
Vítejte!!

1



Obsah prezentace

Co jsme dokázali v roce 2021

Projekt CryptoCharlie, backoffice, vzdělávací videa

01

Představení naší společnosti

Základní údaje, historie, naše vize, co nabízíme, naše portfolio, SWOT

02

Co očekávat od našeho produktu

Jaké nabízíme úroky, jak s naším produktem pracovat

03

Co nás čeká v roce 2022

Máme jasný plán a cíl

04

2



Chtěli jsme naše klienty více propojit se 

světem kryptoměn a být pro ně těmi 

nejlepšími průvodci.

Založili jsme projekt CryptoCharlie

V našem backofficu také naleznete přes 100 

vzdělávacích videí, které pro nás nadabovali známí 

herci jako Michal Jagelka nebo Jitka Ježková.

Vzdělávací videa

Nejdůležitějším 

projektem roku 

bylo vytvoření 

našeho backofficu, 

kde klienti 

naleznou všechny 

potřebné 

informace pro 

zapojení se do 

světa kryptoměn.

Backoffice

Minulý rok jsme si opravdu mákli ☺

Co jsme 
dokázali       
v roce 2021



2017 2018 2019 2020 2021

Pořizovací cena byla 

1400 USD a vůbec 

jsem netušil, jak moc 

mi to změní můj 

život v následujících 

letech.

Nakoupil jsem 

první Bitcoin
První smlouva o 

zápůjčce byla 

sepsána 14.12. 2018. 

V té době stál 

Bitcoin 3500 USD a 

půjčka byla s 

úrokem 5% měsíčně.

První klient

S názvem Future 

Strategy s.r.o. a 

začínám hledat 

způsoby jak naši 

firmu rozšiřovat.

Zakládám první 

společnost
Česká Republika se 

nám nejeví jako 

nejlepší destinace 

pro podnikání a 

sídlo společnosti 

přesouváme do 

Londýna.

Lakara Ltd. Vedení společnosti 

se díky nekonečným 

restrikcím přesouvá 

na Kostariku a 

postupně se zbavuje 

závislosti na 

bankovním systému.

Crypto Charlie
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Historie naší 
společnosti



Pokud jste poslední 3 roky pouze nakupovali Bitcoin, neobchodovali ho a 

dodnes ho držíte, Vaše průměrné měsíční zhodnocení dosahuje 12,5%.

Pravidelně jsem nakupoval Bitcoin
01

Obchodováním na finančních trzích se živím již 7 let a pomocí swingové 

strategie dosahuji průměrného zhodnocení mezi 10 až 15% měsíčně.

Obchodoval jsem Bitcoin
02

S bohatstvím roste i zodpovědnost a proto jsem se obklopil lidmi, kteří mi 

pomohli a stále pomáhají růst a rozvíjet mé talenty.

Vzdělával jsem se
03

Ještě než jsem se v roce 2018 přestěhoval do Prahy, tak jsem skoro každý 

den dojížděl na schůzky vlakem z HK a večer zpět. Můj první „byt“ byl na 

Palmovce, bez kuchyně, pouze postel a koupelna za 11 000 Kč vč. internetu.

Neutrácel jsem
04
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Z čeho jsem vyplácel výnosy 
až 5% měsíčně



Pokud máte talent a víte jak nahromaděný majetek smysluplně využít, tak 

není nic špatného na tom rozmnožovat jak svůj, tak majetek ostatních.

Peněz není nikdy dost
01

Žijeme v materiálním světě a přestože mám duchovní záměry, tak bez 

velkých prostředků se neobejdu.

Chci vytvořit něco co mě přesahuje
02

Když se ohlédnu za svojí činností, tak vidím výsledky. Naučil jsem 100 lidí 

jak zacházet se svými penězi a chci to naučit minimálně dalších 900.

Pomáhat druhým mě naplňuje
03

Dnes na toto přání opravdu nestačí být milionář. A ač dosahuji velmi nadstandardního 

zhodnocení, tak nemám tolik času, abych pracoval jen s tím, co už mám.

Chci žít mimo Matrix
04
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Proč si ještě půjčuji peníze,
když jich mám dostatek



Klienti Zprostředkovatelé

318

Aktuální běžící zápůjčky Vyplaceno historicky na úrocích

Lidé Finance

49%51%
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muži ženy

Údaje o společnosti
a klientech

206,8
(mil. Kč)

55

Průměrná výše 

zápůjčky 650 000 Kč

)

Údaje k 31.7.2022

Celkově běží 466 smluv



Naše

služby
Naše společnost necílí pouze na získávání

půjček od klientů. Hlavním cílem je

společně investovat do nových příležitostí,

podporovat se a pomáhat si. Nikomu

neslibujeme rychlé zbohatnutí, ale

postupnými kroky a dodržováním

strategie, se každému našemu klientovi

podaří získat finanční svobodu.

Pravidelné fixní úroky

Již 3 roky od nás dostávají klienti každý měsíc

úroky ze zápůjček, které nám poskytli.

