


Co je blockchain

Nejcennějšími statky v průmyslu již nejsou suroviny ani stroje, ale data.
Blockchain přichází jako technologie počínající éry digitálního vlastnictví.

Je to však databáze, která se od klasických databází podstatně liší.

Charakterizují ji tři vlastnosti: 
• decentralizace
• sekvenční ukládání
• neprůhlednost (opacita) 

Blockchain je databází pro registraci digitálního vlastnictví.



Co je to blockchain?

síť počítačů, na kterých je uložené to samé
- v naší síti jsou uzly veřejné a důvěryhodné

v síti nejsou uložena žádná čitelná data 
- ale pouze digitální otisky dokumentů
#40f3a918a42d4b138f08212848d7a2938aaf77d065f0d19f5344943361dde1dc

64 hexadecimálních znaků = 1664 ≈100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1077 

= počet atomů ve vesmíru (cca)



Co to je blockchain

Máme tedy: 
• síť počítačů, na kterých je uložené to samé
• v síti nejsou uložena žádná smysluplná data 

SUPER!!

…. ale co s tím?



Vlastnosti blockchainu

Decentralizace
blockchain existuje v mnoha identických kopiích na počítačích nazývaných 
blockchainové nody, které spolu komunikují v blockchainové síti. Totožnost 
všech kopií blockchainu je neustále kontrolována a udržována

Sekvenční ukládání
k datovému souboru blockchainu lze data pouze připojovat, zpětně nelze 
obsah blockchainu měnit

Opacita
v blockchainu nejsou čitelná data, jen otisky 
(hashe) digitálních souborů



Co je to HASH?

20f1f35ae5331daa751194de5c20e27288422478

neexistují dva stejné otisky neexistují dva stejné hashe

z otisku se nedá zjistit 
vzhled člověka

z hashe se nedá zjistit 
obsah souboru

totožnost člověka se 
dá potvrdit otiskem

totožnost souboru se 
dá potvrdit hashem

Hash je jednoznačný a nezaměnitelný otisk souboru získaný zpracováním obsahu souboru 
hashovacím algoritmem

otisk prstu hash



Důkaz digitálního vlastnictví

Provedení důkazu
1, z firemního systému vytáhnete patřičné PDF
2, vytvoříte jeho hash
3, ukážete hash blockchainu (je to databáze a dá se v něm vyhledávat)
4, blockchain řekne, kdy byl hash uložen

Vytvoření důkazu – registrace dat v blockchainu
1, vezmeme dokument (třeba notový záznam nové opery)
2, vytvoříme její hash
3, tento hash uložíme v blockchainu
4, PDF s operou si uložíme v počítači 

až za 10 let bude někdo tvrdit, že dílo složil on, tak:



Jak vypadají současné blockchainy

Bitcoin a jiné kryptoměny
• potvrzuje digitální vlastnictví
• nevhodný pro jiné použití

pokusy různých startupů
• bez jasného podnikatelského plánu

blockchainy zřízené a zcela kontrolované jedním subjektem
• využívají blockchainu jako databáze
• nemají charakter autority potvrzující digitální vlastnictví

(MAERSK, BeefLedger…)

ElA blockchain je cíleně budován jako veřejná autorita potvrzující digitální 
vlastnictví, má jasný podnikatelský plán a je určen pro potřeby průmyslu a služeb



Co je Ela blockchain

ElA blockchain je blockchainová platforma tvořená průmyslovými (i jinými) 
firmami, kterým slouží jako veřejná autorita potvrzující digitální vlastnictví

Je to síť blockchainových nodů (serverů) neanonymní, veřejná, otevřená ale s 
regulovaným členstvím.

Síť udržuje a rozvíjí firma ELA Blockchain Services a.s. kterou založila a vlastní ElA.

Nody jsou nezávislé, a jsou ve vlastnictví firem, jejichž kredibilitu garantuje 
Elektrotechnická asociace České republiky (ElA)

Na platformě ElA blockchain mohou její členové budovat a provozovat 
vlastní aplikace



Co je Blockchain Notarius® 

Aplikace instalovaná na každém nodu sítě. Je součástí instalačního balíčku nodu ElA
blockchain a slouží k příležitostnému využití blockchainu v běžném provozu firmy

Služby
• registrace datového souboru (uložení hashe souboru do blockchainu)
• registrace se schválením (vzdálené uzavření smlouvy)
• ověření datového souboru (zjištění, zda byl soubor registrován)







