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PŘEHLED TRHU V KOSTCE -  
PRVNÍ KVARTÁL 2022 

Cenový vývoj bitcoinu 

 
Zdroj: Messari 

Bitcoin otevíral nový kalendářní rok s valuací 46 187 amerických dolarů. S malými odchylkami 
se téměř celý první kvartál nesl ve znamení fluktuace v cenovém pásmu 35 000 až 45 000 
dolarů. Bitcoin se však koncem března z tohoto pásma vymanil a uzavřel první kvartál s cenou 
45 537 dolarů se ztrátou téměř - 1,7 % v porovnání s otvírací cenou k 1. lednu 2022. Nejlepším 
dnem prvního kvartálu byl pro bitcoin 28. únor, kdy jeho hodnota vzrostla v průběhu jednoho 
dne o 14,59 %. 
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Cenový vývoj TOP 10 altcoinů 

 
Zdroj: Tradingview 

 
Mezi TOP 10 altcoiny (s výjimkou stablecoinů) se v úvodním kvartálu kalendářního roku 2022 
dařilo nejlepší platformě Terra, jejíž cena vzrostla o více než 24 %. Ostatní altcoiny z kategorie 
TOP 10 s výjimkou kryptoměny ripple však uzavřely úvodní kvartál ve ztrátě. Nejhůř z nich 
dopadla solana, která v průběhu tří měsíců ztratila až 27 % své hodnoty. 

Vývoj kapitalizace trhu kryptoměn 

 
Zdroj: Coinmarketcap 

Hodnota celého trhu kryptoměn byla na počátku roku 2022 na úrovni 2,18 miliard dolarů.  
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Během tří měsíců poklesla kapitalizace trhu až o 7 % na úroveň  
2,03 bilionu dolarů. Nejvyšší tržní kapitalizace v úvodním kvartálu  
bylo dosaženo v úterý 4. ledna 2022 ve výši 2,26 bilionu dolarů. 
 
 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI ZE SVĚTA 
KRYPTOMĚN 

Kryptoměny a válka na Ukrajině  
 
V posledním únorovém týdnu otřásla světem velmi negativní zpráva. Oznámení o zahájení 
speciální vojenské operace ze strany Ruské federace vyvolalo vlnu nejistoty napříč globální 
ekonomikou a finančními trhy, přičemž trh kryptoměn nebyl výjimkou. 
 
Bitcoin se po této zprávě relativně rychle propadl na lokální minimum 34 000 dolarů, ovšem 
už za pár hodin se svižně vrátil těsně pod hodnotu 40 000 dolarů. Hlavním hnacím motorem 
posílení bitcoinu byla rozhodnutí Evropské unie a západních zemí izolovat Rusko od globální 
ekonomiky v důsledku jeho invaze na území Ukrajiny.  
 
Tragičtější chvíle tehdy zažíval ruský rubl (RUB), jehož hodnota se v nepřímé kotaci vůči 
americkému dolaru vůbec poprvé v historii propadla až pod jeden cent. Významné oslabení 
domácí měny v Rusku však způsobilo příliv kapitálu od ruských investorů do bitcoinu, kteří 
hledali pro svoje peníze bezpečnou, rychle převoditelnou a stabilní alternativu. 
 
Tady však úkol kryptoměn během ruské invaze neskončil. Ukrajinský prezident totiž podepsal 
zákon o legalizaci krypto sektoru na Ukrajině, což umožňuje bankám otevírat účty pro krypto 
společnosti a zároveň legalizuje působení krypto burz na území Ukrajiny. Ukrajina se během 
této tragické válečné situace stala první zemí na světě, která oficiálně akceptuje finanční dary 
v kryptoměnách. Množství společností a známých osobností ze široké krypto komunity 
prokázalo akt solidarity a prostřednictvím darů poslalo na Ukrajinu během několika týdnů 
kryptoměny v hodnotě více než 100 milionů dolarů. 
 
Na druhé straně znemožnily ekonomické sankce, které spojenci Ukrajiny uvalili na Rusko, 
ruským institucím vstup na globální finanční a platební trhy. Zrodila se tak debata o tom, že 
Rusko sáhne po kryptoměnách, aby mohlo obejít sankce uvalené Západem.  
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Rusko však prostřednictvím bitcoinu a kryptoměn sankce neobejde,  
jelikož trh s kryptoměnami není dostatečně velký a likvidní na to, aby  
dokázal pokrýt objemy finančních potřeb Ruska. Kromě toho, pseudony- 
mní povaha transakcí umožňuje orgánům spojovat veřejné adresy s osobami  
z reálného světa, což prakticky umožňuje nežádoucí transakce přímo sledovat.  

Evropský parlament a zákaz kryptoměn typu Proof-of-Work 

 
Na začátku roku obletěla svět informace o tom, že Evropská unie by měla zakázat používání 
kryptoměn, které jsou založené na konsensuálním mechanismu Proof-of-Work. Do této 
kategorie spadají i dvě nejpopulárnější kryptoměny: bitcoin a Ethereum. Autorem tohoto 
vyjádření byl Erik Thedéen, místopředseda Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy 
(ESMA). Thedéen tvrdil, že těžba PoW kryptoměn je energeticky neudržitelná a nehraje v 
prospěch Pařížské dohody. Navrhl tak zákaz používání kryptoměn typu Proof-of-Work, 
přičemž se přiklonil spíš k aktivnějšímu využívání kryptoměn typu Proof-of-Stake, který má 
výrazně nižší energetickou spotřebu. 
 
