Smart Contracts napsaných na BC. 

 

BCT s funkčností databáze 

Pro první funkcionalitu funguje BC jako databáze, přičemž data musí být uložena trvale a 

bez rozporu podél SC. Tímto způsobem lze zajistit kompletní, mezipodnikový tok dat a informací 

po celém SC. Tak lze posílit SC, protože funkční problémy SC lze cíleně najít nebo vyhle-

dat. Protože v dnešní době mezi sebou nesoutěží pouze jednotlivé společnosti, ale celé SC, může 

SC vytvářet nebo zajišťovat konkurenční výhodu nad ostatními SC zvýšením své efektivi-

ty. Vzhledem k tomu, že s údaji v BC nemohou účastníci později manipulovat, mohou jednotlivé 

společnosti podél SC získat výhodu, protože spolupráce je transparentnější a tudíž spravedlivěj-

ší. Když funguje jako databáze v SCM, existují dvě možné výhody, které může BCT poskytnout: na 

jedné straně může BCT poskytnout zlepšení procesů a na druhé straně může BCT nabídnout při-

danou hodnotu pro zákazníka. V prvním případě konkurenční výhody vyplývají z nižších nákladů a 

v druhém případě jsou zákazníci ochotni zaplatit vyšší cenu. (Babich, 2020) 

S ohledem na procesní vylepšení lze konstatovat, že databáze založená na BCT se od kon-

venční databáze liší tím, že každý účastník sítě může mít kompletní kopii databáze. Každý si tak 

může zkopírovat aktuální změny do své databáze a zkontrolovat, zda je konzistentní s předchozími 

bloky. BCT je vhodným řešením, když je vyžadována důvěra a transparentnost. Podle Giungato a 

kolegů (2017) to může být nejdůležitější výhoda BCT v SCM a mohla by být aplikována v mnoha 
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oblastech SCM. Tijan a kolegové (2019) upozorňují, že vývoj kolem Průmyslu 4.0 již nabízí mnoho 

možností, jak zlepšit procesy, které může BCT podporovat nebo umožnit. Zboží zůstává sledova-

telné po celém SC pro všechny účastníky. Aplikace Big Data je pro Průmysl 4.0 nutností. Big Data a 

BCT si mohou vzájemně prospívat, protože s BCT lze data shromažďovat v rámci SC, což generuje 

hlubší poznatky prostřednictvím Big Data. Patří sem velké množství strukturovaných, ale i nestruk-

turovaných dat, která se často sbírají pouze za účelem získání většího množství dat. Množství 

těchto dat roste exponenciálně. 

Sledovatelnost procesů nebo zboží může být pro SC velmi zajímavá. Sledovatelnost lze 

implementovat na základě BCT, a proto Business Process Management provádí výzkum v oblasti 

BCT. Vzhledem k vysokému stupni specializace společností jsou SC stále složitější a obsahují více 

účastníků, což může vést k problémům s důvěrou v určitých procesech v rámci SC. To je zvláště 

problematické, pokud je součástí SC kritické zboží, jako jsou léčiva; předpisy a zákony vyžadují u 

některých kritických zboží plnou sledovatelnost původu a zpracování. BCT v SCM by také mohla 

zabránit časovým prodlevám a výrazně snížit lidskou chybu. Každou přepravu v rámci SC lze spo-

lehlivě zdokumentovat pomocí BCT. V nejlepším případě tato sledovatelnost začíná těžbou pří-

slušných surovin a končí nákupem koncovým zákazníkem. 

Druhou možností, jak BCT generovat konkurenční výhodu v SCM, je nabídnout zákazníkovi 

přidanou hodnotu. Zvýšení transparentnosti neposkytuje pouze výhodu společnostem SC, ale mů-

že také vytvořit větší důvěru v produkt mezi konečnými zákazníky. Tato zvýšená důvěra by mohla 

vést k vyšší spokojenosti zákazníků a větší ochotě platit, zejména za kritické produkty, jako jsou 

potraviny nebo léčiva. (Roeck, 2019) 

 

BCT s funkcionalitou chytrých smluv 

Inteligentní smlouvy byly v literatuře identifikovány jako druhý způsob, jak by BCT mohla 

poskytnout výhody v SCM. V odstavcích výše byly teoreticky představeny chytré smlouvy. Stručně 

řečeno, Smart Contracts jsou automatizované, bezpečné smlouvy, které jsou zapsány do BC a 

spouštějí transakci pouze za předem známých podmínek. Není nutná žádná podpora centralizova-

ného exekučního orgánu. Chytré smlouvy umožňují automatizaci složitých vícekrokových proce-

sů. Z těchto důvodů jsou funkce Smart Contracts pro SCM velmi důležité. Tradiční smlouvy často 

vyžadují centrální důvěryhodnou třetí stranu. Tato důvěryhodná třetí strana si často účtuje vysoké 

transakční poplatky a může se stát slabým místem v procesu; selhání této strany může vést k bez-

pečnostním problémům a zrušení transakce. Rozhodnutí důvěryhodné třetí strany navíc není vždy 
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objektivní a srozumitelné pro všechny zúčastněné strany. Smart Contracts se liší v tom, že fungují 

jako autonomní aktéři a jejich chování je zcela předvídatelné. 

Smart Contracts přináší mnoho problémů, což je jeden z důvodů, proč v literatuře praktic-

ky neexistují žádné skutečné aplikace Smart Contracts v SCM. Problémy lze rozdělit do čtyř kate-

gorií, které jsou podrobněji popsány v další části: problémy s programováním, zabezpečením, 

ochranou dat a výkonem. 

 

Implementace technologie Blockchain v řízení dodavatelského ře-

tězce – bariéry a slabé stránky 

Pro implementaci BC v SC je důležité, aby se všechny zúčastněné strany dohodly na BC a 

aby se všichni zapojili do procesu implementace. S rostoucím průměrným počtem účastníků v SC 

je dosažení dohody stále důležitější, ale také složitější a obtížnější. Některé společnosti získávají z 

implementace BCT větší výhodu než jiné. Mnohá rozhodnutí proto musí činit účastníci společ-

ně. Veřejná BC je nejbezpečnější a má nejvyšší transparentnost, a proto může koncovým zákazní-

kům nabídnout ty nejlepší a nejdůvěryhodnější informace. S veřejným BC se stávají veřejnými i 

citlivá firemní data. Tato rozsáhlá nevýhoda převyšuje výhody veřejné BC pro většinu společnos-

tí. Ve většině případů se používá soukromý, povolený BC, ke kterému mají přístup pouze některé 

strany. 

Jedním z problémů Smart Contracts je to, že právní vymahatelnost je stále omeze-

ná. Problém je o to horší, že Smart Contracts v SCM mají platit přes státní hranice. Vyvíjejí se sna-

hy o to, aby byla technická pravidla smart kontraktů právně vymahatelná a závazná pro všechny 

strany. Jako prozatímní řešení, dokud nebudou tyto problémy globálně vyřešeny, je navržena tak-

zvaná „duální integrace“. To zahrnuje sepsání dvou smluv mezi společnostmi, které na sebe odka-

zují. Na jedné straně je sepsána skutečná smlouva, která je právně závazná pro všechny strany. Na 

druhé straně je sepsán Smart Contract, který odkazuje na skutečnou smlouvu mezi společnostmi. 

 

Pokud funkce Smart Contract obsahuje chyby (logické nebo obsahové), rozhodnutí učině-

ná ve Smart Contract nelze vrátit zpět, což je problematické. Například Smart Contract ve své nej-

jednodušší podobě může fungovat jako lockbox. Může se stát, že vložení peněz do této bezpeč-

nostní schránky je možné bez problémů, ale je chyba v kódu pro výplatu finančních prostředků 

nebo „funkce výběru“ To znamená, že uložené kryptoměny jsou nenávratně ztraceny a žádná 

strana je nemůže získat zpět. 
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Problémy Smart Contracts lze rozdělit do následujících čtyř kategorií: problémy s progra-

mováním, zabezpečením, ochranou dat a výkonem. Programování chytrých smluv vyžaduje přes-

né smlouvy, ale jejich naprogramování je výzvou, protože smlouvy nelze změnit ani zrušit. Další 

výzvou je složitý programovací jazyk. Chytré smlouvy by měly být bezpečnější než tradiční 

smlouvy, které jsou monitorovány třetími stranami. Bohužel stále existují koncepční problémy, 

které mohou bezpečnost ovlivnit. Existuje závislost na časových razítkách; u Etherea může napří-

klad provedení smlouvy záviset na Mineru, pokud dvě závislé transakce aktualizují stejnou Smart 

smlouvu ve stejném bloku. Mezi další problémy patří závislost na transakcích, kriminální činnost a 

nedůvěryhodné zdroje dat. (Abdelhamid, 2019) 

Chytré smlouvy díky své transparentnosti poskytují více informací než klasické 

smlouvy. Problém se stává lépe zvládnutelným prostřednictvím soukromých BC, ale stále zůstá-

vá. Pokud dojde k omezení transparentnosti pro ochranu firemních dat, současně se sníží bezpeč-

nost a důvěryhodnost dat. S BCT je počet proveditelných transakcí nebo Smart kontraktů ome-

zen. To může být problematické zejména při sekvenčním provádění inteligentních smluv, protože 

s BCT se provádí jedna smlouva za druhou. BCT je pouze omezená a může být škálována s vyso-

kými náklady, což může vést k problémům s výkonem, pokud je počet smluv, které mají být pro-

vedeny, velmi vysoký. (Karamitsos, 2018) 

Stručně řečeno, BCT je bezpečná, transparentní a decentralizovaná databáze pro sledová-

ní toku produktů. Zvýšená transparentnost může buď nabídnout přidanou hodnotu pro koncové-

ho zákazníka, nebo může pomoci dodržovat předpisy a zákony a poskytnout společnostem v rámci 

SC příležitosti ke zvýšení efektivity SC. Největší ekonomický potenciál vyplývá ze sledování kritic-

kého zboží, jako jsou potraviny nebo léčiva. Pro usnadnění sledování pro Smart Contracts a pro 

automatizaci procesů lze k dokumentaci přepravy zboží použít senzory. Vzhledem k citlivým fi-

remním údajům jsou soukromé, oprávněné BC vhodnější než bezpečnější a transparentnější ve-

řejné BC. 
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6.4 Aplikace technologie Blockchain v Supply Chain Management 

Tato kapitola si klade za cíl představit skutečné aplikace BCT v SCM. Nejprve je popsán lo-

gistický proces a poté jsou představeny dva případy použití, kde se BCT již používá. Zobrazí se 

konkrétní přidaná hodnota BCT pro příslušné případy použití. K dosažení tohoto cíle budou analy-

zovány publikace, ve kterých se autoři zabývají praktickými aplikacemi této technologie v SCM a 

jejichž zhodnocení vyústilo v množství různých aplikací. Většina těchto publikací zkoumá aplikaci 

BCT v potravinářské SC a implementaci SC v sektoru zdravotnictví. Pro tyto dva hlavní clustery bu-

de uveden konkrétní případ použití, kdy je BCT již v provozu. 

