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Argumenty pro zrušení hotovosti se na první pohled zdají být hezké. 
Žádné počítání, žádné omyly při účtování, cesty do banky a žádné rizika 
krádeže. Jednoduché jak facka že? Potlačení šedé ekonomiky, korupce 
a všech zločinců, kteří by měli finanční hotovost jinde než na svém 
imaginárním účtu s čísílky, za kterými se v podstatě fyzicky nic neskrývá.  
 
Hotovost tak zůstává jako jediný prostředek soukromí, kde a za co 
utrácíme své peníze. Z logiky věci jsou peníze vlastnictvím toho, kdo si 
je vydělá a je pouze jeho věcí, za co a kde je utratí. O možném zrušení 
hotovosti se mluví již dlouho, někde se tak částečně i děje. V důsledku 
koronavirové krize a vzhledem k tomu, že COVID-19 se šíří hlavně 
dotykem, tak opět pozornost dopadla i na bankovky a mince. 
 
Dalším krokem do otroctví a k nastolení absolutní kontroly je právě 
odstranění přirozeného systému oběživa, resp. peněz. Bez hotovosti by 
bylo možné přesně sledovat kdy, kde a za co utrácíme své peníze – 
v tom se skrývá klíč podobných nápadů. Absolutní kontrola a moc nad 
lidmi. Pokud někdo bude zlobit a říkat, co si myslí – zablokujeme mu na 
několik dní účet a bez prostředků si to pro příště rozmyslí. Pokud bude 
zlobit dál, jeho účet mu smažeme a kredit zkonfiskujeme během několika 
kliknutí myší na počítači. 
 
V rámci 4. průmyslové revoluce se počítá s technologiemi, které budou 
kompletně provázet naším bytím a stanou se tak otázkou našeho přežití. 
O důvod víc, proč zrušit hotovost. Absolutní závislost na přístrojích a 
technologiích, bez kterých si člověk nekoupí ani rohlík. Bez drahého 
přístroje, který bude poskytovat platební možnost si člověk nekoupí ani 
rohlík. Nepřijde vám to naprosto zcestné? Nikoli, již se vlak rozjíždí..  
 
Světové elity si povšimli dalšího způsobu jak nepozorovaně ovládat 
peněžní toky. Jsou to virtuální měny, takzvané kryptoměny. Pro nás 
momentálně není důležité řešit, jak se získávají nebo používají. I peníze 
mohou být zneužity a o to více pak kryptoměny. Od dob bitcoinu se vývoj 
kryptoměn zcela zásadně posunul. Opět zde máme virtuální účet, který 
se dá srovnat s virtuálním bankovním účtem. Již to není jedna měna, ale 
je jich celá řada, desítky různých kryptoměn ve správě finančních skupin, 
které mají absolutní kontrolu nad jejím využitím stejně jako banky.  
 



Proces se posunul od nestátních institucí k těm státním. Průkopníkem ve 
světě kryptoměn se stává Čína. Stát si vytvořil vlastní novou virtuální 
měnu a má v konceptu postupně odstranit všechny ostatní platební 
prostředky. Vývoj měny a její síla již nebude odvislá od krytí zlatem nebo 
prací, HDP, nýbrž vývojem na burze, kde se s takovou měnou bude 
vesele obchodovat. Je nutné se zde zastavit a uvědomit si jednu 
podstatnou věc. Může se stát, že člověk, který veškerý svůj majetek 
převede do této kryptoměny může sice v nějakém horizontu zbohatnout, 
nicméně může i zcela zbankrotovat. Pokud by v tomto případě byla 
zrušena hotovost a lidé by museli mít peníze převedeny do kryptoměny, 
tak potom měnová reforma je pouhým odvarem toho, co by se na trhu 
s kryptoměnami dělo každou chvíli. Výkyvy by přirozeně byly způsobeny 
zájmem o tento druh měny a konkurencí mezi nimi, neboť jich je 
obchodovatelných několik desítek. Oproti hotovosti, která má minimální 
výkyvy je kryptoměna doslova centrifugou. Pokud se podíváme do 
peněženky tak víme, kolik tam máme a víme co si můžeme koupit. 
Hotovost je určitá jistota i při vývoji cen, ale kryptoměna by se 
přepočítávala s každodenními skoky.  
 
Hotovost musí zůstat zachována a o tom, který platební prostředek se 
bude v ekonomice reálně používat, by měli rozhodnout samotní občané. 
Také je nutné zanést do Ústavy právo na hotovost jako primární 
platební prostředek. Proč to v Ústavě stále není? O tom se můžeme 
pouze dohadovat. 


