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Tento e-book vám zodpovie na otázky:

Aký zásadný problém v informatike rieši blockchain?

Ako súvisí blockchain a bitcoin?

Ako funguje blockchain?

Aké sú základné scenáre využitia blockchain technológie v podnikovej  

a štátnej sfére? 
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Veríme počítačom?
Naša	dôvera	v	 informačné	 technológie	

spravila	od	zrodu	internetu	úplný	čelom	

vzad.

V dobe príchodu internetu, začiatkom 90. rokov, bola 

naša viera v počítače absolútna. Vychádzalo to azda z 

vedeckých či matematických koreňov informatiky. Čo 

povedal počítač, bola pravda.

V roku 1996 ale titulnú stránku webu denníka SME 

ozdobil vyškerený Mečiar, niekto neznámy premenoval 

Ministerstvo obrany Českej republiky na Ministerstvo 

obrany Čínskej republiky a na stránky niekoľkých bánk 

pribudli holé baby. Boli to prví hackeri, vtedy ešte ne-

škodní študenti motivovaní zábavou a slávou, kto oká-

zalo demonštroval verejnosti, že počítačom sa nedá 

plne veriť. Vždy totiž existujú spôsoby, ako v nich ne-

zbedník vie poobracať jednotky na nuly.

Všetci to pochopili práve včas, keď začal byť internet aj 

o peniazoch a začali ho brázdiť skutočne zlí gauneri. 

Dnes sme v stave, že všetko, čo vylezie z počítača, víta-

me s menej či viac zdravou mierou pochybnosti. A tak 

je to dobre, popáliť sa dá ľahko.

Dnes plnia titulky novín správy o tom, že hackeri dokážu 

vypnúť elektrárne na Ukrajine, prečítať poštu prezident-

ským kandidátom v USA či Francúzsku, alebo zastaviť 

výrobu v automobilkách. Sme v dobe, kedy sú počítače 

pre chod firiem, organizácií, či jednoducho našich živo-

tov veľmi dôležité. Potrebujeme im opäť plne veriť.

Oblasť IT bezpečnosti zažíva krízu. Rýchla doba kladie 

pri vývoji softvéru čas dodania na najvyšší piedestál, hľa-

danie bezpečnostných chýb nemá prioritu a testovanie 

všetky chyby odhaliť ani nemôže. Programuje hocikto a 

hocijako, moderné „jazyky“ umožňujú programovať „kli-

kaním“. Výsledkom je zlatá baňa bezpečnostných dier a 

prívlastok o zlate je doslovný, s bezpečnostnými dierami 

sa bežne obchoduje, nákupcami sú aj štáty.

Preto potrebujete vedieť o blockchaine. O technológii, o 

ktorej všetky vedecké kapacity tvrdia, že sa jej dá veriť 

nielen veľmi, ale úplne. Zdá sa, že vo svete počítačov 

máme niečo, čo je definitívne, v čom nemožno nečest-

ne meniť veci.

Žiaden	vynález	nezmenil	ľudské	
životy	tak	ako	počítač,	ale	veriť	sa	
im nedá.
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Zahoďte predsudky  
voči bitcoinu
Nenechajte	sa	vystrašiť	 tým,	že	block-

chain	 je	 technológia,	 ktorú	 priniesol	

bitcoin.	Toto	zvláštne	virtuálne	platidlo	

sa	naozaj	preslávilo	predovšetkým	svo-

jou	kolísavou	hodnotou,	ktorá	priťahuje	

burzových	špekulantov.

Áno, za bitcoin si dnes môžete kúpiť falošný pas, dro-

gy, na mieru ušitý počítačový vírus, ale platiť s ním za 

iný tovar veľmi zmysel nedáva. Bitcoin je pomalý – stí-

ha len zhruba 7 tranzakcií za sekundu a je energeticky 

náročný – spáli viac energie ako Írsko. 

Predsa sa však o bitcoine píše, že pretvorí celý finanč-

ný segment. Dá sa totiž použiť na všetko, čo dnes ro-

bia banky či PayPal – na vklady, prevody, vinkulácie 

alebo pôžičky.

Nie je to však anonymita, čo robí bitcoin, presnejšie 

jeho podvozok blockchain zaujímavými pre svet finan-

cií a mnoho iných odvetví. Je, naopak, veľmi transpa-

rentná technológia, ale predovšetkým zmení to, ako 

dôverujeme informáciám, a nanovo nastaví naše vní-

manie autorít.

Prezýva sa aj „technológia pravdy“ a možno nás vyve-

die z tmy tejto „postfaktickej“ doby. Má potenciál zme-

niť spôsob, akým žijeme, čomu veríme, narušiť alebo 

aj vylepšiť úlohu štátu. 