 

Detailní příklad logistického procesu – uvnitř luxusního dodava-

telského řetězce 

V literatuře existují různé způsoby, jak může BCT podporovat tzv. Luxury supply chain 

(SC). Aktuální aplikací je ověřování a certifikace diamantů, na jedné straně k zamezení získávání 

takzvaných „krvavých diamantů“. Na druhou stranu konvenční certifikáty mohou být falešné, ne-

bo skutečný certifikát může být použit pro falešný diamant. Platformy jako Everledger nabízejí 

jedinečný digitální otisk pro vysoce hodnotné a těžko nahraditelné zboží, jako jsou diamanty a 

kvalitní víno. Tento otisk je vytvořen pomocí BCT, která je neměnně uložena v BC; otisk palce se 

skládá ze „40 bodů metadat, laserového nápisu na opasku a čtyř C kamene – barva, čistota, řez a 

karátová váha“. (Everledger, 2022) 

Kromě již existujících BC-certifikátů bylo možné přepravu diamantu kompletně zdokumen-

tovat pomocí BCT (tracked and traced). TrustChain™ od IBM, který již dokáže sledovat a ověřovat 

diamanty. Přepravy obvykle zahrnují několik překládek (procesů, při kterých se mění dopravní 

prostředek). Diamant je přepravován různými poskytovateli přepravních služeb. V ideálním přípa-

dě by diamant musel být zkontrolován na digitální otisk palce v každém místě přenosu a výsledek 

by musel být uložen v BC. Za prvé, kontrola diamantu zabere čas a za druhé je nutná speciální mě-

řicí technika. 

Jedním ze způsobů, jak proces urychlit, je nařídit, aby digitální otisk zkontroloval pouze 

konečný přijímač. Prodejce a odesílatel jsou odpovědní za kvalitu diamantu a mohou jej ověřit a 

certifikovat pomocí BCT. Odesílatel zapečetí přepravní krabici a zodpovídá za to, že se v krabici 

nachází diamant odpovídající digitálnímu otisku palce. Uvnitř krabičky je vedle diamantu RFID čip 

a na vnější straně krabičky je připevněn čárový kód. Uvnitř krabice lze instalovat další senzory, 
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které lze připojit (např. přes Bluetooth), jako jsou teplotní senzory nebo senzory zrychlení, které 

by mohly být schopné detekovat otřesy. Zásilka může být odmítnuta na základě dat senzoru. 

V tomto příkladu je diamant přepravován následovně: z místa expedice je diamant pře-

praven nákladním automobilem do nákladního přístavu spediční společností. Tam je diamant pře-

ložen na nákladní loď; v konečném přístavu diamant změní dopravní prostředek (z lodi na kamion) 

a odpovědnou stranu. Nákladní auto pak dopraví diamant přímo k příjemci. Při samotné přepravě 

může být diamant odeslán v řádně uzavřeném obalu (např. karton z tvrdého plastu). Otevření 

krabice je tak viditelné pro další osobu v přepravním řetězci. Stav balíku je při každé manipulaci 

zdokumentován a uložen do bloku BC. Za tímto účelem lze pro každý přenos zpracovat následující 

přenosový protokol: 

Je obal neporušený a v bezvadném stavu? 

Je těsnění nepoškozené? 

Odpovídají čárový kód a RFID dodacímu listu? 

Potvrzení, že balíček byl předán. 

 

Jakmile příjemce balíku potvrdí, že balík byl doručen, může být spuštěna transakce pro-

střednictvím Smart Contract. Jednou z výhod BCT je, že ji lze používat napříč různými společnost-

mi, což znamená, že lze použít dopravní prostředky různých společností, pokud souhlasí s použí-

váním stejného BC. Nikdo nemůže zpětně měnit údaje v BC. Protože BC je zákon, aktuálně odpo-

vědná strana za diamant je vždy viditelná všem stranám; tato aktuálně odpovědná strana je od-

povědná za jakoukoli škodu nebo ztrátu. Odpovědné osoby se mohou individuálně pojistit. V pří-

padě veřejného blokového certifikátu existuje riziko, že by zločinci mohli získat přístup k aktuál-

nímu umístění cenného diamantu, což činí soukromou, povolenou BC vhodnou. Přetrvává však 

zbytkové riziko, protože všechny společnosti podél SC mají přístup k BC. 

 

Potravinové řetězce 

Přestože analýza literatury nalezla poměrně velký počet publikací z oblasti potravinář-

ských SC, nebyl nalezen žádný případ, kdy by společnost aktivně využívala BCT k vydělávání peněz 

a získání konkurenční výhody. Bylo nalezeno mnoho studií proveditelnosti, ale jen málo z nich tes-

tovalo prototypy v reálném světě; toto zjištění odpovídá zjištění Hinckeldeyna (2019). V následují-

cí části je stručně zmíněno několik projektů jako příklady, následuje podrobnější popis jedné apli-

kace. 
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Zaprvé je to spolupráce Walmartu a Hyperledger Fabric, platformy BC pro společnosti, 

která je intenzivně podporována IBM a byla mnohokrát zmiňována. V polním testu byly Walmart a 

IBM schopny prokázat, že původ manga a vepřového masa lze určit pomocí BC během krátké do-

by. IBM Trustchain může sledovat rajčata z farmy do hrnce, do sklenice, na stůl, ale zatím se ne-

používá, ačkoli funkční prototyp ano. Bumble Bee Foods spolupracuje se společností SAP na do-

kumentaci produktů z tuňáků z Indonésie. Velikost ryby, místo a čas lovu, čerstvost při jejím zpra-

cování a výrobní certifikát společnosti jsou uloženy v BC. Další příklady se zabývají sledovatelností 

a certifikací extra panenského olivového oleje nebo popisují, jak lze vysledovat vejce v USA pomo-

cí BCT. (Bumblauskas, 2020) 

Na jedné straně tyto příklady demonstrují zvýšený zájem výrobců potravin o důvěryhod-

nou dokumentaci jejich produktů v BC. Mnoho společností se již snaží získat důvěru spotřebitelů 

pomocí pečetí, jako je označení Fairtrade, které za určitých podmínek uděluje Fairtrade organiza-

ce. Na druhou stranu příklady ukazují i zájem velkých IT skupin. Zda jde o zájem z oddělení výzku-

mu a vývoje nebo oddělení marketingu, není vždy zjistitelné. Potravinové skandály vedly k tomu, 

že výrobci vytvářeli konkurenční výhody poskytováním spolehlivých důkazů o původu a zpracování 

zboží. BCT by mohla být schopna posílit důvěru spotřebitele. 

V následující části bude probrán prototyp, který byl testován v terénu. Zhang a kolegové 

(2020) vyvinuli novou systémovou architekturu podél celého Grain SC založenou na BCT. Ve srov-

nání s tradičními metodami SCM se jejich systém vyznačuje vysokou bezpečností dat, výměnou 

relevantních informací v reálném čase (jako jsou informace o nebezpečném materiálu) a důvěry-

hodným sledováním obilí podél celého SC. (Zhang, 2020) 

Grain SC začíná kultivací a produkcí zrna, primárním zpracováním zrna, cykly obilných pro-

duktů a hlubokým zpracováním zrna a končí dopravou ke spotřebiteli. Zhang a kolegové (2020) 

identifikovali pět typických vazeb v tradičním Grain SC: spojení produkce obilí (G1), spojení skla-

dování obilí (G2), spojení zpracování obilí (G3), propojení logistiky a dopravy obilí (G4) a propojení 

marketingu obilí (G5). 

Smart Contracts předem definují podmínky pro realizaci transakcí. Systém shromažďuje 

data o zrnu, která se následně ukládá do BC. Data jsou shromažďována především elektronickými 

štítky a různými senzory, jako jsou pistole na skenování kódu, kamery, detektory kouře, senzory 

vlhkosti, světelné senzory atd. Když parametry zrna splňují požadavky a jsou splněny všechny 

ostatní požadavky, transakce je automaticky spuštěna. Pro ověření navrženého systému byl použit 

speciální případ použití. Systém správy informací pro Grain SC byl založen s obilnými společnostmi 

v provincii Shandong. Tento terénní test byl proveden na platformě BC Hyperledger Fabric s clou-

dovou databází MySQL. Systém byl schopen poskytnout spolehlivé informace v SC pro účastníky, 
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spotřebitele a třetí strany a údaje poskytly dobrý základ pro posouzení, předvídání a včasné varo-

vání před nebezpečím. (Zhang, 2020) 

 

Dodavatelské řetězce ve zdravotnictví 

Jako příklad SC ve zdravotnictví má být uvedena společnost Modum, švýcarský start-

up. Modum inicioval několik studií a vyvinul a otestoval prototypy a nabízí své služby v oblasti BCT 

v SCM. Cílem společnosti je bezpečné sledování a sledování farmaceutických produktů. Za tímto 

účelem se společnost spoléhá na veřejné Ethereum BC. Pro sledování se používají senzorová zaří-

zení IoT (IoT = internet věcí), QR kódy a čárové kódy k jasné identifikaci zpracovávaných položek. 