V první polovině března se uskutečnilo zasedání Evropského parlamentu pro hospodářské a 
měnové záležitosti (ECON), během něhož poslanci rozhodovali o zákazu krypto aktiv 
založených na mechanismu Proof-of-Work. V procesu hlasování bylo pro zamítnutí tohoto 
návrhu 32 poslanců, přičemž pro jeho schválení bylo naštěstí pouze 24 poslanců. Ustanovení 
týkající se zákazu tohoto druhu kryptoměn je zároveň součástí navrhované legislativy 
Evropské unie v oblasti kryptoměn s označením MiCA (Markets in Crypto-Assets), která mimo 
jiné obsahuje i problematiku dodržování přísných pravidel KYC a AML. 

 
Oficiální tisková zpráva Evropského parlamentu dále informovala o tom, že širší legislativa 
MiCA byla schválená. To znamená, že poslanci se shodli na návrhu pravidel dohledu, ochrany 
spotřebitelů a environmentální udržitelnosti kryptoměn. Konzervativnější verze pravidel 
MiCA, z níž byl vyňat nejdůležitější bod týkající se zákazu kryptoměn Proof-of-Work, bude 
nyní předmětem jednání mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí a Radou Evropské 
unie, jež se budou snažit najít konsenzus pro krypto regulaci, která je k inovacím přátelská.  

Rostoucí počet krypto investorů 

 
Nejnovější průzkum společnosti Huobi Group, provozovatele jedné z největších 
kryptoměnových burz Huobi, přinesl veřejnosti množství zajímavých statistických údajů. 
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Podle zveřejněného dokumentu Crypto Perception Report 2022 přibližně  
70 % krypto investorů ve Spojených státech začalo investovat do kryptoměn  
až v roce 2021. Společnost realizovala v polovině prosince 2021 průzkum mezi  
přibližně 3 100 dospělými Američany, aby zhodnotila znalosti respondentů o krypto- 
měnách a o tom, co si myslí o masivním růstu krypto trhu v roce 2021.  

Průzkum zjistil, že až 68 % respondentů se poprvé dostalo do styku s kryptoměnami v 
posledním roce. Zhruba 21 % z nich začalo investovat do kryptoměn před dvěma roky, 
zatímco 11 % investorů začalo investovat do kryptoměn před více než dvěma roky. Podle 
zjištění průzkumu byli investoři při svých prvních investicích opatrní. Až 46 % respondentů 
uvedlo, že do kryptoměn investovali 1 000 dolarů nebo méně. Téměř 25 % dotázaných 
uvedlo, že do kryptoměn investovali od 1 000 do 10 000 dolarů. Dalších 29 % investorů 
vlastní kryptoměny celkem v hodnotě více než 10 000 dolarů.  

Zajímavou statistikou je také rostoucí počet žen, které investují do kryptoměn. Statistiky 
burzy Bitstamp ukázaly, že počet ženských investorek vzrostl během roku 2021 o 198 %, 
přičemž většinu investorek tvořila věková skupina od 30 do 35 let, ovšem nejúspěšnější byla 
věková skupina od 55 do 60 let, která je překvapivě víc otevřená riziku a do kryptoměn 
investovala větší částky. 

Ženy začínají sebevědomě obsazovat volná pracovní místa v blockchainovém a 
kryptoměnovém průmyslu. Podle CoinMarketCap vzrostl počet zaměstnankyň v krypto 
prostoru za poslední rok o 43 %. V krypto sféře však pořád dominují muži. Podle nejnovějších 
údajů tvoří 66 % krypto investorů muži a 55 % z nich je mladších 35 let. V roce 2018 tvořili 
muži podle CoinDance až 91 % bitcoinové komunity. 

Rozuzlení kauzy Bitfinex 
 
Další z významných zpráv ze světa kryptoměn se dostala na veřejnost v únoru, kdy se úřadům 
ve Spojených státech podařilo po pěti letech zkonfiskovat 3,6 miliard dolarů v bitcoinu 
pocházejících z hacknutí burzy Bitfinex, během nějž bylo v srpnu 2016 odcizeno až 119 756 
bitcoinů. Speciálním agentům se podařilo získat přístup k více než 94 000 BTC na základě 
domovní prohlídky, při níž našli u dvojice podezřelých soubory obsahující soukromé klíče k 
peněžence.  

Americké ministerstvo spravedlnosti nařídilo zatčení dvojice podezřelých v podobě 
manželského páru Ilji Lichtensteina a jeho manželky Heather Morgan za údajné spiknutí a 
praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoměn, které jsou spojené s hacknutím krypto 
burzy Bitfinex. Za to jim hrozí trest odnětí svobody ve výši až 20 let. 
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Od hacknutí burzy v roce 2016 uskutečňoval hackerský pár s ukradenými  
bitcoiny pravidelné, ale zato relativně malé přesuny v samostatných transak- 
cích. I když si podezřelí byli vědomi, že jejich transakce jsou pod drobnohledem,  
dvojice zůstávala i nadále aktivní na veřejnosti a na sociálních sítích. K praní ukrade- 
ných kryptoměn používala různé metody, včetně vytváření fiktivních identit, využívání 
darknetových trhů až po přesouvání prostředků na jiné formy kryptoměn, které používají 
pokročilejší prvky anonymity. 