Přístup k aplikaci Blockchain Notarius®

ověření dokumentu
veřejná část aplikace
kdokoliv na kterémkoliv 
nodu

registrace dokumentu 
privátní část aplikace
přístup poskytne majitel 
nodu

• aplikace má veřejnou a privátní část

• přístup k veřejné části je zdarma

• přístup k privátní části kontroluje 

majitel nodu

https://www.blockchainotarius.cz

https://blockchainsandbox.elachain.cz

https://www.blockchainotarius.cz/
https://blockchainsandbox.elachain.cz/


Využití aplikace Blockchain Notarius® 

registrace interních firemních dokumentů
• audity
• personální záznamy

registrace veřejných firemních dokumentů
• obchodní podmínky
• dokumentace k výrobkům

registrace smluv

důkaz stavu v předmětném okamžiku
• registrace předávací dokumentace (protokoly, fotografie, logy..)
• nezfalšovatelná černá skříňka 

registrace autorského díla



ElA blockchain jako platforma

základem platformy je web    www.elachain.cz

• seznam nodů a jejich majitelů
• seznam poskytovatelů služeb
• seznam vývojářů a dodavatelů
• návody, diskuse
• kontakty
• klientská zóna majitelů nodů

http://www.elachain.cz/


Vlastní aplikace využívající ElA blockchain

registrace
diplomů

Blockchain 
Notarius

průmyslová 
výroba

Administrativní
• registrace diplomů a certifikátů
• odhalování padělků

Průmyslové
• registrace přístrojových a 

operátorských logů 
• potvrzování komunikace mezi stroji

Na jednom nodu může běžet několik 
nezávislých aplikací (kanálů)
tak můžete blockchain využívat i vy



Struktura SW na nodu  ElA blockchainu

vrstva blockchainu

stávající blockchain připojovaný blok

vrstva chaincode
programy pracující s obsahem blockchainu

vrstva gateway + API
rozhraní k uživatelským aplikacím

vrstva aplikace
frontend aplikace

internetové služby

vrstva zabezpečení
routing a zabezpečení

webový desktop klient
(libovolný webový prohlížeč)

mobilní klient
(propojený se službami telefonu)



Postup vývoje aplikace

zákazník EBS

dodavatel chaincode, 
gateway a API

dodavatel 
aplikace

konzultant 
bezpečnosti

systémový 
integrátor



Jak si pořídit node

Potřebujete
• Linuxový server (na vlastním hardwaru nebo v cloudu)
• připojení k Internetu
• veřejnou IP adresu
• zřídit tři subdomény k vaší firemní doméně (blockchain , peer1, peer2)
• zajistit přístup přes firemní firewall do portů, které blockchain využívá
• SSL certifikát

instalační balíček je zdarma, včetně aplikace Blockchain Notarius®

pokud nemáte vlastní IT služby, na platformě najdete osoby a firmy, které 
vám node nainstalují a budou ho technicky udržovat (na komerční bázi)



Jaké jsou možnosti 

naším cílem je vyvážená kombinace obou typů instalací

node zřízený na fyzickém hardwaru (on premis)
• vhodné pro firmy, které provozují vlastní servery

node zřízený v cloudu
• vhodné pro ty, kdo nemají vlastní hardware



V obou případech potřebujete

Linuxový server (Debian 64bit)
Pevnou IP adresu
zabezpečené připojení

subdoménu blockchain.xxx

a IT specialistu, který node nainstaluje a udržuje



Jak probíhá instalace

• stáhnete si instalační balíček prerekvizit
• obdržíte individuální soubor install-env s identitou, kryptografií 

a bezpečnostními certifikáty
• spustíte instalaci, která vás celým procesem provede

• po skončené instalaci spustíme z EBS dálkové testy dostupnosti a funkce nodu
• zařadíme váš node do sítě (speciální transakce na blockchainu)

Od této chvíle nemá EBS žádnou možnost do nodu zasahovat

Síť však monitorujeme a v případě indikace problémů na vašem nodu vás 
informujeme e-mailem (plánujeme i SMS). 



ElA blockchain tu bude na věky

Pro ty, kdo se rozhodnou na ElA blockchainu založit svůj business, zaručujeme že:

ElA blockchain zůstane veřejnou autoritou
• nedopustíme soustředění autority, která by ohrozila nezávislost
• budeme síť rozšiřovat a diverzifikovat

ElA blockchain nepřetržitě  a bezchybně poběží
• nepřetržitý monitoring
• technická podpora
• technický rozvoj
• komunita spolupracovníků



Plány rozvoje

rozvoj podpůrné technické infrastruktury
• monitoring, billing
• sandbox, testovací blockchain

budování partnerských a zákaznických služeb na platformě
• web, klientská zóna
• školení instalace a údržby nodu

rozšíření sítě v ČR i v zahraničí
• průmyslové svazy, profesní organizace, univerzity 
• systém ambassadorů blockchainu



Nabídka

Zapojte se do sítě

• pořiďte si vlastní node  
• nabídněte využití svým partnerům 
• uvažujte o vlastních aplikacích

• node i Blockchain Notarius jsou pro všechny zdarma



… hasta la vista

WWW.ELACHAIN.CZ
WWW.BLOCKCHAINOTARIUS.CZ

WWW.ELECTROINDUSTRY.CZ

PROKS@ELECTROINDUSTRY.CZ

http://www.elachain.cz/
http://www.blockchainotarius.cz/