 

Nařízení o správné distribuční praxi (GDP 2013/C 343/01) vyžaduje důkaz, že podmínky 

přepravy (zejména teplota) nemohly ovlivnit kvalitu přepravovaných farmaceutických výrob-

ků. Společnost Modum.io umožňuje dalším společnostem plnit požadavky GDP pomocí 

BCT. Zároveň by mělo být možné generovat významné úspory nákladů na přepravu léčiv, která 

nevyžadují aktivní chlazení. Pro sledování teploty během přepravy léků ukládá kalibrovaný teplot-

ní senzor v balení každých 10 min naměřenou hodnotu. Při převzetí balíku může zákazník naske-

novat ID číslo na balíku a následně si vyžádat údaje o teplotě přes Bluetooth, aniž by musel balík 

otevírat. Zákazník poté odešle data do Smart Contract (viz obr. 9). Data jsou uložena v PostgreSQL, 

protože shromážděná data jsou příliš velká nebo příliš citlivá na to, aby byla uložena v Ethereum 

blockchainu. (Modum, 2017) 

Obrázek 9 Smart contract v praxi 
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6.5 Společnosti, které aplikovali do svého dodavatelského řetěz-

ce blockchain 

Pojďme se nyní do hloubky podívat na to, jak společnosti, které jsem studovala, aplikují 

blockchain k řešení potřeb, které současné technologie a metody nedokážou vyřešit. 

Americký zákon o zabezpečení drogového řetězce z roku 2013 vyžaduje, aby farmaceutic-

ké společnosti identifikovaly a sledovaly léky na předpis, aby chránily spotřebitele před paděla-

nými, odcizenými nebo škodlivými produkty. Na základě tohoto pověření velká farmaceutická spo-

lečnost v naší studii spolupracuje se svými partnery v dodavatelském řetězci za použití blockchai-

nu pro tento účel. Inventář léků je označen elektronickými kódy produktů, které splňují standardy 

GS1. Jak každá jednotka zásob proudí z jedné firmy do druhé, její značka je naskenována a zazna-

menána na blockchainu, čímž se vytvoří historie každé položky v celém dodavatelském řetězci – 

od jejího zdroje až po koncového spotřebitele.  

Některý časný úspěch při pilotování tohoto přístupu ve Spojených státech vedl společnost 

k tomu, aby provedla více pilotních projektů na jiných místech a posunula se směrem k široké im-

plementaci v Evropě. Mezitím IBM pracuje na podobné snaze vytvořit bezpečnější potravinový 

dodavatelský řetězec. Založila IBM Food Trust a uzavřela partnerství s Walmartem za účelem vyu-

žití blockchainu pro sledování čerstvých produktů a dalších potravinářských produktů.  

(Gaur, 2020) 

Tyto druhy aplikací vyžadují minimální sdílení informací: Nákupní objednávky, faktury a 

platby nemusí být součástí stejného blockchainu. V důsledku toho jsou společnosti, které se bojí 

sdílení konkurenčních dat, ochotnější se na platformě podílet. 

Výhody jsou jasné. Pokud společnost objeví vadný produkt, blockchain umožňuje firmě a 

jejím partnerům v dodavatelském řetězci produkt vysledovat, identifikovat všechny dodavatele, 

kteří se na něm podílejí, identifikovat výrobní a přepravní šarže s ním spojené a efektivně jej stáh-

nout z oběhu. Pokud produkt podléhá zkáze (jako čerstvé produkty a některé léky), blockchain 

umožňuje zúčastněným společnostem automaticky monitorovat kvalitu: Chladicí kontejner vyba-

vený zařízením pro internet věcí (IoT) pro sledování teploty může zaznamenat jakékoli nebezpeč-

né výkyvy na blockchainu.  

A pokud existují obavy o pravosti produktu, který prodejce vrací, blockchain je může 

uklidnit, protože padělané zboží by postrádalo ověřovací historii na blockchainu. (Později si poví-

me o tom, jak se společnosti snaží zabránit zkorumpovaným aktérům zavádět padělané zboží jak 

do dodavatelských řetězců, tak do jejich blockchainů.) Společnosti napříč průmyslovými odvětvími 

proto zkoumají tuto aplikaci blockchainu – motivované buď předpisy, které po nich vyžadují, aby 
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prokázaly původ jejich produktů nebo následnými zákazníky, kteří hledají schopnost sledovat zá-

soby komponent. 

Emerson, nadnárodní výrobní a inženýrská společnost, má složitý dodavatelský řetě-

zec. Zahrnuje tisíce komponent napříč mnoha dodavateli, zákazníky a místy. Michael Train, prezi-

dent společnosti Emerson, řekl, že takové dodavatelské řetězce se často musí potýkat s dlouhými, 

nepředvídatelnými dodacími lhůtami a nedostatkem viditelnosti. V důsledku toho může malé 

zpoždění nebo narušení v jakékoli části dodavatelského řetězce vést k nadměrnému zásobování a 

vyprodání zásob v jiných částech. Věří, že blockchain by mohl pomoci překonat tyto výzvy. 

(Harvard Business Review, 2020) 

 

Emerson není jedinou společností, která si myslí, že blockchain by mohl zvýšit efektivitu a 

rychlost jejího dodavatelského řetězce. Stejně tak Hayward, nadnárodní výrobce bazénového vy-

bavení. Podle Dona Smithe, hlavního viceprezidenta Haywardu, je možné zpracovávat hotové vý-

robky, kapacitu procesů, zásoby v procesu a suroviny jako digitální měnu. Pokud to uděláte, říká, 

že strojový čas a zásoby v různých fázích lze spolehlivě přiřadit k zákaznickým objednávkám. Bloc-

kchain to umožňuje řešením problému dvojího utrácení – chybné alokace stejné jednotky kapacity 

nebo zásob dvěma různým objednávkám. 

Walmart Canada již začal používat blockchain s přepravními společnostmi, které přepravu-

jí jeho zásoby. Sdílený blockchain umožňuje synchronizovat logistická data, sledovat zásilky a au-

tomatizovat platby, aniž by bylo nutné provádět významné změny interních procesů nebo systé-

mů informačních technologií přepravních společností. 

Část přitažlivosti používání blockchainu ke zvýšení efektivity a rychlosti dodavatelského 

řetězce spočívá v tom, že tyto aplikace, podobně jako aplikace pro zlepšení sledovatelnosti, vyža-

dují, aby zúčastněné společnosti sdílely pouze omezená data – v tomto případě pouze údaje o zá-

sobách nebo zásilkách. Navíc jsou tyto aplikace užitečné i ve velkých organizacích s více ERP sys-

témy. (Gaur, 2020) 

 

Další činností zralou na zlepšení je správa závazků, propracovaný proces, který zahrnuje 

fakturaci, odsouhlasení faktur s nákupními objednávkami, sledování podmínek a plateb a prová-

dění kontrol a schvalování v každém kroku. I když systémy ERP zautomatizovaly mnoho z těchto 

kroků, stále je zapotřebí značných manuálních zásahů. A protože ani jedna z transakčních firem 

nemá úplné informace, často dochází ke konfliktům. 

Třetí oblastí příležitostí je přeshraniční obchod, který zahrnuje manuální procesy, fyzické 

dokumenty, mnoho zprostředkovatelů a vícenásobné kontroly a ověřování v přístavech vstupu a 

výstupu. Transakce jsou pomalé, nákladné a sužuje je nízká viditelnost stavu zásilek. 
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Společnosti maloobchodu a finančních služeb, které jsem studovala, provádějí pilotní pro-

jekty blockchainu nebo vyvíjejí platformy ve všech třech oblastech. Propojením zásob, informací a 

finančních toků a jejich sdílením se všemi transakčními stranami umožňuje blockchain společnos-

tem mnohem snadněji sladit nákupní objednávky, faktury a platby a sledovat průběh transakce s 

protistranami.  

Když dodavatel obdrží objednávku, banka s přístupem k blockchainu může okamžitě po-

skytnout dodavateli provozní kapitál, a když je zboží doručeno kupujícímu, banka může okamžitě 

získat platby. Protože existuje snadno dostupná auditní stopa a odsouhlasení lze automatizovat 

pomocí chytrých aplikací, které se spoléhají na data blockchainu, konflikty mezi bankou a půjčující 

firmou jsou eliminovány. (Gaur, 2020) 

 

Jednodušší konsensuální protokoly. 

Blockchain vyžaduje konsenzuální protokol – nějaký mechanismus pro udržování jediné 

verze historie transakcí, se kterou souhlasí všichni. Vzhledem k tomu, že kryptoměnové sítě jsou 

peer-to-peer bez centrální autority, používají komplexní metodu zvanou proof of work. Zajišťuje, 

že všechny transakce v síti přijímá většina účastníků, ale bohužel také omezuje rychlost přidávání 

nových bloků. V důsledku toho je příliš pomalé zvládnout rychlost a objem transakcí v dodavatel-

ských řetězcích. 

Vezměme si farmaceutický průmysl, kde každý rok ve Spojených státech vstupují do léko-

vého řetězce 4 miliardy prodejných jednotek. S každou jednotkou se manipuluje v průměru třikrát 

až pětkrát. To znamená v průměru zhruba 33 až 55 milionů transakcí denně. Bitcoinová síť naproti 

tomu umožňuje jen asi 360 000 transakcí denně. 

Naštěstí, pokud je blockchain povolený a soukromý, metoda proof-of-work není nutná k 

nastolení konsenzu. Jednodušší metody lze použít k určení, kdo má právo přidat další blok do 

blockchainu. Jednou z takových metod je protokol round-robin, kdy právo přidat blok rotuje mezi 

účastníky v pevném pořadí. Vzhledem k tomu, že jsou známi všichni účastníci, byl by zákeřný aktér 

odhalen, pokud by použil svůj obrat k modifikaci řetězce škodlivým nebo nelegitimním způso-

bem. A spory lze snadno vyřešit ověřením předchozích bloků účastníků. 

(Harvard Business Review, 2020) 
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Zabezpečení fyzického majetku. 

I když je záznam blockchainu bezpečný, stále existuje nebezpečí, že kontaminovaný nebo 

padělaný produkt může být označen a zaveden do dodavatelského řetězce, ať už omylem nebo 

zkorumpovaným aktérem. Dalším nebezpečím jsou nepřesné inventární údaje vyplývající z chyb 

při skenování, označování a zadávání dat. 