Z twitterového účtu Ilji vyplývalo, že se jednalo o podnikatele, andělského investora a Web3 
vývojáře, a jeho polovička se na sociálních sítích prezentovala jako rapperka pod jménem 
Razzlekhan, přičemž v minulosti psala příspěvky pro Forbes magazín a disponovala 
hodnotnými znalostmi v prostoru kyberbezpečnosti. Vyšetřovací týmy uvedly, že na 
vypátraní prostředků pracovaly už od roku 2016. I když blíže neuvedli, jakým způsobem se 
dostali právě k Morgan a Lichtensteinovi, zástupce ředitele FBI uvedl, že agentura má vlastní 
nástroje na sledování digitálních stop.  
 
 

KRYPTOMĚNY A SVĚT TRADIČNÍCH FINANCÍ 

Mastercard nabízí krypto consulting 
 
Mastercard i nadále pokračuje v expanzi svých služeb do světa kryptoměn. Společnost 
nedávno začala poskytovat poradenské služby v oblasti kryptoměn v rámci nejnovějšího úsilí 
o zlepšení všeobecného přijímání kryptoměn. Společnost dále informovala, že její snahou 
bude pomáhat bankám pohybovat se v tomto prostředí bezpečněji a pomoci jim s přijímáním 
digitálních měn. Poradenské úsilí společnosti Mastercard vůči bankám a maloobchodníkům 
zastřešuje široké možnosti digitálních zahraničních peněz, od školení v počátečním stádiu, 
hodnocení nebezpečí a celobankovního růstu krypto a NFT technik až po krypto hrací karty a 
návrh krypto věrnostních aplikací. 

V lednu společnost Mastercard dokonce uzavřela partnerství se společností Coinbase, aby 
zpřístupnila fenomén nezaměnitelných tokenů (NFT) pro širokou veřejnost. Zájemci tak 
budou moci používat svoje debetní karty Mastercard na nákupy na přicházejícím trhu NFT 
společnosti Coinbase. 
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KPMG nakoupilo bitcoin 
 
Kanadská pobočka KPMG, která je součástí celosvětové sítě poradenských společností 
poskytujících služby v oblasti auditu, daní a poradenství, na začátku února oficiálně 
oznámila, že zařadila kryptoměny bitcoin a Ethereum do své obchodní rozvahy.  
 
Společnost ve zprávě informovala, že investice odráží jejich „víru, že institucionální přijetí 
krypto aktiv a technologie blockchain bude nadále růst a stane se běžnou součástí mixu 
aktiv.” Oznámení této novinky společností KPMG jako člena BIG 4, tedy čtyř největších 
auditorských společností na světě, je považováno z hlediska institucionální adopce za zatím 
největší zprávu tohoto roku. Společnost se zařadila mezi další velikány a přívržence 
kryptoměn, jako jsou MicroStrategy, Galaxy Digital nebo Tesla. 
 
Dodnes nebylo zveřejněno, jaký objem kryptoměn společnost nakoupila, informovala však o 
nákupu uhlíkových kompenzací (carbon offsets), aby tak kompenzovala emise, které mohou 
být spojené s nakoupenými BTC a ETH. KPMG dále informovala, že uhlíkové kompenzace byly 
přidané i z důvodu plnění svých závazků v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a řízení. 
Nákupy kryptoměn byly provedené prostřednictvím společnosti Gemini Trust Co., která jim 
poskytla svoje služby v podobě úschovy těchto aktiv. 

Kryptoměny jako oficiální platidlo ve městě Lugano  
 
Švýcarské město Lugano v jižním Švýcarsku v březnu oznámilo, že uzákoní bitcoin, stablecoin 
Tether a luganský token LVGA jako zákonné platidlo. Tyto kryptoměny jsou tak v tomto 
městě přijímány spolu se švýcarským frankem. 
 
Paolo Ardoino, hlavní technický ředitel společnosti Tether, informoval, že firma ve spolupráci 
s představiteli Lugana vytvořila fond ve výši 3 milionů švýcarských franků a bude tak dále 
pracovat na podpoře přijetí BTC, USDT a LGVA na obchodních místech v Luganu. Výkonný 
ředitel Tetheru uvedl, že do Lugana přitáhne velké talenty. Kromě toho to Luganu také 
pomůže stát se hlavním blockchainovým centrem v Evropě. 
 
Švýcarsko už déle patří mezi země, které se ke kryptoměnám stavějí přátelsky. Obyvatelé 
města Lugano budou moci platit uvedenými kryptoměnami také městské poplatky, ale 
akceptovat je jako platidlo budou moci bez problémů i jakékoliv podnikatelské subjekty v 
tomto městě. 
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Krypto banky ve státě Virginia  
 
Další krok k mainstreamovému přijetí kryptoměn uskutečnil senát amerického  
státu Virginia poté, co jednohlasně schválil žádost o změnu zákona, která umožní  
tradičním bankám ve státě Virginia poskytovat služby úschovy virtuálních měn. 

Zákonodárce Christopher H. Head tento návrh zákona představil už v lednu tohoto roku, 
ovšem schválení se dočkal až v březnu. Banky tak budou moci svým zákazníkům nabízet 
služby nákupu a úschovy kryptoměn. Banky nabízející tyto služby budou muset splňovat 
přísná pravidla, která se týkají zejména správně nastaveného systému řízení rizik. Tento 
zákon prošel v hlasování v poměru 39:0 a pro jeho uvedení do praxe je ještě potřeba, aby ho 
podepsal guvernér Glenn Youngkin. 
 

