
 

 

 

 

 

Nedíváme se primárně na rychlé a pomíjivé zhodnocení coinů, které jsou zrovna trendy, avšak 

druhý den může prasknout spekulativní bublina a jejich cena se propadne o desítky procent. 

Nesnažíme se zvyšovat riziko na i bez toho značně rizikovém a volatilním trhu. Jsme 

přesvědčeni o revoluční přidané hodnotě distribuovaných technologií a připravujeme se 

na realitu, ve které bude většina existujících aktiv tokenizovaná. 

V blízké budoucnosti bude každý moci i s malým kapitálem pohodlně, rychle, bezpečně a bez 

prostředníků investovat do projektů, ve kterých vidí potenciál, které mu dávají smysl. Stejně 

pohodlně a okamžitě bude pak moci majetkové (security) tokeny těchto projektů prodat na 

sekundárním trhu tak, jako dnes obchodujeme kryptoměny. Jádrem trhu kryptoměn pak 

nebudou samotné měny, ale podíly na hodnotných statcích, jako jsou nemovitosti, akcie, 

dluhopisy, umění, poukázky na zboží a služby, komodity, utility, ale také třeba sponzoring 

zvířat v zoo nebo sportovní kluby či hudební skupiny.  

Fanoušek kapely jí vyjádří podporu nákupem fan tokenu v aplikaci v mobilním telefonu. Tím 

skupině přispěje např. na nahrání nového alba. Automaticky, plynule (nikoli jen jednou ročně) 

mu pak bude díky důmyslnému systému smart contractů v měně podle vlastní volby chodit 

podíl na příjmech z prodané hudby nebo z koncertů. Stejným způsobem může jít investor 

po ulici, a pokud se mu líbí pozemek nebo budova, obrátí na ni smartphone a okamžitě se 

dozví, zda není na trhu virtuální podíl na jejím vlastnictví. Tímto podílem nebo jeho částí pak 

může kdykoli zaplatit i v restauraci. Decentralizovaná směnárna zajistí, že provozovatel této 

restaurace obdrží bitcoin nebo třeba českou korunu, jednoduše měnu podle vlastního výběru. 

Investor nemusí nic řešit. Rozhoduje se o tom, v čem chce uchovávat hodnotu, likvidita je 

zajištěna. Podobně si může koupit podíl na uměleckém díle, na obrazu, který se mu 

v restauraci zalíbí. Nejenom, že si kupuje pocit spojený s příjemným zážitkem, ale především 

také spekuluje na růst jeho ceny. Nakupování akcií bude stejně snadné jako nakupování na 

Amazonu. Pokud si dnes na facebooku přečteme o zajímavém novém podnikatelském 

projektu, většina z nás může pouze snít o tom, že sami jednou budeme zkoušet měnit svět. 

V tokenizovaném světě se ale můžeme na takovém projektu i malou částkou rozumně podílet. 

Tyto věci lze do jisté míry provádět již dnes. Vývoj DLT směřuje k tomu, že se naše vize naplní 

dříve, než si většina lidí umí představit. Do portfolia tedy zařazujeme především kryptoměny, 

jejichž pojetí dává smysl pro takový svět, které pro něj nyní budují infrastrukturu. Tyto 

kryptoměny jsou novou kategorií firem, jejichž hodnota (a v případě rozumně nastaveného 

coinu i hodnota tohoto coinu) bude dramaticky stoupat tak, jako v minulých dvou dekádách 

stoupala hodnota akcií tehdy revolučních společností jako Google, Amazon, Netflix  nebo 

Uber.  
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