Společnosti tato rizika řeší třemi způsoby. Za prvé, přísně provádějí fyzické audity, když 

produkty poprvé vstoupí do dodavatelského řetězce, aby se zajistilo, že zásilky odpovídají zázna-

mům blockchainu. Za druhé, vytvářejí distribuované aplikace, nazývané dApps, které sledují pro-

dukty v celém dodavatelském řetězci, kontrolují integritu dat a komunikují s blockchainem, aby se 

zabránilo chybám a podvodům. Pokud je detekován padělek nebo chyba, lze jej vysledovat k jeho 

zdroji pomocí blockchainové stopy transakcí pro toto aktivum. Za třetí, společnosti dělají bloc-

kchain robustnějším tím, že využívají zařízení a senzory IoT k automatickému skenování produktů 

a přidávání záznamů do blockchainu bez lidského zásahu. 

Jednou z oblastí, kde je tokenizace dostatečná k zajištění důvěry a bezpečnosti, je obcho-

dování s aktivy, jako jsou digitální knihy a hudba. Pokud je vlastnictví těchto aktiv vázáno na bloc-

kchainovou platformu, lze padělky zcela eliminovat. Například univerzity běžně používají balíčky 

digitálního čtení pro mnoho kurzů a spolupracují s vydavateli a vlastníky autorských 

práv. Propojením tohoto digitálního dodavatelského řetězce do blockchainové platformy s chyt-

rými smlouvami, které mohou účastníkům pomoci získat přístup k produktům, ověřit vlastnictví a 

zvládnout platby, by mohlo dojít k výraznému zvýšení efektivity. 

 

Existuje značný prostor pro zlepšení dodavatelských řetězců, pokud jde o end-to-end sle-

dovatelnost, rychlost dodávky produktů, koordinaci a financování. Blockchain může být mocným 

nástrojem pro řešení nedostatků, jak prokázaly společnosti, které jsem studovala. Nyní je čas, aby 

manažeři dodavatelského řetězce, kteří stojí na okraji, zhodnotili potenciál blockchainu pro své 

podnikání. Potřebují se připojit k úsilí vyvinout nová pravidla, experimentovat s různými technolo-

giemi, provádět pilotní projekty s různými platformami blockchainu a budovat ekosystém s další-

mi firmami. Ano, bude to vyžadovat nasazení zdrojů, ale investice slibuje vytvoření pěkného výno-

su. 

(Harvard Business Review, 2020) 
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7 Relativní vyčíslení podnikových úspor 

Dodavatelský řetězec je komplexní systém s mnoha zapojenými prvky, mezi nimiž komu-

nikace probíhá především prostřednictvím schůzek, e-mailů, zpráv. Značný počet vozidel může být 

ztracen kvůli skutečnosti, že jsou „mimo dohled“ účetních systémů. Kromě toho je oprava nepřes-

ností ve výpočtech časově náročná a nákladná. 

Blockchain lze použít k vytvoření jednotného systému správy digitálních dokumentů v 

cloudu, který umožňuje účastníkům dodavatelského řetězce sledovat polohu nákladu a jejich pro-

duktů v reálném čase. Walmart to již používá k dodávání manga, vepřového masa a zeleniny. Do 

budoucna plánuje největší maloobchodní řetězec v Severní Americe přesunout všechny potravi-

nářské řetězce do blockchainu Food Trust vyvinutého IBM . 

Nestlé využívá blockchain management IBM Food Trust k dodavatelským řetězcům potra-

vinových přísad, jako je bramborová kaše, mléko a palmový olej. Nestlé tak zákazníkům ukazuje, z 

čeho jsou jejich produkty vyrobeny. 

 

7.1 Společnosti Maersk a IBM – TradeLens 

Společnosti začátkem srpna roku 2018 oznámily vytvoření platformy TradeLens , společně 

vyvinutého oběma společnostmi za účelem aplikace blockchainu do světového globálního dodava-

telského řetězce. TradeLens je výsledkem dohody o spolupráci mezi společnostmi Maersk a IBM, 

což je přepravní řešení s podporou blockchainu, které je navrženo tak, aby podporovalo efektiv-

nější a bezpečnější globální obchod, spojuje různé strany za účelem podpory sdílení informací a 

transparentnosti a podněcuje inovace v celém odvětví. 

Společnosti IBM a Maersk v rámci programu včasného přijetí TradeLens rovněž oznámily, 

že 94 organizací je aktivně zapojeno nebo souhlasilo s účastí na platformě TradeLens postavené 

na otevřených standardech.  

TradeLens využívá technologii IBM Blockchain jako základ pro digitální dodavatelské ře-

tězce a umožňuje spolupráci více obchodních partnerů vytvořením jediného sdíleného pohledu na 

transakci, aniž by došlo k ohrožení detailů, soukromí nebo důvěrnosti. Odesílatelé, lodní linky, 

speditéři, provozovatelé přístavů a terminálů, vnitrozemská doprava a celní orgány mohou efek-

tivněji komunikovat prostřednictvím přístupu k přepravním datům a přepravním dokumentům v 

reálném čase, včetně dat internetu věcí a dat ze senzorů od kontroly teploty po hmotnost kontej-

neru. 

 

https://www.ibm.com/blockchain/solutions/food-trust#:~:text=IBM%20Food%20Trust%E2%84%A2%2C%20built,retailers%2C%20regulators%2C%20and%20consumers.
http://www.tradelens.com/
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Během 12ti měsíčního zkušebního období spolupracovaly Maersk a IBM s desítkami eko-

systémových partnerů na identifikaci příležitostí, jak předejít zpožděním způsobeným chybami v 

dokumentaci, zpožděním informací a dalšími překážkami. Jeden příklad demonstroval, jak může 

TradeLens zkrátit dobu přepravy zásilky obalových materiálů na výrobní linku ve Spojených stá-

tech o 40 procent, a vyhnout se tak nákladům v tisících dolarů. Někteří účastníci dodavatelského 

řetězce odhadují, že díky lepší viditelnosti a efektivnějším prostředkům komunikace by mohli sní-

žit počet kroků podniknutých k zodpovězení základních provozních otázek, jako je „kde je můj 

kontejner“, z 10 kroků a pěti lidí na jeden krok a jednu osobu. (TradeLens, 2018) 

Obrázek 10 Integrace čtyř stran do distribuované sítě 

 

Na platformě bylo zachyceno více než 154 milionů přepravních událostí, včetně údajů, ja-

ko jsou časy příjezdu plavidel a „vjezdu do kontejneru“, a dokumentů, jako jsou celní propuštění, 

obchodní faktury a nákladní listy. Tato data rostou rychlostí téměř jednoho milionu událostí den-

ně. Tradičně lze některá z těchto dat sdílet prostřednictvím systémů EDI běžně používaných v od-

větví dodavatelského řetězce, ale tyto systémy jsou neflexibilní, složité a nemohou sdílet data v 

reálném čase. Příliš často musí společnosti stále sdílet dokumenty prostřednictvím přílohy e-

mailu, faxu a kurýra. TradeLens dokáže sledovat důležitá data o každé zásilce v dodavatelském 

řetězci a nabízí neměnný záznam mezi všemi zúčastněnými stranami. (Newsroom, 2018) 

 

"Věříme, že blockchain může hrát důležitou roli při digitalizaci globální dopravy, což je ob-

last globální ekonomiky, která každý rok přesune zboží za čtyři biliony dolarů. Úspěch této techno-

logie však spočívá na jediném faktoru – spojení celého ekosystému kolem společného přístupu, z 

něhož mají prospěch všichni účastníci stejně,“ řekla Bridget van Kralingen, senior viceprezidentka 
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IBM Global Industries, Solutions and Blockchain. „Naše spolupráce s Maersk a dalšími podniky v 

ekosystému lodní dopravy ukázala, že blockchain lze použít k vytvoření silné, propojené sítě, ve 

které všichni členové získávají sdílením důležitých dat, a že společně dokážeme proměnit životně 

důležitou část toho, jak probíhá globální obchod." 

 

Odesílatelé a příjemci, logistika třetích stran, dopravci, vládní agentury, banky, seřizovači a 

mnoho dalších jsou zapojeni do běžného procesu dodání. Dále zasílají nespočet papírových sděle-

ní po celou dobu doručení pouze jedné zásilky zboží: dodací list, faktura, nákladní listy. Servisní 

poplatek za takové papírování se pohybuje přibližně 10–15 % z ceny zásilky. IBM odhaduje, že 

technologie blockchain v dodavatelském řetězci by mohla logistickému průmyslu ušetřit 38 mili-

ard dolarů ročně. To bude možné díky inteligentním kontraktům, které automatizují většinu pra-

covních postupů a obchodních procesů. Distribuovaná účetní kniha navíc omezí chyby, zkrátí do-

dací lhůty a umožní odhalit podvody. (Medium, 2022) 

 

Jak jsem uvedla výše, odesílání nákladu z jedné země do druhé vytváří dodavatelský řetě-

zec zahrnující až 30 organizací, které spolu více než 200krát interagují. Tyto interakce jsou přede-

vším fakturace a platby. Při tradičním přístupu jsou tyto finanční transakce složité, vyžadují spous-

tu času a byrokratického úsilí, což má za následek manipulaci, podvody a generuje mnoho chyb. 

Technologie umožňuje automatizovat proces fakturace a jejich úhrady tím, že tyto výpo-

čty naváže na provedení určité akce, např. pořízení záznamu o dokončení přepravy nákladu přes 

hranice. 

Blockchain v dodavatelském řetězci: 

 

• zajišťuje přesnost a soulad s načasováním finančních kalkulací; 

• snižuje potřebu papírování a zprostředkovatelů, kteří jsou potřeba k zajištění poctivosti a 

dodržování transakcí, což výrazně sníží náklady; 

• pomáhá předcházet podvodům nebo je rychle identifikovat; 

• snižuje počet chyb (například nesprávný název společnosti nebo číslo účtu); 

• urychluje všechny procesy obecně. 
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Velkým problémem v dodavatelských řetězcích je nízká úroveň spolehlivosti ověřitelných 

informací, která je přímým důsledkem nedostatečné transparentnosti v odvětví. Například kvůli 

nedostatku transparentnosti při tvorbě nákladů na přepravu mnoho společností přeplácí doruče-

ní svého zboží spotřebiteli a kvůli neschopnosti odesílatele kontrolovat proces doručení. 