ON-CHAIN DATA 

BTC - aktivní adresy na blockchainu 

 
Zdroj: Messari 

 

Souhrn údajů o aktivních adresách na bitcoinovém blockchainu sleduje celkový počet 
jedinečných adres, které byly v průběhu sledovaného období v síti aktivní.  
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Aktivita v tomto případě znamená, že tyto adresy byly buď příjemcem,  
nebo iniciátorem platby. Jedinečnost adres zajišťuje, že i když některé  
adresy přijaly nebo odeslaly během sledovaného období více než jednu tran- 
sakci, budou do této statistiky započítané jen jednou. K prvnímu dni tohoto kalen- 
dářního roku byl počet takových aktivních adres 695 722, přičemž v průběhu prvního 
kvartálu jejich počet vzrostl až o 40 % na hodnotu 979 952 k 31. 3. 2022. 

  

BTC – Adresy se zůstatkem více než 0,001 BTC 

 
 
Zdroj: Messari 
 

Souhrn údajů o adresách se zůstatkem více než 0,001 BTC sleduje celkový počet jedinečných 
adres, na kterých se během sledovaného období nacházelo alespoň 0,001 BTC, což je v 
přepočtu asi 45 dolarů. Počet takových adres se jen za poslední tři měsíce zvýšil téměř o 3,7 
%, což signalizuje příliv a kontinuálně rostoucí zájem investorů o bitcoin. Hlavními motivy 
rostoucí akumulace bitcoinů u retailových investorů je pravděpodobně výnos, ochrana před 
inflací a také spekulace. 
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BTC - Roční aktivní zásoba 

 
Zdroj: Messari 

 

Ukazatel roční aktivní zásoby kumuluje počet jedinečných bitcoinů, které byly v transakci 
přesunuté alespoň jednou za poslední rok až do konce sledovaného období. Jedinečné 
bitcoiny, které byly přesunuty více než jednou, jsou do tohoto souhrnu údajů zahrnuty pouze 
jednou. Počet bitcoinů, které byly aktivní během posledního roku, i nadále klesá.  

 

To signalizuje, že stále víc investorů drží svoje bitcoiny a neprovádí s nimi žádné aktivity 
související s jejich přesunem na burzy. Klesající trend tohoto ukazatele navíc způsobuje 
pokles likvidních bitcoinů na burzách, což může v jistém bodě způsobit, že na burzách bude 
nedostatek bitcoinů určených k prodeji. V případě, že poptávka výrazně převýší nabídku 
bitcoinů na burzách, může dojít k raketovému růstu ceny bitcoinu. 
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Index Fear & Greed  

 
Zdroj: Btctools 
 

Index Fear & Greed, zabývající se analýzou aktuální nálady na trhu, se celý první kvartál, s 
výjimkou třech dní, pohyboval v oblasti strachu (fear) a chamtivosti (greed). Index se v 
průběhu sledovaného období ani jednou nedostal do červené zóny extrémního strachu, což 
reflektuje, že investoři mají i nadále zájem a chuť investovat do bitcoinu a jiných alternativních 
kryptoměn. 
 

ETH - Celkový počet adres 

 
Zdroj: Messari 

 

Celkový počet adres v síti Ethereum i nadále pokračuje ve spanilém růstu.   
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V průběhu prvních třech měsíců nového kalendářního roku vzrostl počet  
adres v síti Ethereum až o 8,57 % na úroveň 78 376 564 adres. Významný  
růst počtu adres signalizuje neutuchající zájem uživatelů o interakci s decentra- 
lizovanými aplikacemi a NFT sbírkami. Kromě toho, blížící se upgrade ETH 2.0  
vzbuzuje pozornost u řady investorů, kteří akumulují Ethereum jako investiční aktivum  
v dlouhodobém časovém horizontu. 

 

ETH – Průměrný transakční poplatek 

 
 
Zdroj: Messari 
 

Vždy, když dojde k transakci v síti Ethereum, vzniká transakční poplatek. Výše poplatků je 
variabilní proměnnou, která se mění v závislosti na složitosti transakce a na tom, jak rychle 
má k vyrovnání transakce dojít. Během prvního kvartálu došlo k výraznému poklesu 
průměrného transakčního poplatku v síti Ethereum. Mezi hlavní důvody poklesu transakčních 
poplatků patří rostoucí popularita alternativních blockchainových platforem zaměřených na 
DeFi, ale i rostoucí zájem o používání řešení druhé vrstvy (L2) na blockchainu Etherea.   
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DeFi 

Celková uzamčená hodnota aktiv -  
TVL (Total Value Locked) 

 
Zdroj: Defipulse 
 

Souhrn údajů TVL (Total Value Locked) sleduje celkovou hodnotu uloženou v 
decentralizovaných protokolech - ať už se jedná o půjčky, staking kryptoměn, liquidity pools 
nebo jiné aktivity, při kterých si uživatel svoje kryptoměny „uzamkne” ve smart kontraktu 
decentralizovaného protokolu a poskytuje likviditu. TVL nám poskytuje indikace o tom, jak 
se vyvíjí zájem uživatelů a investorů o různé aktivity při interakci s protokoly jako je AAVE, 
Compound, Maker a mnohými dalšími populárními projekty. 

 

Začátek roku se nesl ve znamení poklesu TVL, který koreloval s cenovými fluktuacemi BTC a 
dalších kryptoměn.  
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Výrazně klesal celý DeFi sektor, avšak protokoly na síti Ethereum se  
během poklesu trhu ukázaly jako stabilnější v porovnání s ostatními méně  
zavedenými sítěmi. Našly se však i výjimky, které si i během pádu trhu vedly  
dobře, jako například výše zmíněná Terra.  