Pre svet financií, obchodu, priemyslu, či pre štátne 

organizácie predstavuje blockchain možnosť hodno-

verne ukladať a zdieľať informácie, znížiť transakčné 

náklady a vytvárať platformy na výmenu hodnôt či in-

formácií, ktoré nepotrebujú centrálnu autoritu.

Blockchain	zmení	to,	ako	dôveru-
jeme	informáciám.
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Hash

Hash

Block + chain
Blockchain	 teda	 nie	 je	 bitcoin,	 je	 to	

technológia	 v	 jeho	 pozadí	 a	 bitcoin	 je	

len	jedno	z	jeho	použití.	

Blockchain je vo svojej podstate distribuovaná databá-

za chránená šifrovaním tak, aby sa k jej informáciám 

dostal len ten správny a aby sa v nej navždy uchovali 

všetky zmeny.

Funguje to takto: Dáta sa ukladajú do samostatných 

úložných celkov zvaných „block“. Tieto bloky sa uklada-

jú do reťazca jeden za druhým, preto „chain“. Vyzerá to 

ako vláčik, dáta sú rad za radom vo vagónoch. Každý 

vagón obsahuje nemenný údaj o tom, kto a kedy doň 

dáta vložil. Vagón je zapečatený voskom šifry.

Informácie sa dajú do vagóna zapísať len raz a potom 

sa už nedajú meniť. Dáta sú ako vytesané do kameňa. 

Takže kľúč k vagónu vám vlastne umožní len doň naze-

rať a vyhlasovať sa za jeho majiteľa.
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Block + chain
Ako sa s tým potom dá pracovať, ako s ním „nakladať“? 

Ak chcete nejakú informáciu vo vagóne zmeniť, musíte 

do úplne nového vagóna umiestneného na konci vlaku 

zapísať zmenu oproti pôvodným údajom. Aby ste sa 

potom dopracovali k aktuálnej informácii, musíte si pre-

čítať ten starý pôvodný vagón a prirátať k nemu zmenu 

z toho nového vagóna a prípadne ďalších zmenových 

vagónov a dostanete výsledný aktuálny obraz.

Áno, je to trochu prácne, ale vďaka tomu obsahuje vlak 

záznam úplne všetkých zmien, čo dáva systému trans-

parentnosť a čosi ako nekonečné tlačidlo „Undo“.

Aby boli vagóny dodatočne chránené pred vylúpením, 

každý obsahuje kryptografický odtlačok predošlého va-

góna. V počítačovej brandži sa to volá haš a je to len 

stručná informácia, podľa ktorej sa dá jednoznačne ur-

čiť, či sa vo vedľajšom vagóne nič nezmenilo.

Je to čosi ako odtlačok prsta, čo je tiež len pár zakrive-

ných čiar, ktoré však dokážu jednoznačne identifikovať 

veľký zložitý systém – osobu. Tu to navyše funguje tak, 

že ak by sa vo vagóne niekomu čo i len vlások skrivil, 

jeho haš v susednom vagóne sa úplne zmení a vlak 

spustí poplach. Pritom je to všetko vlastne len krásna 

matematika

Tento vlak je navyše rozkopírovaný v plnej veľkosti s 

identickým obsahom na stovkách, tisícoch počítačov 

po celom svete. Na každej vlakovej stanici je ten istý 

vlak a stanice medzi sebou komunikujú.

Ak by niekto nasilu prelomil pečať jedného vagóna na 

jednej stanici a zmenil jeho obsah, čo v súčasnosti pok-

ladáme za výpočtovo nemožné, nedokázal by v jednom 

okamihu hacknúť všetky vláčiky na všetkých staniciach 

po celom svete.

Ak by to zvládol len na časti z nich, spustil by sa po-

plach a ostatné vlaky by zmenu zavrhli. Preto pokladá-

me blockchain za dokonale chránené úložisko informá-

cií, aké tu ešte nebolo.
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Všetko	je	zároveň	transparentné,	
lebo	zápis	informácií	je	pod	do-
hľadom	všetkých	účastníkov.



Block + chain
Dokonalé kryptovanie nie je všetko. Technológia 

blockchainu je jedinečná aj tým, že v nej chýba cen-

trálna autorita, ktorá by rozhodovala o čomkoľvek, čo 

sa okolo vláčikov deje. 

O všetkom rozhoduje konsenzus zúčastnených strán 

a tie svoje rozhodnutia robia na základe – matemati-

ky. Nemôžu sa teda nedohodnúť.