Vzhledem k tomu, že všechna data jsou uložena na blockchainu, každý účastník dodava-

telského řetězce může kdykoli zkontrolovat informace pro každou loď, kontejner nebo náklad, což 

snižuje nesrovnalosti v dokumentaci. Navíc pomocí neměnných dat a informací o nákladu v reál-

ném čase mohou být neshody urovnány podstatně rychleji. Díky automatizaci lze nyní mnoho 

sporů vyřešit během několika minut pomocí pouze přesných údajů. Podnikům by to také pomohlo 

při řešení klientských problémů.  

Každý den zmrazí platební spory v odvětví logistiky transakce v hodnotě více než 140 mi-

liard dolarů. K tomu například dochází, když odesílatel sdělí přepravní společnosti, že odeslal ne-

správnou fakturu, nebo když strany zapomněly uvést, kdo platí poplatky. (Medium, 2022) 

 

 

Případové studie 

„TradeLens pomohl generovat úsporu efektivity procesu přibližně osm hodin týdně. S 

notifikacemi TradeLens jsme nadmíru spokojeni. Pomáhá nám přejít od reaktivního k proaktivní-

mu rozhodovacímu procesu. TradeLens je plně integrován do našich každodenních celních operací 

a tým nevidí, že bychom se vraceli ke starému způsobu práce.“ PETER STOCKHAMMER, SENIOR 

MANAŽER, STRATEGIE A MANAGEMENT LSP, PUMA 

 

V kategorii definované rychlostí uvedení na trh PUMA vždy hledá způsoby, jak dostat své 

nejnovější zboží ke spotřebitelům efektivněji a levněji. Je to strategie, která je posunula do popře-

dí automatizace a řízení dopravy. Ale ve svém primárním přístavu Bremerhaven v Německu spo-

lečnost PUMA nebyla automaticky upozorněna, když byly jejich kontejnery k dispozici k vyzvednu-

tí. Zaneprázdněné interní celní oddělení společnosti PUMA stráví více než 2 hodiny denně kontro-

lou stavu příchozích kontejnerů obnovováním webových stránek námořních přepravců, odesílá-

ním e-mailů a telefonováním. Aby PUMA ušetřila čas a efektivně plánovala zásoby, chtěla vědět, 

kdy terminál uvolnil každý ze svých 200+ kontejnerů. (TradeLens, 2022) 

 

PUMA oslovila svého Key Account Managera Marka Van Grinsvena z AP Møller Maersk, 

který jim představil TradeLens. PUMA se připojila k platformě TradeLens a udělila partnerovi pří-
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stup k terminálu v přístavu Bremerhaven, který přijímá jejich kontejnery. To umožnilo terminálu 

publikovat každou událost uvolnění kontejneru prostřednictvím API okamžitě a bezpečně do Tra-

deLens.  

Po nastavení oznámení, TradeLens okamžitě spustil e-mailové oznámení o uvolnění kon-

tejneru vybraným členům týmu v celním oddělení PUMA. Implementace trvala tři hodiny, a jakmi-

le byly údaje k dispozici, byla vydávána oznámení, která celní tým téměř v reálném čase informo-

vala, kdy byly kontejnery vyloženy a připraveny k vyzvednutí. (TradeLens, 2022) 

 

Dalším příkladem je společnost Van Den Ban, mezinárodní velkoobchod a distributor 

pneumatik se sídlem v Nizozemsku, nakupoval produkty od pěti mezinárodních výrobců a distri-

buoval je svým zákazníkům z řad globálních maloobchodníků. Stejně jako většina společností je-

jich velikosti mají malou a velmi vytíženou kancelář, která řídí logistiku. Někdy se věci propadly 

skrz trhliny: zapomenuté kontejnery shromažďovaly poplatky za zadržení v hodnotě až 300 000 

dolarů ročně. (TradeLens, 2022) 

Jejich procesy, které se spoléhaly na informace od odesílatelů a přepravců, jim poskytova-

ly omezenou viditelnost. Tým trávil 8 hodin týdně kontrolou stavu zásilky na webových stránkách 

přepravců a poté zadáváním informací. Opakující se manuální práce předvídatelně vedla k chy-

bám (s následky, které byly často nepředvídatelné.) Všechny hodiny vkládání dat byly ztracenou 

příležitostí pro zaměstnance, kteří mohli lépe investovat čas do péče o zákazníky. 

Pomocí rozhraní API TradeLens se data přepravce vkládala přímo do SharePointu a auto-

maticky vyplňovala tabulku, kterou tým společnosti používal ke sledování zásilek. Přepravní udá-

losti (jako vyložení kontejneru z plavidla a výjezd terminálu) se aktualizovaly v reálném čase přímo 

z vlastních systémů dopravců. Žádné ruční klíčování, žádné chyby a žádné neúplné informace – 

takže žádné „ztracené“ kontejnery pro hromadění poplatků za D&D. Co se týče back office, žádné 

školení se jej netýkalo; všechny jejich procesy byly stejné – kromě těch, které už nemuseli dělat, 

jako je kontrola stránek operátorů nebo ruční zadávání dat. Nyní, když ťukli do tabulky, měli po-

drobná data v reálném čase – a přehled o zásilkách, který nikdy předtím neměli. 

Podtrženo sečteno: 

• Viditelnost kontejneru eliminovala poplatky za zadržení (D&D) 

• Znalost stavu kontejnerů v reálném čase umožnila týmu zajistit přepravu dříve, než vyprší 

volný čas a vzniknou poplatky – s předpokládanou roční úsporou 300 000 USD ve srov-

nání s minulými lety. 

• Automatizované zadávání dat o zásilce prostřednictvím rozhraní API vedlo k nulovým 

chybám při zadávání a uvolnilo více než 100 hodin administrativního času.  
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• Přesná data zadaná a přístupná bez námahy byla pouze začátkem výhod. 

• Van Den Ban zvýšil svůj výhled na budoucí zásilky z 1 nebo 2 týdnů na 4 týdny, což jim 

umožnilo přesněji plánovat řidiče, skladové prostory a dodávky tak, aby uspokojili poptáv-

ku. (TradeLens, 2022) 

 

Do třetice si uvedeme případ evropského kamionového speditéra, jehož zaměstnanci byli 

zavaleni nekonzistentními, často nepřesnými aktualizacemi kontejnerů získanými z webových 

stránek různých přepravců a terminálů nebo poskytnutými e-mailem. Pohybovali se po tenké hra-

nici mezi frustrováním zákazníků příliš velkým množstvím informací a poskytováním nezbytných 

aktualizací kontejnerů. Potřebovali snadný a efektivní přístup k přesným informacím o stavu ná-

kladu. Potřebovali také způsob, jak poskytovat zákazníkům včasné aktualizace bez jakýchkoli nad-

bytečných informací. (TradeLens, 2022) 

Mezitím jejich fakturační postupy nebyly ideální. Nekonzistentní viditelnost kontejneru 

zabránila speditérovi, aby věděl, že bude existovat zdržování od námořního dopravce, které bude 

muset být účtováno zákazníkovi. Výsledkem bylo, že speditér někdy obdržel překvapivé poplatky 

mnohem později a byl by nucen vybrat si mezi přeúčtováním a naštváním svého zákazníka nebo 

snězením přebytku.  

Platforma TradeLens umožnila dopravci vyvinout chytřejší a rychlejší systém, který jim po-

skytuje výhodu zákaznických služeb. Díky bezproblémové integraci API s otevřeným standardem 

byli schopni začít přijímat data o událostech od oceánských dopravců, terminálů a intermodálních 

operátorů. Data jsou přijímána v reálném čase přímo od prověřených partnerů dodavatelského 

řetězce. Zaměstnanci nyní mohou generovat oznámení o kontejneru pro každého zákazníka na 

základě jeho preferencí. Od implementace TradeLens je většina služeb placena podle vydání Bill of 

Lading, což společnosti umožňuje vystavovat faktury rychleji, a co je nejdůležitější, snížit chyby a 

opomenutí. (TradeLens, 2022) 

Implementací došlo k snížení počtu hovorů se žádostí o informace o zákazníkovi 1,5krát. 

Relevantní a spolehlivá data událostí odstranila chaos z procesu poskytování aktualizací výji-

mek. Jejich cílem je upozornit klienty na jakoukoli změnu, která má za následek zpoždění dvou a 

více dnů. U tisíce kontejnerů zpracovaných prostřednictvím TradeLens speditér snížil zmeškanou 

komunikaci se zákazníky na nulu.  

Nyní mají zaveden systém pro zlepšení cash flow dvěma způsoby. Prvním z nich je větší 

přehlednost přepravního řetězce, která dopravci umožňuje vystavovat faktury rychleji bez rizika 

chyb. Mohou zkontrolovat data o událostech, aby zjistili, zda dojde ke zdržení, vypočítat náklady a 

vystavit přesnou fakturu, aniž by čekali na fakturu dopravce – ušetří v průměru 2 dny. U 1 000 

pozorovaných kontejnerů bylo 100 % faktur vystaveno podle plánu nebo dříve. 



 60 

Druhým způsobem je využití digitálních dokumentů. Zasílatel nyní může svému klientovi poskyt-

nout TradeLens eBL za službu, kterou provedl, čímž to „prokáže“. Tím, že nebudou muset čekat na 

originál nákladního listu od dopravce, mohou dostat zaplaceno o dny dříve. (TradeLens, 2022) 

 

 

7.2 Pravost šperků a diamantů ověří blockchain od IBM 

Podle odhadů National Retail Federation se spotřebitelé chystali utratit za šperky k loň-

skému Valentýnu 4,3 miliardy dolarů. Před samotnou koupí se však nezajímali ani tak o cenu zbo-

ží, ale především o jeho pravost a hodnotu. Iniciativa TrustChain sleduje a ověřuje pravost dia-

mantů a drahých kovů napříč všemi fázemi dodavatelského řetězce. Díky spolupráci s IBM nyní na 

jedné platformě zajišťuje digitální ověření, kontrolu fyzického výrobku i procesu výroby a dohled 

třetí strany. 