 

V posledních měsících se TVL konsoliduje v pásmu mezi 73 a 85 miliardami dolarů, což 
naznačuje stabilní zájem. Ovlivňuje to vícero faktorů. Významným faktorem, který táhne TVL 
dolů, je nejistota týkající se regulace celého DeFi sektoru, na kterou čekají nejen samotné 
firmy vytvářející tyto protokoly, ale i investoři a běžní uživatelé. Pozitivní však je, že se o DeFi 
začínají zajímat instituce, které by se rády podílely na těchto aktivitách, protože DeFi nabízí 
nové možnosti řízení rizika, arbitráže a tradingu. Vyšší riziko znamená i vyšší výnosy v 
porovnání s tradičními dluhopisy, akciemi, nebo tradingem forexových párů. Následující 
měsíce budou důležité z hlediska nalezení rovnováhy mezi regulacemi a novým přicházejícím 
investičním zájmem s perspektivou pro budoucí uplatnění DeFi i v prostředí institucí.  
 

 
Zdroj: theblockcrypto 

 

Ethereum je nadále nejpopulárnější smart kontraktovou platformou. V popředí i nadále 
zůstávají Terra, Binance Smart Chain, Avalanche, Solana a Fantom jako populární alternativy, 
na nichž momentálně vznikají mnohé konkurenční DeFi projekty. Největší relativní nárůst 
zaznamenala síť Terra, jejíž token Luna se na rozdíl od ostatních konkurenčních projektů 
momentálně nachází na cenových maximech.  
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Výběr z DeFi - Terra 

 
Zdroj: theblockcrypto 
 

Počet TVL projektů na síti Terra se zejména v posledních měsících značně zvýšil, což 
naznačuje rychlou adaptaci a rozšíření uživatelské základny pro projekty. Rychlý nárůst 
ekosystému byl způsoben technickou podporou pro vývojáře blockchainových aplikací, což 
vedlo k nárůstu investičních možností do projektů jako Anchor Savings nebo Lido, které 
umožňují uživatelům staking nebo získávání úroku ze stablecoinů, což je atraktivní řešení 
právě v době, kdy ceny kryptoměn stagnují. TerraSwap je decentralizovaná burza, alternativa 
Uniswap burzy na Ethereové síti, která zejména v posledních týdnech zaznamenala zvýšení 
objemu obchodů spolu s rekordním nárůstem uživatelů využívajících Terra Station Wallet.  

Terra akumuluje bitcoin 
 
Luna Foundation Guard (LFG) je nezisková organizace založená v Singapuru, která se věnuje 
poskytování větší ekonomické suverenity, bezpečnosti a udržitelnosti softwaru a aplikací s 
otevřeným zdrojovým kódem, které pomáhají budovat a rozšiřovat decentralizovanou 
ekonomiku.  
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Tato organizace v čele s Do Kwonem, zakladatelem platformy Terra,  
plánuje nakoupit bitcoin v celkové výši až 10 miliard dolarů. Má sloužit  
jako rezerva na podporu cenové stability stablecoinu UST. 
 

 
Zdroj: https://twitter.com/danku_r 

 
TerraUSD (UST) je nejznámějším a nejsilnějším stablecoinem postaveným na blockchainu 
Terra. Stablecoin UST je hodnotově vázaný na americký dolar v poměru 1:1. Za emisí UST 
nestojí žádná konkrétní entita nebo firma, jelikož monetární zásoba UST je kontrolovaná 
algoritmicky, přičemž tržní nabídka stablecoinu UST je určena na základě emitování nebo 
spalování tokenu LUNA. Popularita tohoto algoritmického stablecoinu roste raketovým 
tempem a jeho tržní kapitalizace je už více než 16 miliard dolarů. 
 
Organizace už doposud uskutečnila několik nákupů a v současnosti vlastní více než 30 000 
bitcoinů v celkové hodnotě převyšující 1,4 miliardy dolarů. Nákupy však pravděpodobně ani 
zdaleka nekončí, jestliže Kwon plánuje utratit celkem až 10 miliard za nákup BTC. Na tyto 
nákupy reaguje i nativní token sítě s označením LUNA, který se obchoduje na svých 
historických maximech. 
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Stablecoiny 

 
Zdroj: Dune Analytics 
 

V prvním kvartálu jsme zaznamenali značný nárůst zájmu o stablecoiny. Zejména v obdobích 
korekce a cenové konsolidace lidé často sáhnou po stablecoinech z různých důvodů. Mnoho 
lidí používá stablecoiny, zejména Tether, jako kolaterál na obchodování futures kontraktů při 
otevírání short pozic, díky kterým mohou profitovat i při cenových poklesech. Další používají 
stablecoiny jako možnost úschovy svých zisků nebo svoje zakoupené stablecoiny poskytují 
jako likviditu pro půjčky, přičemž profitují z úroků půjček. Tento jev jsme viděli i několikrát 
během roku 2021 v dobách, kdy byla cena kryptoměn stabilnější a ceny se nešplhaly na 
absolutní maxima.  
 

Graf zobrazuje poměry jednotlivých stablecoinů v cirkulaci. Tether (USDT) stále zůstává 
nejpoužívanější alternativou, avšak jeho dominance se v Q1 snížila o 5 %. USDC a BUSD 
zůstávají na stabilních % podílu z celkové cirkulace všech stablecoinů. Nejvíc si proporčně 
polepšil UST (TerraUSD), zejména díky rozmachu DeFi na Terra blockchainu. 
 
