
Využití digitálních kryptoměn a technologie blockchain v podnikání 
DLT a podmínky její funkčnosti v praxi – Kryptoměny jako první aplikace DLT – 

Nastavení DLT – Další aplikace blockchainu na příkladech konkrétních sítí a řešení 

 
Blockchain může značně usnadnit a zefektivnit fungování procesů ve firmách. Bývá ovšem 

nepochopen, nadužíván, případně nasazován v situacích, kdy se jeho využití nehodí. 

Seznamte se s principy fungování DLT (technologie distribuované databáze) ve firmách. 

Ověřte si, k čemu mohou být v byznysu využity kryptoměny a jaké problémy se vyplatí řešit 

pomocí blockchain. 

 

Přednáší: Ing. Mgr. Jakub Jedlinský Ph.D., ekonom, odborník v oblasti kryptoměn 

Místo konání: Praha 4 

Datum konání: 24. 1. 2019  

 

Zaměření semináře: Chybným zavedením technologie blockchainu (obecněji DLT) a jeho 

nesprávným nasazením sice může vedení společnosti hrát na PR kartu „moderní technologie“, 

ve skutečnosti si ale platí pouze předraženou centralizovanou databázi bez přidané hodnoty. 

Tento seminář se tedy zaměřuje na praktické využití DLT tam, kde je to na místě. Vysvětluje 

na konkrétních případech, k čemu mohou být v byznysu využity kryptoměny, a především 

jaké problémy se vyplatí řešit pomocí blockchainu. Absolventi získají praktické dovednosti, 

vyzkouší si využití technologie, obdrží tipy na reálnou aplikaci a identifikují i oblasti 

vlastního podnikání, kde jim DLT může ušetřit peníze anebo snížit riziko. 

 

Komu je seminář určen: Seminář je určen pro manažery, ředitele, jednatele obchodních 

společností, bank, průmyslových podniků, nadnárodních firem i SMEs. Ocení jej jak 

naprostí začátečníci, tak i mírně pokročilí, protože celý výklad je zaměřen převážně na praxi 

a praktické zkušenosti lektora. 
 

Program semináře: 
8:45–9:00 Registrace účastníků + ranní káva  

9:00–10:45 Seznámení s principy fungování DLT (technologie distribuované databáze), jaké řeší 

problémy a jaké jsou podmínky její funkčnosti 

Stručná historie kryptoměn jakožto první aplikace DLT 

10:45–11:00 Přestávka na občerstvení  

11:00–12:30 Nastavení DLT a jeho implikace, public chains vs. permissioned chains, sidechains 

Tokenomika a ICOs 

12:30–13:30 Společný oběd  

13:30–15:00 Další aplikace blockchainu na příkladech konkrétních sítí a řešení: 

Časové razítko 

Virtuální stroj a smart contracts - Ethereum a další  

DAO – distribuovaná autonomní organizace 

Registr nemovitostí – aplikace v Gruzii 

Hlasování – case study Český slavík 2019 

Digitální klíč k domu nebo autu – case study a blueprint konkrétního řešení 

Nezměnitelné informace o vozidle a distribuční řetězce – VeChain 

Mezinárodní clearing – Ripple 

Predikční trhy – Augur a další 

15:00–15:30 Závěrečná diskuse: odpovědi na Vaše dotazy 

 



Závazná objednávka účasti na semináři Využití digitálních 
kryptoměn a technologie blockchain v podnikání  

Cena semináře: 4950,- Kč bez DPH za jednoho účastníka 
 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 10 % z celkové 

ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků semináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

 

 