Podle některých odhadů studie Consumer Goods Forum tratí globální ekonomika 

na padělaných výrobcích až 250 miliard dolarů ročně. Stejná studie také uvádí, že roční náklady 

pojišťoven spojené s podvody dosahují pouze na šperkařském trhu až 2,5 miliard dolarů. Proto 

zástupci firem obchodujících s diamanty a šperky hledají nové způsoby, jak tyto materiály sledovat 

ve všech fázích světového dodavatelského řetězce – od dolů až k prodejci. Dodavatelský řetězec, 

po kterém se diamanty, šperky a zlato pohybují, je v současnosti natolik složitý, že je velmi obtížné 

dohledat původ jednotlivých kusů. Vyšší transparentnost by mohla všem stranám, včetně spotře-

bitelů, zajistit přehled o tom, kudy se šperky pohybují a odkud pochází. Tím bude zaručena jejich 

kvalita a pravost. (Hospodářské Noviny, 2018) 

 

Blockchain přináší prodejcům jednodušší a bezpečnější způsob, jak tyto transakce efektiv-

ně spravovat. V transparentním sdíleném systému se vytváří trvalý řetězec záznamů o uskutečně-

ných transakcích, díky kterému může jakákoli ze stran zboží kdekoli na světě přesně a rychle do-

hledat. Proto je blockchain čím dál častěji využíván k ověřování pravosti výrobků. Průzkum společ-

nosti IBV mezi 203 firmami z oblasti spotřebního zboží zjistil, že 18 % všech firem v tomto oboru 

už blockchain používá. Podle respondentů přinesl blockchain největší změnu do oblasti bezpeč-

nosti a pravosti výrobků. 

Sdružení předních firem na trhu se zlatem a diamanty nedávno oznámilo spuštění první 

mezioborové iniciativy využívající blockchain k dohledání původu hotových kusů šperků. Firmy 

Asahi Refining (rafinace drahých kovů), Helzberg Diamonds (americký prodejce šperků), 

LeachGarner (dodavatel drahých kovů), The Richline Group (světový výrobce šperků) a UL (nezá-
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vislé kontroly prováděné třetí stranou) spouští iniciativu TrustChain, která bude založena na plat-

formě IBM Blockchain a poběží v cloudu IBM. 

Iniciativa TrustChain sleduje a ověřuje pravost diamantů a drahých kovů napříč všemi fá-

zemi dodavatelského řetězce. Díky spolupráci s IBM nyní na jedné platformě zajišťuje digitální 

ověření, kontrolu fyzického výrobku i procesu výroby a dohled třetí strany. Iniciativa už takto v 

blockchainové síti zajistila stoprocentní sledování šesti modelů diamantových a zlatých zásnubních 

prstenů. Zahrnutí všech důležitých stran zapojených do výroby šperků, od důlních společností přes 

výrobce a velkoobchodní dodavatele až po prodejce, do jedné platformy přináší lepší záruku kvali-

ty a pravosti výrobků. (Hospodářské Noviny, 2018) 

 

 

Everledger — Jak Blockchain zajišťuje luxusní zboží 
 

Velikonoční víkend v dubnu 2015 je událostí, kterou mnozí nazývají jednou z největších 

britských loupeží. Loupež, označovaná jako Hatton Garden heist , byla úspěšně provedena gan-

gem zlodějů, kteří ukradli diamanty a další šperky v odhadované hodnotě 200 milionů li-

ber. Skutečná hodnota odcizeného zboží nebyla nikdy odhalena kvůli chybějícím certifikacím pro 

některé ztracené věci. Nedostatek provenience luxusního zboží je problém, který se snaží vyře-

šit Everledger , startup založený na blockchainu, říká jeho zakladatelka a generální ředitel-

ka Leanne Kempová . „(Provenance) je životní příběh předmětu a ve světě luxusního zboží na pro-

venienci záleží, protože nelze oddělit hodnotu předmětu od jeho původu a jeho historie,“ pozna-

menává Leanne. 

„Týká se [provenience] diamantů, hodinek, umění a šperků, ale je tu problém. Světová 

provenience je uzavřena v papíru. Když se ztratí původ, objeví se další slovo, a to slovo je riziko.“ —

Leanne Kemp, Everledger 

 

Podle Leanne jsou „mezinárodní titulky zamořeny příběhy o podvodech, manipulaci s do-

kumenty, syntetických kamenech , černých trzích a konfliktních kamenech “. Většina těchto pro-

blémů byla zakořeněna v nedostatečné viditelnosti a původu v rámci dodavatelského řetězce, 

podpořeného papírovým certifikačním systémem náchylným k neoprávněné manipulaci. 

"Tyto problémy jsou skutečné, dají se vyčíslit a stojí pojistitele 50 miliard dolarů ročně, 

ale bohužel a co je důležitější, stojí každého z nás... zvýšené náklady na pojištění." 

—Leanne Kemp, Everledger 

 

  

https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/11520077/Hatton-Garden-raiders-empty-hundreds-of-safety-deposit-boxes.html
https://everledger.io/
https://www.linkedin.com/in/leannekemp/
https://en.wikipedia.org/wiki/Gemstone#Synthetic_and_artificial_gemstones
https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_diamond
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Everledger byl vytvořen s cílem minimalizovat podvody a je to „digitální globální účetní 

kniha, která sleduje a chrání cenné položky“. Tým vytvořil platformu, která přinesla větší trans-

parentnost na otevřená tržiště a globální dodavatelský řetězec – tím, že zajistí, že autenticita aktiv 

je zabezpečena a uložena mezi všemi účastníky odvětví. 

„Integrovali jsme dodavatelský řetězec do stejné digitální sítě a vytvořili jsme jedinou verzi 

pravdy pro všechny strany zapojené do obchodu s diamanty,“ říká Leanne. "Sdíleli jsme záznamy 

viditelné napříč účastníky oboru." 

Zapojením hlavních certifikačních společností po celém světě – včetně těch v Americe, In-

dii, Izraeli a Belgii (Antverpy), kde se diamanty třídí a certifikují – se společnosti Everledger podaři-

lo vytvořit digitální otisk prstu pro jednotlivé diamanty. 

Obrázek 11 Digitální otisk diamantu na blockchainu 

 

Tyto jedinečné identifikátory se skládají ze 40 bodů metadat, laserového nápisu na opasku 

a čtyř C kamene – barva, čistota, řez a karátová hmotnost. Tyto digitální otisky by pak byly zapsá-

ny na blockchain. Everledger také využívá Kimberleyského procesu , který začal v roce 2000. Jde o 

certifikační schéma, které klade rozsáhlé požadavky na proces výroby surových diamantů, aby se 

zabránilo výskytu konfliktních kamenů z černého trhu. Master certifikáty surových diamantů certi-

fikovaných Kimberley Process jsou také digitálně uloženy na blockchainu. 

  

https://4cs.gia.edu/en-us/4cs-diamond-quality/
http://www.enterpriselinuxinsights.com/blockchain-startup-everledger-unveils-technology-digitally-certify-kimberley-process/
https://www.kimberleyprocess.com/en
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Zatím víme, že Everledger ukládá digitální certifikáty na blockchainu. Co to ale znamená? 

Blockchain je stálá, bezpečná a neměnná účetní kniha, která zaznamenává aktiva, účastníky a 

transakce. To znamená, že účastníci sítě, jako jsou obchodníci, banky a pojišťovny, mohou ověřit, 

zda je aktivum (v tomto případě diamant) legitimní. 

 

„Nyní víme, kde se diamanty prodávají a dále prodávají online na tržištích, jako je Amazon 

a eBay. Spolupracujeme s pojišťovnami na podvodných nárocích, s Interpolem a Europolem, proto-

že diamanty překračují hranice a vstupují na černé trhy. Spolupracujeme s bankami, abychom jim 

pomohli efektivněji financovat střední část banku, ale co je důležitější, abychom vytvořili digitální 

trezor, abyste mohli ukládat všechny své cennosti do blockchainu.“ —Leanne Kemp, Everledger 

 

Everledger nabízí API pro následující účastníky: 

• Banky a pojišťovny. Sleduje identitu digitalizovaných položek a pomáhá bankám a pojiš-

ťovnám při správě podvodných transakcí. 

• Vymáhání práva. Umožňuje sledování podvodů na základě shromážděných dat. 

• Online tržiště. Pomáhá s odhalováním prodeje odcizených věcí. 

 

Everledger API poskytuje přístup k certifikátům, zásadám a informacím o nárocích a spo-

léhá na REST, JSON, adresy URL orientované na zdroje a standardní metody HTTP. Dnes je Ever-

ledger poháněn IBM Blockchain, který spoléhá na Hyperledger Fabric . Před rokem 2016 Everled-

ger využíval další technologie blockchainu, jako je Ethereum, Eris a BigchainDB . Podle IBM však 

byl v červenci 2016 dodán první pilot Hyperledgeru. 

 

K dubnu roku 2017 je na blockchainu Everledger digitálně uloženo přes 1,2 milionu dia-

mantů. „Amazon začal s knihami a Everledger začal s diamanty,“ říká Leanne. Poznamenává však, 

že "naše vize je mnohem větší." Nyní Everledger postupně rozšiřuje svůj dosah a spolupracuje s 

dalšími organizacemi – Vastari pro umění, Chai Consulting pro víno, Britannia Mining pro obcho-

dování s komoditami a SAP Ariba pro dodavatelský řetězec – s cílem poskytnout tolik potřebnou 

provenienci pro rizikové zboží.  

(Everledger, 2017) 

 

 

 

 

 

https://www.altoros.com/blog/general-availability-of-hyperledger-fabric-v1-0-what-to-expect-in-2017-and-when/
https://www.ethnews.com/diamonds-are-forever-on-the-ethereum-blockchain
https://www.coindesk.com/markets/2015/08/01/everledger-brings-blockchain-tech-to-fight-against-diamond-theft/
https://blog.bigchaindb.com/ascribe-announces-bigchaindb-a-scalable-blockchain-database-that-processes-over-one-million-writes-fbc3bbb47dfe
https://www.ibm.com/de/linux-on-z-ws/agenda/pdf/7_-_BBC-1454_Blockchain-as-a-Service.pdf
https://www.coindesk.com/markets/2016/05/02/everledger-plans-blockchain-database-to-combat-art-fraud/
https://www.finextra.com/pressarticle/67381/everledger-secures-the-first-bottle-of-wine-on-the-blockchain
http://www.britanniamining.com/collaboration-with-everledger-enables-britannia-mining-to-dig-deeper-into-the-value-chain/
https://www.ariba.com/about/press-releases/sap-ariba-gets-in-blockchain-game
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8 Tři blockchainové ETF pro Q4 2021 

Fondy obchodované na burze blockchain ( ETF ) vlastní akcie ve společnostech, které mají 

obchodní operace v blockchainové technologii nebo z toho nějakým způsobem profitu-

jí. Blockchain se skládá ze složitých bloků digitálních informací a stále více se používá v bankovnic-

tví, investování, kryptoměně a dalších sektorech. Zatímco blockchain je relativně nová technolo-

gie, mnoho společností, které v tomto prostoru působí, jsou dobře zavedené. Některé příklady 

zahrnují International Business Machines Corp. ( IBM ), Oracle Corp. ( ORCL ) a Visa Inc. ( V ). 