 

 
Zdroj: theblockcrypto 
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NFT & METAVERSE 

Objem obchodů na platformě OpenSea 

 
Zdroj: Dune Analytics 
 

NFT jsou pořád populárním tématem a dalo by se říct, že šílenství, které jsme zažili v roce 
2021, pokračuje. Zájem o NFT a objemy obchodů do určité míry korelují s cenovým vývojem 
bitcoinu a dalších kryptoměn. Pokud je na trhu nejistota a ceny kryptoměn se pohybují 
směrem dolů, můžeme očekávat i nižší zájem o NFT. Jakmile se v březnu cena BTC 
stabilizovala, objemy a nadšení pro spekulace s NFT opět vzrostlo. 
 
Na populárních tržištích NFT jako je OpenSea, Rarible nebo LooksRare se denně objevují nové 
kolekce NFT, a zatímco některé po krátké době skončí jako bezcenné JPEGy, jiné vyrazí na 
cestu úspěchu a dokážou přinést velké výnosy. Co odlišuje kolekce blue chip NFT, jako je 
Bored Ape Yacht Club nebo Azuki, je podpora komunity, nabitý roadmap, různé kreativní 
možnosti pro použití NFT (např. prodej merche s NFT), eventy nebo spolupráce s umělci a 
celebritami. 
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Společnost za Bored Ape Yacht Club (BAYC)  
koupila práva na CryptoPunks 
 
Yuga Labs je společnost, která stojí za populární kolekcí NFT Bored Ape Yacht Club. Ta se 
stala TOP 1 ve srovnáních na základě objemů obchodů a floor price za 1 NFT, která je udávaná 
nejnižší cenou, za níž lze koupit NFT z dané kolekce. V Q1 tato společnost koupila práva na 
další dvě velmi populární kolekce NFT, CryptoPunks a Meebits, za nimiž stojí konkurenční 
firma Larva Labs. Kromě spekulací o ceně akvizice těchto práv se debatuje také o důvodech 
a budoucnosti CryptoPunks, které v roce 2021 odstartovaly šílenství NFT. Yuga Labs se už 
od začátku zaměřovali na komunitu nebo marketing a zajišťovali různé aktivity, například 
poskytnutí IP práv vlastníků NFT, spolupráci s umělci jako Snoop Dogg a Jimmy Fallon a časté 
airdropy, které si našly mnoho příznivců. Po této akvizici už nejen majitelé BAYC NFT, ale i ti, 
kdo vlastní CryptoPunks nebo Meebits, mohou prodávat předměty s NFT, které vlastní.  

TOP 6 kolekcí NFT na platformě OpenSea 

 
Zdroj: OpenSea 
 

 
Kromě populárních BAYC je na druhém místě kolekce Mutant Ape Yacht Club. Zajímavostí je, 
že mutant apes mohou být vytvořeny jen v případě, že vystavíme existující Bored Ape NFT 
speciální ingredienci s názvem mutant serum - to je možné v případě, že se uskuteční veřejný 
prodej, ve kterém mintneme (vytvoříme) Mutant Ape.  
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Z každé Bored Ape umíme tímto způsobem vytvořit Mutant Ape, pokud  
vlastníme sérum NFT (M1, M2 nebo M3), jichž je limitované množství. Ceny  
za Mutant Ape se momentálně pohybují v desítkách ETH.  
 

 
Zdroj: theblockcrypto 
 

Velkou trakci má poslední dobou i sbírka 10 000 NFT Azuki inspirovaná anime. Tak jako i další 
úspěšné sbírky má Azuki věrnou komunitu, nabitý plán na následující měsíce a nabízející se 
spolupráce. Chiru Labs, společnost, která stojí za Azuki, představila vizi, v níž majitelé NFT 
získají přístup do The Garden - místa na internetu, kde se umění, komunita a kultura spojují a 
proměňují v kouzlo. Na trhu je mnoho NFT anime. Tato sbírka je inspirovaná karetní hrou 
Pokémon. Azuki měli od začátku úspěch - během prvního měsíce dosáhl objem obchodu s 
nimi 300 milionů dolarů a objevili se i v časopise Forbes. Do budoucna plánuje tento nadějný 
projekt vytvořit animovaný seriál, hry, merch, partnerství, spustí token BEAN a mnohá další 
překvapení.  
 

 
Zdroj: Forbes 
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Twitter profilovky NFT 
 
Sociální síť Twitter v uplynulých měsících oznámila možnost propojení Twitter účtu s 
několika Web3 krypto peněženkami (MetaMask, Argent nebo Coinbase Wallet). Tato  
nová funkcionalita zároveň umožňuje propojit zakoupené NFT s Twitter účtem a nastavit  
si vybrané NFT jako profilový obrázek na Twitteru. Sociální síť spolupracuje na poskytovaní 
této služby s platformou OpenSea, největším tržištěm NFT. Zatím mohou být podle 
Twitteru použity jako profilový obrázek NFT standardu ERC-721 a ERC-1155. 
 
Pokud si uživatel nastaví profilovku NFT, místo klasické kruhové profilové fotky bude mít 
obrázek NFT na profilovce šestiúhelníkový okraj. Hlavním cílem této odlišnosti je zdůraznit 
jedinečnost a autentičnost NFT. Pokud se někdo pokusí zkopírovat NFT někoho jiného a 
použít jej jako svůj profilový obrázek, dostane standardní kruhový tvar. Tímto způsobem je 
možné odlišit reálné vlastníky sbírek NFT od podvodníků. 
 
