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Vliv kryptoměn stoupá, na rozdíl
od minulosti jsou bezpečnější investicí

CRYFIN propojil svět moderních technologií, kryptoměn
a investování. Minulý rok byl
ale kvůli koronaviru nevyzpytatelný. Kryptoměny přesto
posilovaly a známý bitcoin
zaznamenal koncem roku
dokonce nový rekord. Jaký byl
důvod tohoto posilování?
Koronavirová pandemie ještě umocnila rychlost digitální adopce. Viděli
jsme například, že mnoho obchodů
začalo přijímat platby pouze platebními kartami. U kryptoměn pak
existují dva hlavní aspekty posilování. Jedním je určitá nedůvěra ﬁrem
a lidí vůči ﬁnančnímu systému, který
tady máme. Důvěra je velmi křehká
záležitost a je ovlivnitelná politikou,
různými dohodami států a samotnými krizemi. Druhým aspektem
je vyšší adopce kryptoměn, protože
vidíme, že digitalizace tady s námi je,
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Zatímco svět loni svírala
koronavirová pandemie,
cena kryptoměn, zejména
známého bitcoinu, dosáhla
rekordních výšin. Je ale
rozumné do kryptoměn
více investovat? Není
v tom nepřiměřené riziko?
„Vznikly oﬁciální burzy
na kryptoměny, objevily
se regulace, investice
do nich je dnes proto
bezpečnější. Musíme si
u toho také uvědomit, že
digitální svět bude dál
a dál posilovat,“ říká Václav
Holler, zakladatel a CEO
holdingu CRYFIN, který
patří mezi největší české
investiční skupiny v oblasti
kryptoměn a chce být
do pěti let jedničkou na
evropském trhu.

Václav Holler, zakladatel a CEO holdingu CRYFIN.

Pandemická krize akcelerovala
posilování kryptoměn, které by
přišlo někdy později?

Bitcoin měl v roce 2017 hodnotu 20 tisíc dolarů, ale letos
8. ledna dosáhl až přes 41 tisíc
dolarů. Další týdny pak zase
přišly určité propady. Co můžeme očekávat?

Ano. Je to propojené i s celkovou situací ve světě investic a také s rozvojem a dalším uplatněním moderních
technologií. Zažíváme kolísání trhů
a vedle toho běží rychlá digitalizace.
Kryptoměny to posiluje.

Nemám křišťálovou kouli, ale je
potřeba sledovat trendy. Vámi vzpomínaná někdejší cena 20 tisíc byla
způsobena FOMO efektem, tedy
strachem z toho, že něco zmeškáte
či propásnete. A také velkým senti-

bude a pořád posiluje. Pandemie to
vše ještě neskutečně urychlila.

mentem. Vliv na to měla kritika
kryptoměn od vlivných lidí, jako
je Bill Gates či Donald Trump,
a velkou roli v tom sehrály i zásahy
čínské vlády. Když byl čínský Nový
rok, Číňané odprodávali bitcoiny,
aby mohli nakoupit dárky, čímž
srazili cenu dolů. Loni to bylo
úplně jiné. Kryptoměny zásadně
posílily, protože už zde máme velké institucionální hráče. V popředí
je sice pořád Asie, ale trh krypto-
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Jaký je v Česku zájem o krypto- A toho se banky bojí. V tomto směru Digitální jüan testují na desítkách
nás čeká ještě bouřlivý vývoj.
měny?
milionů lidí. Co to bude znamenat
V poslední době enormní. Kvaliﬁkovaní i nekvaliﬁkovaní investoři
přibývají.

Jaké zhodnocení nabízíte?
Jaké ceny u kryptoměn ale očekávat? Bude to pořád kolísání,
nebo přijde stabilizace?
Čím více peněz na kryptoměnové
trhy postupně přichází, tím je menší
volatilita, tedy míra kolísání hodnoty aktiva nebo jeho výnosové míry.
Dřív aby bitcoin ztratil 10 procent
své ceny, stačilo několik milionů
korun. Dnes k tomu potřebujete desítky miliard, abyste trhem pohnuli.
Proto očekávám větší stabilitu.

Dnes se mohou nakupovat
i menší části než jeden bitcoin,
také proto cena rostla?