Stabilní a skvělé zázemí

Naši klienti naleznou všechny potřebné

informace v našem backofficu. Také se mohou

každý všední den zúčastnit pravidelných streamů.

Naše pětileté know-how

Klienty učíme samostatnosti a také jak

investovat vlastní prostředky přímo na trhu s

kryptoměnami a to co nejbezpečnější formou.
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Co nabízíme
klientům



24% p.a. 

Finanční svět je plný nástrah a jakmile někdo nabízí takto

vysoké zhodnocení, je třeba být na pozoru. Proto je naše

společnost co možno nejvíce transparentní, aby si budoucí

klient mohl udělat vlastní obrázek a vyhodnotit rizika.

Tento produkt poběží do 1.1.2025.

Následně budeme informovat o možnostech Hedge fondu.

Rozmnožte s námi své Bitcoiny a USD
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Pravidelné 
fixní
výnosy



100% USD

100% BTC

Víte že budete za rok potřebovat po skončení Vaší smlouvy o zápůjčce peníze? Nebo

potřebujete hradit každodenní výdaje pomocí úroků? Pak doporučujeme provést

zápůjčku pomocí USD, jelikož se nemusíte obávat volatility na trhu a konečné hodnoty

Bitcoinu. V každém případě doporučujeme alespoň 10% Vašeho portfolia mít v Bitcoinu.

Pro ty, kteří potřebují likviditu

Pokud je Váš investiční horizont alespoň 2 roky, určitě doporučujeme nakoupit fyzicky

Bitcoin a zápůjčku provést právě v Bitcoinu. Proč alespoň 2 roky? Protože za rok může

být hodnota Bitcoinu nižší než při jeho nákupu. Je to málo pravděpodobné, ale

možné. A proto je lepší počítat s horizontem více než 2 roky, kdy si počkáte na lepší

prodejní cenu. Můžete si také vytvořit 2 smlouvy, kdy zakoupené Bitcoiny budou Vaše

dlouhodobá investice a zápůjčkou si je budete rozmnožovat a druhou zápůjčku

provést pomocí USD, která Vám může hradit např. každodenní výdaje.

Pro ty, kteří s námi chtějí dlouhodobě spolupracovat

Forma
zápůjčky
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60%

100%

Bitcoin Altcoiny NFT Deriváty

Naše portfolio tvoří z 60% Bitcoin, který z 80% držíme na

hardwarové peněžence Trezor. Zbylých 20% máme na

derivátové burze Bybit. Již 3 roky Bitcoin pravidelně

akumulujeme a průměrná nákupní cena je 25 000 USD.

Bitcoin

V našem portfoliu se nenachází pouze Bitcoin, ale i další

kryptoměny mezi které patří např. Ethereum, Enjin nebo

Binance Coin. Všechny Altcoiny, které držíme, naleznou naši

klienti v backofficu včetně technické i fundamentální analýzy.

Altcoiny

Náš nejnovější projekt Charlie Gaming se zaměřuje na herní

sektor a rozvoj NFT projektů. V našem týmu pracuje 10

analytiků, kteří každý den vyhodnocují nové příležitosti na trhu.

Součástí projektu je i náš vlastní ESPORT tým.

NFT

Na platformě Bybit využíváme našich 7 let zkušeností s

obchodováním. Zde se opíráme primárně o naši technickou

analýzu, kterou každý všední den sdílíme s našimi klienty na

pravidelných streamech.

Deriváty

20% 20%

Naše 
krypto
portfolio

11



Již 3 roky pravidelně nakupujeme stříbro.

Nesázíme vše na jednu 

kartu a investujeme i do 

fyzických aktiv.

Naše stříbro bylo 

nakoupeno a bezpečně 

uloženo v České Republice.

Naše zásoby stříbra 

odpovídají cca 10% 

vypůjčených prostředků.
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Naše 
fyzické
portfolio
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Vytváříme a 

podporujeme

projekty

Svět se netočí pouze kolem

kryptoměn. Je potřeba prostředky

smysluplně poslat dále.

Podporujeme pouze etické

projekty, které pomáhají naší

planetě a lidem.

Jan Amos Komenský:

Labyrint světa a ráj srdce

Do tvorby této knihy jsme dali

kus svého života a srdce. Přinutila

nás hledat už téměř zapomenuté

knihařské postupy a znovu se učit

dávným řemeslům. Ve výsledku

se tak jedná o mnohem víc, než o

vydavatelský záměr.

Ocenění:

Magnesia Litera 2019 - cena za

nakladatelský počin

Literární noviny: Kniha roku 2019

www.waterfuture.cz

www.roduslava.cz

Naše 
vedlejší
projekty



Nakupovat kryptoměny pomocí USD

Jak zaznělo dříve, tak celé naše portfolio je pro naše klienty transparentní. Každá jednotlivá 

kryptoměna má vypracovanou fundamentální analýzu a Vy se tak můžete svobodně rozhodnout, 

zda Vám projekt dává smysl a chcete ho mít ve svém portfoliu. Je však nutné počítat s delším 

investičním horizontem, ideálně 2-3 roky.

