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V prvním kurzu pro začátečníky jsme si ukázali kryptoměnové směnárny a burzy v českém prostředí. Začátečníci volí
jednoduchost, kterou české prostředí přináší. Abychom se však mohli dostat ještě k nižším poplatkům a kurzům,
podíváme se do světa. Existují stovky burz, jak můžeme vidět třeba na stránkách Coingecko.com, kde je momentálně
zmíněno 550 burz. https://www.coingecko.com/en/exchanges 
Nacházejí se tam burzy seřazené podle objemu obchodů za 24 hodin. Vzhledem k tomu, že Coingecko je velice věrohodná
stránka, můžete použít jejich sesbírané poznatky o burzách, pročíst si jejich kritéria, podle kterých určují důvěryhodnost
burz. 
Tady narážíme na základní kritérium, kterého si je třeba všímat a to důvěryhodnost burzy. Prosím nehoňte se jen za
nejnižšími poplatky a nejlepšími kurzy. Přinejmenším se je potřeba podívat na objem obchodů, čím větší objem, tím lépe.
Dále základní kontrola, jako existence kontaktu a dobrý zákaznický servis. Pokud se něco stane, ať s vámi někdo aktivně
komunikuje a je schopen nabídnout řešení. Případně dále zkontrolovat sídlo firmy, podívat se na reference na internetu,
jak jsou ostatní uživatelé spokojeni se službami. V případě převládajících negativních referencí dát ruce pryč. 

Celkově se burzy dělí na centralizované a decentralizované. Ty centralizované po vás chtějí ověření uživatele za
pomocí dokladů a telefonního čísla, ale nabízejí oproti tomu nižší poplatky za směnu, výhodnější kurzy, sofistikované
systémy pro automatické párování objednávek v téměř reálném čase. A to všechno díky tomu, že všechno probíhá na
interních serverech. Proces je velmi efektivní, ať už rychlost obchodování, nebo nižší rozdíly mezi nabídkou a poptávkou.
 
Kdežto decentralizované burzy jsou většinou aplikace, které spojují potenciální kupce s lidmi, kteří se snaží kryptoměny
prodat. Vzhledem k tomu, že bývají otevřené všem, nevyžadují ověření klienta přes doklady a nevyužívají prostředníka,
tak se každý obchod uskutečňuje díky otevřenému smart kontraktu. Tento “chytrý kontrakt“ je protokol či software,
který vynucuje provedení kontraktu. Nahrazuje to nutnost uzavření skutečné smlouvy mezi lidmi. Kupec i prodejce jsou
díky tomu anonymní a uživatelé mají velký přehled nad celým obchodním procesem. A toto nahrává velké výhodě, že na
těchto burzách můžete nakoupit téměř jakoukoliv kryptoměnu. Další výhodou je velká bezpečnost a anonymita. Na
burzu se připojujete jen peněženkou, nikoliv kontaktními údaji a doklady. Na druhou stranu se smart kontraktem
zapisujete navždy do blockchainu. Nevýhodou decentralizovaných burz je nižší likvidita. Pokud nevíte, tak likvidita je
možnost pořízenou investici směnit zpět na finance. Další problém je celková stabilita burz a zodpovědnost za bezpečnost
celého obchodu. Celá bezpečnost stojí na smart kontraktu, pokud dojde k jeho selhání, není se na koho obrátit. Zkrátka
vyšší anonymita s sebou přináší větší koncentraci podvodů. 

My se spolu podíváme na nejpoužívanější burzy, se kterými máme osobní zkušenost a celkově je rádi používáme.
Zaměříme se na burzy centralizované. Doporučujeme vám využívat více než jednu burzu. V období, kdy kryptoměny
rostou a jsou na svých vrcholech, se může stát, že burzy přestanou zvládat masivní nápor uživatelů. Jejich servery
nebudou k dispozici a vy tak nebudete moct prodat za vámi zvolený kurz. Nepojede jedna burza, pojede druhá. Nebo
zrovna burza změní svá pravidla, nebudou vám vyhovovat a vy budete potřebovat řešit směnu kryptoměny v krátké době.
Rozhodně je dobré mít v záloze i českou burzu, kdyby náhodu vaše banka přestala podporovat transakce na zahraniční
burzy. 
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Vraťme se zpět k žebříčku na Coingecko.com a podíváme se na burzy na prvních příčkách v žebříčku a těmi jsou Binance a
Coinbase.

Binance je momentálně největší kryptoměnová burza na světě. Už od svého vzniku od roku 2017 se dostala na přední
příčky a tam se drží dodnes. Momentálně se nachází na první pozici. Zatím není možné obchodovat v českých korunách,
ale vklady z českých účtů lze zaslat pomocí karty, přičemž systém vám je smění. Anebo využít SEPA platbu, kdy české
koruny do eur vám smění přímo banka. Dobrá zpráva je, že tato burza je díky své oblíbenosti v českém jazyce. Svou
oblíbenost si vysloužila mimo jiné tím, že odolala hackerským útokům. Pouze jeden útok byl namířen proti burze, ale byl
včas odhalen a burza poškozené vykompenzovala. Tato burza se vyvíjí každým dnem, což může být pro začátečníka
odrazující, neboť neustále vyplouvají další novinky, nové funkce a tlačítka. 

Coinbase je další burza, která má ještě delší historii a ta sahá až na začátek roku 2015. Od svého založení neměla žádné
větší problémy. Bohužel nepodporuje češtinu, takže ani nepřijímá platby v českých korunách, ale klasicky zvládnete poslat
eura SEPA platbou. Tato burza se dělí na směnárnu Coinbase a na burzu Coinbase pro. Budete potřebovat obě dvě,
protože třeba zrovna na Coinbase jsou kryptoměny, které na Coinbase pro nenajdete, nebo zase na Coinbase pro
naleznete lepší kurzy a menší poplatky. Navíc Coinbase a Coinbase pro je propojená, takže vám vystačí jeden účet na obě
dvě platformy. 