Pořád ale v této oblasti existuje jeden problém. Pokud si zloděj stáhne váš profilový obrázek 
NFT, znovu ho nahraje na platformu NFT a vyrazí ho jako nové NFT, je možné, že po propojení 
jeho peněženky s Twitter účtem získá sice bezcennou, ale šestiúhelníkovou profilovou fotku 
podobnou originálu. Zatím není známo, jak chce Twitter takovému falšování zabránit. 

Bored Ape Yacht Club a ApeCoin 
 
Velké šílenství na trhu kryptoměn vyvolal nový druh mince s názvem ApeCoin, který emitoval 
držitel sbírky NFT Bored Ape Yacht Club formou airdropu. ApeCoin je nativní kryptoměnou 
ekosystému BAYC. Od jeho spuštění dostal každý člen BAYC 10 094 APE (tehdy 128 000 $) 
na peněženku, přičemž držitelé Mutant Ape (MAYC) dostali do peněženky 2 042 APE (tehdy 
26 068 $). 
 
Navzdory tomu, že jde o úplně nový token, se hned dostal na nejpopulárnější burzy jako 
Coinbase, FTX, Kraken nebo Binance. ApeCoin je možné veřejně obchodovat a momentálně 
se jeho cena pohybuje na úrovni 12 $. 
 
I navzdory obrovskému úspěchu a velkým očekáváním se airdrop neobešel bez problémů. Už 
v den airdropu se po Twitteru pohybovali podvodníci snažící se zneužít tuto příležitost, a 
airdrop se rovněž podrobil takzvanému útoku flashloan, protože na rozdíl od jiných airdropů 
nevyužíval snapshot mechanismus a dovolil tedy uživatelům kdykoliv, i během airdropu, 
nakupovat NFT a nárokovat si tak distribuci ApeCoinu.  
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ApeCoin má víc příznivců, ale i odpůrců, a jeho budoucnost není úplně  
jasná. Yuga Labs plánují udělat z ApeCoinu governance token a využít ho  
pro Yuga produkty a služby, které zamýšlí spustit v budoucnu. 
 

 
Zdroj: @Rahim_Mahtab 

Metaverse 
 
Metaverse je slovo, které v posledních měsících slýcháváme z každé strany. Ať už se jedná o 
zábavu, herní průmysl, umění, práci nebo sociální sítě - metaverse má velký potenciál zacílit 
v budoucnosti na nadšence z těchto sfér a nabídnout jim opravdový pocit virtuální reality. 
Metaverse je 3D verzí internetu, která nabízí online interakci na vyšší úrovni, než jsme byli 
doposud zvyklí. Kdysi jsme komunikovali zejména prostřednictvím zpráv a hovorů, později se 
k tomu přidaly fotky, videa, streamy nebo TikTok. Další úrovní je 3D interakce paralelní s 
fyzickým světem, kde můžeme trávit svůj digitální život a komunikovat s ostatními lidmi 
například za použití avatarů. 
 
Zdá se vám tato myšlenka o virtuální realitě absolutně šílená? Potom vás možná překvapí, že 
firmy jako Meta (Facebook), Microsoft, Apple, Google, NVIDIA, Snapchat, Amazon a mnohé 
další do tohoto odvětví investují. Předpokládá se, že do začátku roku 2024 se bude toto 
odvětví pohybovat někde na tržní kapitalizaci 800 miliard dolarů. 
 
Metaverse není žádnou novinkou, hlavně ve světě her se toto slovo používá už delší dobu a 
hráči mají možnost zažívat různé úrovně virtuální reality. Ovšem když se Facebook 
přejmenoval na Meta a představil světu svoji vizi o budoucnosti metaverse, začala soutěž 
technologických gigantů Google, Apple, Microsoft a Meta o to, kdo z nich jako první zpřístupní 
virtuální realitu uživatelům z pohodlí domova, například s použitím VR headsetů jako Oculus 
od společnosti Meta nebo HoloLens od Microsoftu.   
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Google má za sebou už jeden neúspěšný pokus, konkrétně inteligentní  
brýle Google Glass, které opustily trh jen pár měsíců po představení v roce  
2014. V současnosti se spekuluje o tajném projektu nazvaném Project Iris, jehož  
výsledkem by mělo být představení AR headsetů někdy na začátku roku 2024. Násle- 
dující měsíce a roky se máme určitě na co těšit a bude zajímavé sledovat, který z techno-
logických gigantů nakonec představí virtuální realitu pro nás - běžné uživatele.  
 
 

FUMBI 

Výkonnost produktů Fumbi v Q1 2022 
 

Produkt Výkonnost v % 

Fumbi Index Portfolio - 2,63 % 

Fumbi Bitcoin a Zlato + 3,62 % 

 
Zdroj: Fumbi Research 

 
Bitcoin a většina altcoinů uzavřely první kvartál ve ztrátě. Zatímco hodnota bitcoinu klesla 
pouze o necelé - 1,7 %, Ethereum uzavřelo kvartál se ztrátou až - 10 %.  
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Naše Fumbi Index Portfolio tvořené z bitcoinu a dalších 23 kryptoměn  
si připsalo během prvního kvartálu ztrátu - 2,63 %.  
 
I navzdory poklesu na trhu kryptoměn se indexu Fumbi Bitcoin a Zlato podařilo  
dosáhnout kladného výnosu. I když byl samotný bitcoin mezičtvrtletně ve ztrátě, při 
poklesech se dokonale prokázala síla a stabilita reálného zlata, které dokázalo udržet 
výkonnost indexu v kladných hodnotách.  