 

Mnoho investorů si dává pozor při riskování investice do blockchainu kvůli spojení techno-

logie s volatilním trhem s kryptoměnami. Blockchain však není totéž jako kryptoměna 

a blockchainové ETF investují pouze do akcií regulovaných společností, z nichž mnohé jsou velký-

mi technologickými firmami s modrými čipy, a nikoli přímo v kryptoměně. 

 

V USA se obchodují tři ETF blockchainu, vyjma inverzních a pákových ETF a fondů s méně 

než 50 miliony dolarů spravovaných aktiv ( AUM ). Tento seznam nezahrnuje ETF Bitwise Crypto 

Industry Innovators ( BITQ ), který byl spuštěn v květnu 2021 a nemá dostatečnou historii obcho-

dování, aby mohl být zařazen do žebříčku. 

 

Tyto tři blockchainové ETF za posledních 12 měsíců překonaly širší trh a zaznamenaly vyšší 

celkové výnosy než celkový výnos S&P 500 ve výši 34,0% k 10. srpnu 2021. Nejvýkonnější bloc-

kchain ETF za 4. čtvrtletí 2021 na základě výkonnosti za poslední rok, je Amplify Transformational 

Data Sharing ETF ( BLOK ). Níže zkoumáme tři ETF blockchainu. Všechna čísla jsou k 10. srpnu 

2021.   

(Investopedia, 2021) 

 
  

https://www.investopedia.com/terms/e/etf.asp
https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp
https://www.investopedia.com/terms/e/etf.asp
https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp
https://www.investopedia.com/markets/quote?tvwidgetsymbol=IBM
https://www.investopedia.com/markets/quote?tvwidgetsymbol=ORCL
https://www.investopedia.com/markets/quote?tvwidgetsymbol=V
https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain-etf.asp
https://www.investopedia.com/terms/b/bluechip.asp
https://www.investopedia.com/terms/a/aum.asp
https://www.investopedia.com/markets/quote?tvwidgetsymbol=BITQ
https://www.investopedia.com/markets/quote?tvwidgetsymbol=BITQ
https://www.investopedia.com/markets/quote?tvwidgetsymbol=BLOK
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Amplify Transformational Data Sharing (BLOK) 
 

Výkon za jeden rok: 112,9% 

Poměr výdajů: 0,71% 

Roční dividendový výnos: 1,30% 

Průměrný denní objem za tři měsíce: 448 406 

Správa aktiv: 1,2 miliardy USD 

Datum vzniku: 16. ledna 2018 

 
BLOK je aktivně spravovaný ETF, který investuje minimálně 80% svých čistých aktiv do ak-

cií společností zabývajících se vývojem a využíváním blockchainových technologií. Sleduje smíše-

nou strategii, investuje do kombinace hodnotových a růstových akcií různých tržních kapitaliza-

cí po celém světě a skládá se převážně ze společností působících v odvětví softwaru a služeb a di-

verzifikovaného finančního průmyslu. Tři nejlepší podíly fondu jsou akcie třídy A společnosti 

MicroStrategy Inc. ( MSTR ), poskytovatele platforem podnikového softwaru; akcie třídy A společ-

nosti Square Inc. ( SQ ), společnosti poskytující finanční služby a digitální platby; a Hut 8 Mining 

Corp. ( HUT: TSE ), kanadská společnost pro těžbu bitcoinů a blockchainovou infrastrukturu.  

(Investopedia, 2021) 

 

Siréna Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) 
 

Výkon za rok: 38,9% 

Poměr výdajů: 0,68% 

Roční dividendový výnos: 0,63% 

Průměrný denní objem za tři měsíce: 55 737 

Spravovaná aktiva: 289,1 milionu USD 

Datum vzniku: 17. ledna 2018  

Vydavatel: Poradci SRN 

 

BLCN sleduje index Nasdaq Blockchain Economy Index, který měří výkonnost společností 

zapojených do vývoje, výzkumu, podpory, inovací nebo využívání technologie blockchain. ETF sle-

duje smíšenou strategii, investuje do růstových a hodnotových akcií , a jejími třemi nejlepšími po-

díly jsou akcie třídy A společnosti Coinbase Global Inc. ( COIN ), provozovatele platformy pro smě-

nu kryptoměn; akcie třídy A společnosti Square Inc .; a akcie třídy A společnosti MicroStrategy Inc. 

  (Investopedia, 2021) 

https://www.investopedia.com/markets/quote?tvwidgetsymbol=BLOK
https://www.investopedia.com/terms/a/actively-managed-etf.asp
https://www.investopedia.com/terms/g/growthstock.asp
https://www.investopedia.com/terms/m/marketcapitalization.asp
https://www.investopedia.com/terms/m/marketcapitalization.asp
https://www.investopedia.com/markets/quote?tvwidgetsymbol=MSTR
https://www.investopedia.com/markets/quote?tvwidgetsymbol=SQ
https://www.investopedia.com/markets/quote?tvwidgetsymbol=HUT
https://www.investopedia.com/markets/quote?tvwidgetsymbol=BLCN
https://www.investopedia.com/terms/v/valuestock.asp
https://www.investopedia.com/markets/quote?tvwidgetsymbol=COIN
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First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) 
 

Výkon za jeden rok: 36,4% 

Poměr výdajů: 0,65% 

Roční dividendový výnos: 1,12% 

Průměrný denní objem za tři měsíce: 18 962 

Spravovaná aktiva: 117,8 milionu USD 

Datum vzniku: 24. ledna 2018 

Vydavatel: First Trust 

 
Společnost LEGR sleduje index Indxx Blockchain, který měří výkonnost společností, které 

aktivně využívají, investují, vyvíjejí nebo mají produkty, které mají z blockchainové technologie 

prospěch. ETF obvykle investuje minimálně 90% svých čistých aktiv do majetkových cenných papí-

rů, které tvoří index a má celkem 100 podílů, s výjimkou hotovosti, z nichž většina působí v infor-

mačních technologiích a finančním průmyslu.  

Mezi tři největší společnosti LEGR patří Nvidia Corp. ( NVDA ), výrobce grafických proceso-

rů; Oracle Corp., nadnárodní společnost v oblasti počítačových technologií; a Advanced Micro De-

vices Inc. ( AMD ), výrobce polovodičů.  

(Investopedia, 2021) 

 

 

  

https://www.investopedia.com/markets/quote?tvwidgetsymbol=LEGR
https://www.investopedia.com/markets/quote?tvwidgetsymbol=NVDA
https://www.investopedia.com/markets/quote?tvwidgetsymbol=AMD
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9 Vliv pandemie covid na adaptaci blockchainu 

 
Rok 2020 přinesl zájem o blockchainovou technologii na vysoké úrovni. Nespoutaný zájem 

o technologii nebyl anomálií. Pandemie COVID-19 a z ní vyplývající výzvy odhalily značné nedo-

statky ve stávajících obchodních procesech a systémech, jakož i v technologiích, které je podporu-

jí. Průmyslové subjekty napříč všemi odvětvími, včetně hospodářských a zdravotnických, se potý-

kají se značnými bezpečnostními výzvami a dalšími mezerami. 

 

Rok 2020 se ukázal být dobrým rokem pro blockchainovou technologii, která má vysoký 

zájem a růst. Takový byl technologický dopad blockchainu, že Kongresový blockchainový klub 

uspěl u federální vlády USA, aby tuto technologii používala v boji proti koronaviru. Senátor napsal 

dopis vyzývající k použití technologie blockchain v boji proti COVID-19, protože poskytuje ochranu 

identity, zabezpečené dodavatelské řetězce, autentizaci registrů a mnoho dalších služeb. 

 

Pandemie COVID-19 fungovala jako obrovský urychlovač technologie blockchain. Máme 

různé hráče, kteří prosazují blockchainové iniciativy napříč jinými sektory, aby řešili mezery a vý-

zvy. V posledním desetiletí bylo přijetí technologie blockchain hlavně na podporu dodavatelských 

řetězců, smluv a finančních transakcí. Ve všech těchto případech bylo jedinou výzvou, že byl zva-

žován pro použití pouze v prvotřídních případech a důkazy koncepce, které se setkaly s určitým 

úspěchem, ale také významnou mírou selhání. Některá z prvních selhání implementace technolo-

gie blockchain vzešla z nedostatku silných obchodních případů. Vedoucí představitelé podniků a 

nadšení zúčastněných stran pro novou technologii vedly k investicím do technologie jen kvůli ní. 

 

S událostmi, které se odehrály v roce 2020, zejména během pandemie, se dynamika změ-

nila. Podniky a vlády se potýkají se slabými stránkami svých systémů a procesů, které existují již 

dlouhou dobu, ale byly vystaveny zdravotní krizi nebo ji ještě zhoršily. Některé z problémů umoc-

něných pandemií zahrnují narušení dodavatelských řetězců, které mají dopad na maloobchod, 

problémy s bezpečným přenosem záznamů pacientů zdravotnickými zařízeními a problém pod-

vodných tvrzení, s nimiž se musely vypořádat vládní úřady pro nezaměstnanost. Všechny tyto 

problémy přinutily příslušné úřady prozkoumat způsoby řešení základních problémů.  