Keď sa má rozšíriť vlak o nový vagón, určí sa len jed-

na stanica, ktorá to vykoná. Ako sa vyberie? Férovo a 

nepredvídateľne, napríklad v prípade bitcoinu je to 

tak, že každá stanica dostane rovnakú vymyslenú 

matematickú hádanku, ktorej riešenie vyžaduje há-

danie v štýle „pokus-omyl“, a ktorá stanica ju prvá 

uhádne, tá dostane právo priraziť nový vagón (plus 

odmenu v podobe bitcoinu).

Áno, to je to „minovanie“, či dolovanie bitcoinov, kto-

ré motivuje účastníkov a zaručuje, aby celý systém 

fungoval.
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V kocke: Nikto nedokáže meniť dejiny vláčika. 

Čo leží, to nebeží. Nikto veľký nerozhoduje o 

tom, čo a kto do vláčika vkladá. Údaje vo vláči-

ku, rovnako ako ich vlastníctvo, sú dokonale 

bezpečné a žiadny jednotlivec či organizácia 

na tom nič nezmenia. Všetko je zároveň trans-

parentné, lebo práca staníc či pridávanie va-

gónov sú pod dohľadom všetkých účastníkov. 

Blockchain je verejná pravda.



Blockchain sa hodí všade tam, kde viacero strán po-

trebuje hodnoverne ukladať a vymieňať hodnoty, pri-

čom žiadna zo zúčastnených strán nemá prevahu.Keď 

ho tajomný jedinec, alebo skupina ľudí pod menom Sa-

toši Nakamoto, v roku 2008 priviedol na svet, vypukla 

práve finančná kríza, ktorú sme často pripisovali ne-

zodpovednosti či chamtivosti finančného sektora.

Pre mnohých ľudí nebolo toto načasovanie náhodné – 

videli v blockchaine možnosť, ako položiť banky na lo-

patky. Bitcoin totiž rozlúskol dovtedy nevyriešený prob-

lém digitálnych peňazí – neschopnosť obmedziť ich 

viacnásobné použitie.

Ak má niekto napríklad na svojom počítači elektronickú 

JPEG fotku a pošle vám ju, aj vy ju už budete mať na 

počítači, ale aj jemu ostane na počítači. Toto je v prípa-

de prevodu peňazí zjavný problém, ktorý v praxi riešia 

len dôveryhodné autority – centrálne a súkromné ban-

ky –, ktoré pri elektronickom prevode presunutú cifru 

zodpovedne odčítajú z pôvodnej kôpky. Ich autorita nie 

je postavená na jedinečnej technológii, ale na stáro-

čiach budovania reputácie finančného sektora.

Spočiatku naozaj vyzeral vzťah finančného sektora a 

bitcoinu konfliktne – táto virtuálna mena je v podsta-

te stále zakázaná v mnohých krajinách vrátane Ban-

gladéša, Thajska či Islandu. Naša Národná banka 

Slovenska napríklad o bitcoine povedala, že nespĺňa 

právne atribúty meny, a preto nespadá pod jej kontro-

lu a podobne sa k tomu stavia aj EÚ a zvyšné členské 

krajiny. Súčasne však banky, burzy a poisťovne roz-

behli silné investície do výskumu a vývoja využitia 

blockchainu vo svoj prospech.

Blockchain a finančný svet

Blockchain	sa	hodí	všade	tam,	
kde	viacero	strán	potrebuje	
hodnoverne	ukladať	a	vymieňať	
hodnoty,	pričom	žiadna	zo	zúčast-
nených	strán	nemá	prevahu.
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Ukladanie	a	výmena	informácií	

medzi	 viacerými	 stranami	 je	

klasický	scenár	využitia	block-

chain	 technológie,	 ktorý	 je	 ale	

prekvapivo	 úzko	 zameraný.	

Týka	 sa	 situácie,	 keď	 viacero	

strán	pracuje	s	 istým	dátovým	

setom,	nikto	 z	nich	nemá	 „na-

vrch“	a	zároveň	je	nevhodné	či	

nežiadúce	k	tejto	výmene	vyu-

žiť	 centrálnu	 autoritu.	 Príkla-

dom	môže	byť	hodnoverná	evi-

dencia	 diplomov	 vydávaných	

rôznymi	 inštitúciami,	 výmena	

logistických	dát	medzi	preprav-

cami,	 prístavmi,	 či	 colnicami	 

a	zapisovanie	energetických	to-

kov	 na	 infraštruktúre	 využíva-

nej	viacerými	subjektami.

Ukladanie	 citlivých	 informácií	

jednou	 entitou	 (alebo	 ich	 he-

šov)	na	verejnú	či	privátnu	sieť	

blockchain	 úložísk,	 ktoré	 sú	

geograficky	 a	 vlastnícky	 roz-

trúsené.	Dôležité	je	zabezpečiť	

integritu	 uložených	 dát,	 ktorú	

si	môže	akýkoľvek	užívateľ	da-

nej	siete	overiť.	Príkladom	na-

sadenia	 je	 ukladanie	 digitál-

nych	podpisov	v	jednej	banke,	

ukladanie	 hešov	 bezpečnost-

ných	počítačových	logov,	či	re-

gister	vozidiel.

