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kryptoměny | investice

Digitální rizika investic 
do kryptoměn
Směnit Své peníze za kryptoměnu a pokuSit Se vydělat na extrémně volatilním
trhu? už to Samo o Sobě je doStatečně riSkantní a rozhodně to
nedoporučujeme dělat S penězi, které nemůžete poStrádat. kromě houpačky
Směnných kurzů navíc na každého inveStora číhá řada dalších rizik. jaké
jSou ty hlavní jSme Se zeptali odborníka na oSobní digitální bezpečnoSt
a firemní digitální audit karola Suchánka.

pozor na poDvoDné projeKty
„Koncem loňského roku se investice do krypto-
měn staly populární mezi miliony lidí, kteří mají
jen mlhavou představu o tom, jak fungují
a k čemu se používají,“ upozorňuje Karol Suchá-
nek. „Vzápětí se začaly množit zcela podvodné
projekty.“ Proto byste si měli rozmyslet, do jakého
coinu či tokenu své peníze investuje. Dále není
od věci si zjistit si co nejvíce informací o tom,
zda ta či ona technologie či princip může přinášet
nějakou přidanou hodnotu. A všímat si detailů.
Je tým, který danou měnu uvádí na trh, důvěry-
hodný? Je důvěryhodná také jeho prezentace?
Existuje třeba adresa a telefonní číslo, kam je
možné zavolat? Tím riziko investice do čistého
podvodu alespoň snížíte.

peníze v bezpečí?
Případy, kdy útočníci napadli některou burzu
a ukradli z ní většinu zde uložených peněz jsou
všeobecně známy. Sami toto riziko můžete omezit
jen těžko, protože kdo chce obchodovat, musí se
svými prostředky na trh. Přemýšlejte ale o tom,
kde obchodovat. Vybírejte si některou z renomo-
vaných burz, neobchodujte jen na jednom místě
a tím rozkládejte riziko. Peníze, které zrovna ne-
obchodujete, stáhněte do svého (zabezpečeného)
počítače, nebo hardwarové peněženky. Pozor při
tom na transakční poplatky, které nás to bude
stát. Stále je třeba poměřovat riziko a náklady.

ŠKoDlivé sKripty a viry
„Dodržování zásad digitální bezpečnosti je na-
prostý základ. Na drobného investora číhá celá
řada nebezpečí. To nejmenší, co se vám může
stát je, že se vám do počítače dostane škodlivý
těžařský skript. Váš počítač pak začne těžit ně-
kterou z kryptoměn a odesílat ji na neznámou
adresu. To jednak zatěžuje procesor a zpomaluje

práci, jednak se vystavujete dalšímu nebezpečí,
protože v systému se obvykle natrvalo otevřou
zadní vrátka. Tomuto riziku se vyhnete použitím
spolehlivého bezpečnostního software, pravidel-
nou aktualizací operačního systému, případně
použitím specializovaného rozšíření vašeho in-
ternetového prohlížeče, například minerBlock
nebo No Coin. Dalším nebezpečím jsou viry, které
se specializují na krádež kryptoměny. Ty buď ak-
tivně vyhledávají na disku počítače vaše peníze
a odesílají je svému majiteli, nebo monitorují
schránku, kterou používáte při operaci copy-
paste. Při kopírování adresy vám pak podvrhnou
vlastní peněženku a vy pak pošlete své peníze
někomu cizímu. I zde byste se měli chránit bez-
pečnostním softwarem a aktualizovaným operač-
ním systémem.

Digitální bezpečnost a zDrženlivost
Při nákupu a prodeji bychom měli vždy dodržo-
vat základní pravidla osobní digitální bezpeč-
nosti. Co nejvíce využívat dvoufaktorovou au-
tentizaci (pokud možno pomocí aplikace, nikoli
SMS, která může být podvrhnuta). Je třeba vždy
zadávat velmi silná hesla a ty uchovávat v bez-
pečí – buď v password manageru, nebo ještě
lépe mimo počítač v trezoru na hesla (například
PasswordsFAST), rozhodně ne v internetovém
prohlížeči. Vždy bychom si měli být jistí, na jaké
stránce se právě pohybujeme a vyhnout se tak
phishingu. 

A diskrétnost a mlčenlivost. Nikdo nemusí vě-
dět, že vůbec s kryptoměnami obchodujete, kam
své peníze ukládáte a jaký používáte software.
To všechno jsou informace, které mohou v ne-
pravých rukou být prvním krokem k tomu, abyste
o své peníze přišli. |

Karol suchánek, 

odborník na osobní digitální bezpečnost

Dalším
nebezpečím jsou
viry, které se
specializují na
krádež
kryptoměny. 
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