 

Řešení mnoha výzev spočívá ve využití technologie blockchain. Stále více podniků nachází 

ve svých systémech a procesech aplikace pro blockchain. Konverzace o blockchainu se podle Me-

lanie Cutlanové, generální ředitelky společnosti Accenture, firmy poskytující profesionální služby, 
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a jejího spoluzakladatele pro blockchainovou a multiparty systémovou obchodní skupinu, dostala 

do popředí zájmu. I když rostoucí využití blockchainu prokázalo svou hodnotu během pandemie 

COVID-19, dostatečné investice do technologie se teprve uvidí. Zrychlené přijetí blockchainu v 

podnikových iniciativách by mohlo pomoci tlačit investice do technologie. Jednou z oblastí, kde 

byl blockchain široce přijat, jsou iniciativy distribuované účetní knihy (DLT) v logistice a dodava-

telských řetězcích. Zrychlené využívání této technologie bylo rovněž zaznamenáno v oblastech, 

kde podniky musí fungovat efektivněji a podporovat dodržování povinností. 

 

Technologie blockchain může například pomoci vládám rozesílat stimulační peníze efek-

tivněji, nákladově efektivněji a rychleji příjemcům. Tato technologie bezpochyby překoná kontroly 

papíru a přímé vklady. Může také přinést zefektivnění v rámci dodavatelských řetězců a dalších 

obchodních oblastí, zejména pokud jsou podniky finančně omezené a potřebují snížit náklady. Při 

průlomovém vývoji lze technologii blockchain použít k podpoře digitálních pasů, které fungují jako 

důkaz očkování proti COVID-19 a stavu imunity, aby bylo možné urychlit zrušení blokací/omezení 

a podpořit hospodářské oživení. 

 

Mnoho podniků má tendenci zadržovat obrovské výdaje v těžkých ekonomických časech. 

Nalezení vakcín proti COVID-19 a jejich masivní zavádění pomůže normalizovat globální finanční 

situaci a oživit podnikání. Podle zprávy skupiny Everest z roku 2020 bude výsledný ekonomický 

dopad pandemie jen krátkodobě potlačovat investice do blockchainu. Ve střednědobém a dlou-

hodobém horizontu povedou následující krize-zdravotní a finanční-pouze k většímu přijetí bloc-

kchainu, protože firmy se snaží vybudovat odolnost ve svých procesech a najít modely optimalizo-

vané pro rizika, aby vytvářely diferencovanou a vylepšenou hodnotu. Blockchain ve skutečnosti 

není jen o vylepšení stávajících metod, ale také o vytvoření prostředí, které umožní nové aktivity a 

příležitosti. 

 

Nakonec pandemie posunula podniky dále do jejich digitalizačních programů nebo inicia-

tiv. V některých odvětvích se má za to, že pandemie urychlila digitalizaci zhruba o tři až pět let. 

Šlo o přizpůsobení se novým skutečnostem, jako je vzdálená práce, přechod na cloud a dodržování 

protokolů, jako je sociální distancování a nedotýkání se povrchů. Všechna tato nová opatření po-

ložila základ pro implementaci blockchainu. Pandemie COVID-19 fungovala jako ukázka toho, jak 

mohou procesy podporované blockchainem překonávat konvenční technologie a přinést obrovské 

výhody podnikům ve všech odvětvích. Vedoucí představitelé a vedoucí pracovníci nevyžadují sil-

nější pobídky při rychlém sledování přechodu na technologii blockchain na podporu kritické in-

frastruktury a procesů. (LinkedIn, February 20, 2021) 
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10 Výsledky praktické části 

 
Blockchain navzdory kryptoměnám, které fungují na bázi této technologie, má stabilní vý-

voj jak v reálné ekonomice, tak na investičních trzích, kdy investoři a podnikatelé vidí v technologii 

potenciál a nebojí se jí důvěřovat. Kryptoměny v posledních letech zažívají prudké výkyvy a stále 

se řadí mezi velmi volatilní aktiva.  

Z analýzy využití blockchainu v praxi vyplynulo, že největšími přednostmi a důvody, proč 

vyměnit stávající technologie za blockchain jsou zejména odbourání centrální autority a snížení 

tak poplatků za poskytované služby, využití blockchainu coby vrstvy pro monetizaci technických 

dat z IoT zařízení, neměnnost, ochrana a zpřístupnění dat pouze povolaným subjektům a využití 

blockchainu coby sdílené platformy/databáze pro validaci jednotlivých operací a sdílení dat mezi 

subjekty. Tyto čtyři hlavní výhody při nasazení blockchainu se neustále v jednotlivých případech 

užití opakovaly a ukázalo se, že když některá úloha vykazuje některou z těchto vlastností, je mini-

málně dobrým kandidátem pro úvahu, zdali zde nasadit blockchain či ne.  

 

Kdybych měla v práci uvedené oblasti ekonomiky zhodnotit z hlediska šancí, že by tyto ob-

lasti měl blockchain v bližší době změnit, asi nepřekvapí, že bych na prvním místě jmenovala fi-

nanční sektor, který už částečně měněn je, protože kryptoměny představují již dnes reálné plati-

dlo. Na druhém místě bych uvedla logistiku, kde již také existují určité projekty v ukládání historie 

produktu a kde problematika okolo řízení dodavatelských řetězců splňuje mnoho podmínek pro 

nasazení blockchainu. Na pomyslné třetí místo bych zařadila decentralizovaný volební systém, 

protože si myslím, že implementačně se jedná o poměrně snadno realizovatelný projekt, kdy v 

podstatě stačí zprovoznit decentralizovanou volební aplikaci. 

 

Na základě této práce lze vnímat nové poznatky o přidané hodnotě BCT. Společnosti, kte-

ré nemají odborné znalosti v oblasti BCT, mohou tuto práci použít k tomu, aby jim pomohla při 

výběru technologie. Tento dokument navíc poskytuje manažerské poznatky tím, že identifikuje 

současné možné aplikace této technologie, zkoumá je z hlediska jejich přínosů, a tak upozorňuje 

na možné mezery ve výzkumu. Nalezené aplikace zvýrazňují příležitosti a mohou inspirovat spo-

lečnosti.  
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Stručně řečeno, hlavní výhody BC jsou v tom, že na rozdíl od tradičních distribuovaných 

databází není vyžadován žádný prostředník nebo centrální účetní bod, protože účastníci sítě se 

navzájem kontrolují. BC tak vytváří konsenzus o aktuálním stavu sítě, aniž by od jednotlivých part-

nerů SC vyžadoval vzájemnou důvěru. Zaručuje také integritu a neměnnost informací na něm ulo-

žených. 

BCT je považována za novou technologii s mnoha slabinami a překážkami v přije-

tí. Hlavním rysem je decentralizovaná struktura, která v kombinaci s transparentností nastavuje 

nové bezpečnostní standardy. Ve srovnání s konvenčními centrálními databázemi je BCT poměrně 

složitá a za vysokou úroveň zabezpečení se platí vysokými náklady na hardware a energii. Toto 

úsilí má smysl pouze tehdy, pokud výhody plynoucí z transparentnosti mohou převážit nad nevý-

hodami. U kritického zboží, jako jsou potraviny nebo léčiva, nebo v luxusních SC, by se BCT mohla 

používat stále častěji. 

 

Zjištěním práce je, že BCT je zvláště užitečné pro zboží s vysokou hodnotou. Kromě toho 

se výhody BCT nejlépe projeví, když je objem obchodů s příslušným zbožím nízký. Požadavek na 

transparentnost a neměnnost dat musí být důležitější než ochrana citlivých dat. Tato práce má 

určitá omezení, která je třeba vzít v úvahu při pohledu na výsledky. 
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11 Závěr 

 
Blockchain je jednou z revolučních technologií používaných za posledních několik let v 

moderním obchodním modelu. Pro většinu obyvatelstva tato technologie představuje něco složi-

tého a hrozivého, jako si lidé představovali elektřinu nebo globální internet. Ale dneska si lidstvo 

bez těchto věcí nedokáže představit obyčejný život a všechny existující základní procesy. 

  

Technologie blockchain může být využita pro mnoho účelů, v současné době ji společnosti 

používají ke zjednodušení úkolů a procesů, k poskytování nových služeb a zvyšování kvality stáva-

jících, snížení nákladů, zvýšení bezpečnosti a dosažení vyššího výnosu. Potenciálně v podniku stále 

existuje velké množství způsobů, jak využít blockchain pro řešení konkrétních problémů nebo od-

stranění slabých míst. Jako příklad jednoho ze způsobů použití technologie blockchain, který fun-

guje nejen v podniku, lze uvést, že dříve dvě strany, které si navzájem nedůvěřovaly, nemohly 

provádět transakce bez třetí důvěryhodné strany, například bez nějaké banky, což přímo souviselo 

s náklady na každou takovou operaci. Díky blockchainu a vlastnostem, které tato technologie na-

bízí, otázka důvěry se automaticky vyřešila.  

Zároveň tato technologie umožňuje šifrování transakcí a navázání transakcí na jakoukoli 

obchodní podmínku nebo splnění jakékoli události. Přitom lze zveřejnit splnění nebo nesplnění 

této podmínky. Avšak pro každý podnik to může mít jak své klady, tak i zápory, protože ne všech-

ny moderní obchodní modely mají zájem o zveřejnění svých informací. Nicméně technologie sama 

o sobě má velké šance zůstat na trhu, i když má své silné, ale i slabé stránky. 

 

Vlivem globalizace je logistika konfrontována s novými výzvami vyplývajícími z celosvětové 

sítě, kterou je třeba plánovat, řídit, optimalizovat a kontrolovat. Tato síť se skládá z velkého množ-

ství různých společností, které jsou v současnosti řízeny individuálně různými centrálními systémy. 

Holistická kontrola dodavatelského řetězce by mohla zvýšit jeho transparentnost a řešit otázku, 

jak vytvářet a udržovat konkurenční výhody oproti jiným SC. Samotná logistika společně 

s dodavatelským řetězcem by mohla ohromně těžit z decentralizované struktury blockchainu, vy-

soké transparentnosti a zabezpečení proti manipulaci. Tato práce ukazuje neustále rostoucí zájem 

logistiky a SCM o BCT. 

Jak již bylo zmíněno v první kapitole, blockchainové implementace jsou vždy záležitostmi 

více subjektů. Proto je potřeba, aby existovala dostatečně silná síť uživatelů a uzlů, která by přiná-

šela stabilitu, důvěru a systém jako takový mělo vůbec význam budovat. O ekonomických benefi-

tech lze mluvit jen tehdy, prospívá-li technologie společnosti, a ne pouze malé hrstce nadšenců.  
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