Hrát NFT hry

Náš ESPORT tým s Vámi sdílí herní návody a 

i Vy můžete začít hrát hry, které Vám dokáží 

vydělávat zajímavé výnosy. Pokud Vám není 

něco jasné, můžete se kdykoliv zeptat 

našeho týmu na Discordu.

Investovat do NFT projektů

Pokud chcete být na začátku zcela nového 

odvětví her, tak je nyní ten nejlepší okamžik, 

kdy začít investovat. Lze nakupovat herní 

tokeny nebo investovat do virtuálních pozemků.

Vybírat si je na svůj bankovní účet

Pokud potřebujete pravidelné výnosy na 

Vaše každodenní výdaje, není nic 

jednoduššího, než si je nechat zaslat na 

Revolut přímo z burzy Binance.

Hodlovat Bitcoiny na svém Trezoru

Jedna z nejlepších strategií je zkrátka 

obdržené Bitcoiny nechat ležet na 

hardwarové peněžence Trezor, kde jsou 

naprosto v bezpečí a nechat je nadále 

zhodnocovat vůči fiat měnám.

Výnosy
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Jak mohou klienti využít 
pravidelné výnosy
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O
Rychle rostoucí trh

Snazší vstup na zahraniční trhy

Slabá konkurence

Popularizace odvětví

Vzrůstající poptávka

Příznivé podmínky na trhu

Příležitosti

Výjimečný zákaznický servis

Skvělé finanční zázemí, cash-flow

Angažovaní spolupracovníci

Loajální klientská základna

Znalost v oboru, dlouholeté know-how

Silné stránky

Vládní legislativa nevhodným směrem

Hluboká ekonomická krize a sociální problémy

Politické změny

Hrozby

Nedostatek spolupracovníků

Slabá přítomnost na sociálních sítích

Nízký prodejní obrat

Závislost na subdodavatelích

Neznámá značka

Slabé stránky

T

SWOT
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SWOT analýza
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Založení Binance účtu

Pomůžeme Vám založit 

účet a naučíme Vás 

nakupovat kryptoměny.

Sepíšeme s Vámi smlouvu

Smlouva o zápůjčce obsahuje 

pevný měsíční úrok a adresu 

Vaší krypto peněženky, kam 

Vám budeme úroky pravidelně 

vyplácet.

Chci pokračovat

Pokud se rozhodnete 

pokračovat, vytvoří se 

nová smlouva.

Koupě hardware peněženky

Pokud plánujete rozmnožovat 

kryptoměny, potřebujete je 

ukládat na bezpečném místě.

Délka spolupráce

Smlouva o zápůjčce se 

uzavírá na dobu 12 

měsíců a 3 měsíce před 

její expirací se Vás 

zeptáme zda s námi 

chcete pokračovat.

Chci skončit spolupráci

Pokud se rozhodnete 

nepokračovat, budou 

Vám po vypršení smlouvy 

zaslány vypůjčené 

kryptoměny nebo tokeny 

zpět.

Jak se mohu
zapojit
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www.charliegaming.cz

Spuštění webových stránek

1Q

3Q

2Q

4Q

Zahájení prodeje měsíčního a ročního členství

Placené členství

www.charliegaming.com

Anglická verze webu

Zakončení roku velkou konferencí

NFT konference v ČR
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Roadmap 2022



Hlavní portfolio manažer společnosti Crypto Charlie
Lukáš Uhlíř

Kryptoměny jsou součástí mého života již 5 let

a zásadně můj život ovlivnily. Celkem 7 let

zkušeností s obchodováním na finančních trzích mi

umožňuje předávat své znalosti dále. Má

odbornost se nevztahuje pouze na oblast

kryptoměn, ale zasahuje jak do akcií, komodit tak i

měnových trhů. Miluji historii a studuji

dlouhodobé cykly na finančních trzích. Můj největší

úspěch je, že jsem se stal poradce v oblasti

kryptoměn pro správce fondu o výši 11 miliard $.
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Vedení společnosti
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Vedení společnosti

Ředitelka ve společnosti Crypto Charlie
Eva Marečková

Eva vystudovala Ekonomickou univerzitu se specializací

Obchod a marketing. S několikaletou praxí v

zahraničním obchodě, výzkumu trhu, e-commerce,

marketingu a managementu, pomáhá přetavit vize do

reality. Díky orientaci na výsledky a vnímání potřeb

zákazníků úspěšně řídila několik pracovních týmů.

Ráda se učí nové věci. Baví ji různorodost a má široký

záběr zájmů: přes slovanství, rodové statky,

permakulturu až po sport. Plná energie, dělá věci,

které ji baví, má ráda synchronicity a kvantové skoky.



Děkujeme
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