Ocenění Superbrands Slovakia 2022 
 
Společnost Fumbi se v uplynulém čtvrtletí stala vůbec první krypto-investiční společností na 
Slovensku, kterou nezávislý program Superbrands ocenil jako jednu z top značek na trhu. 
 
Mezinárodní program Superbrands je nejuznávanější nezávislou globální autoritou v oblasti 
hodnocení obchodních značek. Každý rok vybírá top značky ze všech značek působících na 
trhu na základě obchodních výsledků a průzkumu veřejného mínění. Ty následně posuzuje 
odborná porota Brand Council složená z expertů na byznys, komunikaci, marketing a média. 
 
Do klubu nejsilnějších značek se zařadila i naše společnost Fumbi, která na trhu působí od 
roku 2018. Od té doby jsme získali už více než 100 000 uživatelů a začali jsme působit i na 
trzích v sousedních zemích. V roce 2021 jsme prošli rebrandingem a podařilo se nám uvést 
první krypto-investiční TV reklamu v Evropě. 
 
„Jsme rádi, že jsme se zařadili mezi velké uznávané společnosti, které získávají toto 
ocenění, jako je například Kaufland, dm-drogerie markt, Mecom nebo JOJ Group. V roce 
2021 jsme výrazně vzrostli personálně a zvětšili jsme i množství svých komunikačních 
aktivit. Jsem rád, že se to projevilo i tímto oceněním,” vyjádřil se k úspěchu Boris Haško, 
Chief Marketing Officer naší společnosti. 

Plány na rok 2022 - nové produkty a ještě víc možností 
 
Jako platforma, která do Česka přinesla inovativní, jednoduché a bezpečné investování do 
kryptoměn, jsme se v roce 2022 rozhodli posunout se v sérii inovací o další krok vpřed. 
 
V tomto roce plánujeme naše služby související s investováním do kryptoměn ještě víc 
rozšířit. V praxi to znamená větší svobodu, víc produktů a flexibility, a hlavně širší výběr 
kryptoměn. Držet krok s aktuálními trendy ze světa kryptoměn je pro nás nejdůležitějším 
inovačním hnacím motorem. 
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Tak Fumbi už nyní pracuje na přípravě produktů, které našim klientům  
jednoduše a bezpečně umožní investovat do širší škály kryptoměn. Ti odváž- 
nější budou mít víc flexibility v tom, jak chtějí svoje prostředky investovat, zatím- 
co naše produkty budou i nadále nápomocné v eliminaci rozhodovací paralýzy nebo  
příliš rizikových strategií. K tomu by měly sloužit různé tematické investiční šablony,  
které vám představíme už brzy. Ti nejodvážnější si dokonce budou moci sestavit investiční 
portfolio na základě vlastních preferencí. 
 
Kromě toho pro vás připravujeme i produkty s pasivním výnosem, úplně novou mobilní 
aplikaci, platební kartu, která by vám umožnila vaše kryptoměny používat i na placení za zboží 
a služby, a dokonce budeme rozšiřovat naše produkty i pro firemní zákazníky. Je toho tedy 
doopravdy hodně, na co se naši klienti mohou těšit. 
 
 

INVESTUJTE DO KRYPTOMĚN S FUMBI 
 
I vy využijte potenciál kryptoměn a investujte s námi jednoduše, bezpečně, efektivně a na pár 
kliknutí. Krypto přinášíme široké veřejnosti už při malém vkladu a tak, abychom 
minimalizovali všechna možná rizika. Od roku 2018 se na nás spoléhá už téměř 100 000 
uživatelů. 
 
Ve Fumbi můžete investovat do dynamického portfolia nebo do vybraných kryptoměn s 
vkladem už od 1 400 Kč/50 EUR. 
 

Portfolio produktů Fumbi 
 

● Fumbi Index Portfolio – Náš nejoblíbenější produkt Fumbi Index Portfolio v 
současnosti zahrnuje více než 20 top prověřených kryptoměn. Sofistikovaný Fumbi 
Algoritmus kopíruje růst celého trhu kryptoměn. 
 

● Fumbi Vlastní Volba  – S Fumbi Vlastní Volbou přinášíme každému možnost 
investovat do kryptoměny dle vlastního výběru. Vyberte si svou preferovanou 
kryptoměnu a investujte do ní jednoduše, pohodlně a bezpečně. 
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● Fumbi Bitcoin a Zlato – Světově unikátní produkt Fumbi Bitcoin a  
Zlato sleduje hodnotu Bitcoinu a kryptoměny PAX Gold, která je kryta  
reálným zlatem. Algoritmus vaše finance rozděluje v poměru 50:50. Inteli- 
gentně dokupuje kryptoměnu, která klesla, a prodává tu, která vzrostla. Díky  
této kombinaci si můžete jednoduše a bez stresů spořit na svoji budoucnost. 
 

● Fumbi Byznys Volba – Zhodnoťte majetek své firmy bezpečně s první společností v 
Česku, která přináší sofistikovaný nástroj k investování do kryptoměn i právnickým 
osobám. 
 

● Fumbi Úschova – Máte nakoupené kryptoměny a přemýšlíte, jak je co nejbezpečněji 
uložit? Využijte prvotřídní možnosti úschovy kryptoměn s Fumbi. Spolupracujeme s 
lídry na trhu, aby byly vaše kryptoměny vždy v bezpečí. 

 
 
www.fumbi.cz 
 