Smart	kontrakty	sú	jednoduché	

aplikácie	 uzamknuté	 a	 potvr-

dzované	blockchainom	tak,	aby	

vytvárali	 kredibilné	 tranzakcie	

podľa	 preddefinovaných	 pravi-

diel.	Príkladom	využitia	sú	ná-

jomné	zmluvy,	poistné	plnenia,	

či	stávkovanie.	

Blockchain v podnikovej a 
štátnej sfére

Scenáre	využitia	blockchainu	v	podnikovej	a	štát-

nej	sfére	spadajú	do	troch	základných	oblastí:
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V	 dobe	 písania	 tohto	 textu	 (február	

2018)	 neexistuje	 reálne	 rozšírené	 roz-

siahle	 nasadenie	 blockchain	 technoló-

gie	s	výnimkou	bitcoinu.	

Väčšina testovacích a skúšobných projektov v podnikovej 

sfére je motivovaných snahou spoznať možnosti, výkon-

nosť, či uplatnenie blockchainu v konkrétnych oblastiach.

Príklad testovacieho projektu v podnikovej sfére je spo-

lupráca IBM a logistického gigantu Maersk. Spoločne 

vyvíjajú platformu na výmenu informácií medzi loďami, 

špeditérmi, prístavmi či colnými úradmi. Tie v súčasnos-

ti komunikujú medzi sebou na priamo, čo spôsobuje veľ-

ké administratívne náklady. Spoločná platforma dá tejto 

komunikácii nielen efektivitu, ale aj zvýšenú kredibilitu. 

Do blockchainu je možné ukladať napríklad aj dáta zo 

senzorov umiestnených na jednotlivých prepravných 

kontajneroch, to pomôže napríklad v prípade dišpút pri 

poistných udalostiach.

Technologicky sa projekty v podnikovej a štátnej sfére 

väčšinou realizujú na už hotových i keď stále sa rozvíja-

júcich platformách, ktoré rozvíjajú renomované firmy zo 

sveta informatiky, ale aj mimo neho. Konzorcium firiem 

vedených IBM vyvíja platformu Hyperledger. Banka J.P.

Morgan vyvinula úpravy Ethereum platformy nazvané 

Quorum. Microsoft má platformu nazvanú Coco. Tieto 

produkty sa sústredia na lepšiu využiteľnosť v podniko-

vej sfére zlepšením výkonnosti, či na úpravy súvisiace s 

využívaním blockchainu vrámci uzavretých skupín.

Mnoho blockchain projektov je ladených marketingovo s 

neskrývaným cieľom pôsobiť „inovatívne“. Do tejto ka-

tegórie azda patria aj obchodné reťazce ako česká Alza, 

ktoré prijímajú platby bitcoinmi. 

Vo svete je taktiež množstvo testovacích projektov v 

štátnej sfére. Estónsko používa blockchain od r. 2012 na 

matriku, lekárske predpisy, či žiadosti o podpory. Nigéria, 

Keňa a Ghana používajú blockchain na kataster nehnu-

teľností, aby predišli korupcii a zlepšili prístup verejnosti. 

Švédsko experimentuje so smart kontraktami pri predaji 

nehnuteľností. UK skúša použiť blockchain pri vyplácaní 

podpory. Rusko postavilo systém na ukladanie údajov 

založený na blockchaine, ktorý má odolať aj kryptoútoku 

budúcich kvantových počítačov. Testuje ho napríklad 

protimonopolný úrad.

Projekty na blockchain technológii adresujú zatiaľ po-

merne okrajové oblasti. Ich postranný ale dôležitý cieľ by 

preto mal byť spoznávanie samotnej technológie a jej 

možné budúce uplatnenie, ktoré je stále vo hviezdach. 

Píše sa o tom, že decentralizované technológie majú po-

tenciál narušiť hegemóniu internetových gigantov ako sú 

Google, Facebook, či Amazon.

Či sa to naplní ešte určite nie je zrejmé. Blockchain je 

zatiaľ len sľubná technológia založená na matematike a 

tej sa dá veriť dokonale. Jednoducho dva plus dva rovná 

sa štyri a nikto s tým nič nespraví.

Blockchain v podnikovej a 
štátnej sfére

Skúšobné	projekty	sú	motivované	
snahou	spoznať	možnosti,	výkon-
nosť	či	uplatnenie	blockchainu	 
v	konkrétnych	oblastiach.
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