Foto Cryﬁn

Ano. Do kryptoměn lze už dnes
investovat od nejmenších částek.
A jsou dvě možnosti. Buď si to
zajistíte na burzách, které existují.
K tomu ale potřebujete umět velmi
dobře anglicky, mít nadprůměrné
znalosti IT, a hlavně musíte té burze
věřit, protože jsou v různých zemích
světa. Tam můžete investovat zhruba
od 500 korun. Pokud to neovládáte,
lze investovat přes někoho. To vidím
jako jednodušší a bezpečnější řešení.

Pro laika to může být skutečně
složité. Je tedy lepší v případě
kryptoměn vložit peníze do
fondu?
Podstatou fondu je diverziﬁkované
portfolio a je to služba klientům,
kterým tím odpadá nutnost řešit
znalost trhu či technických detailů.

A co přesně CRYFIN nabízí?
V současné době nabízí dva produkty. Jeden je určen úzkému
okruhu kvaliﬁkovaných investorů.
Jeho konkrétní nabídka je neveřejná.
Investiční strategie tohoto produktu
se skládá z investic do kryptoměn,
ﬁntechu a do nemovitostí. Máme ale
i druhý produkt; ten je pro klienty
s vkladem od 25 tisíc korun. Umožňuje rychlý, jednoduchý a bezpečný
nákup bitcoinu a jeho úročení.
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V produktu CRYFIN Boost jde
o úročení podkladového aktiva bitcoin. Jedná se o zhodnocení až šest
procent ročně.

Může si dnes někdo založit
i vlastní kryptoměnu?
Může, ale je to technicky velmi
náročné. Musíte si vybrat typ
blockchainu, na kterém kryptoměnu
postavíte, a následně řešit především otázky jejího zabezpečení.
Blockchain je technologie, která
umožňuje pracovat s daty, a proto
má využití v mnoha odvětvích.

Když se do tohoto systému
zapojují i velké globální ﬁrmy,
proč se k tomu stavějí obezřetně či odmítavě tradiční
ﬁnanční instituce?
V mnoha směrech je to pro ně určitá
konkurence. Pro každého je navíc
těžké přijmout něco úplně nového.
Klasické ﬁnanční instituce jsou ke
kryptoměnám skeptické i proto, že
doposud nebyla žádná jejich regulace, což se nyní mění všude ve světě.
Využití blockchainu dnes testují
velké ﬁrmy i centrální banky.

Zatím jste popisoval výhody
držení kryptoměn. Existují
i nějaká úskalí, nebezpečí?
Pokud byste si chtěl nakoupit kryptoměnu sám, musíte vyřešit nejen
bezpečný nákup, ale i její bezpečné
uložení. Pro některé může jít o technicky náročný proces a nejdůležitější je neztratit privátní klíč. Pokud ho
ztratíte, přijdete o všechna uložená
digitální aktiva. Proto vznikají
služby, které celý proces pro klienty
zjednoduší.

Odkud se rekrutují vaši investoři?
Dnes hodně z České republiky, ale
máme i klienty ze Slovenska, otvíráme teď Polsko. Do pěti let chceme
být jedním z největších správců
digitálních aktiv v Evropě.

To je hodně odvážný cíl. Je to
vůbec reálné?
Myslím, že se to může podařit.
I když vím, že konkurence se rychle
rozvíjí u společností v Německu
a například ve Švýcarsku už kryptoměny považují za běžné aktivum.

Mezitím Čína oznámila, že zavede digitální jüan. Co to bude
pro váš svět znamenat?

Drží už kryptoměny i centrální
banky?
To je úžasná otázka, protože otvírá
jeden z možných pohledů, jak se
bude svět vyvíjet v budoucnosti.
Centrální banky nedrží kryptoměny,
ale otázkou využití blockchainu
se už dlouho zabývají. Dokonce
se objevují pilotní projekty CBDC
(Centrální bankou emitované
digitální měny). Sváří se v tom starý
a nový svět.

V čem se ještě sváří?
V tom, že největšími investory do
digitalizace a bankovnictví nejsou
v současnosti pouze velké známé
banky, ale také ﬁntech společnosti
jako Google, Amazon nebo Apple.

Václav Holler
Od teenagerských let se intenzivně
věnuje počítačovým technologiím.
V 19 letech uspěl v soutěži České hlavičky, kde porotu zaujal softwarem
pro 3D tiskárny. Nyní se naplno
věnuje kryptoměnám a investičním
aktivitám. Stojí v čele ﬁntech holdingu CRYFIN, který kvaliﬁkovaným
investorům i široké veřejnosti nabízí
ve světě kryptoměn komplexní řešení
pro jejich investice.

pro svět kryptoměn, teprve uvidíme.
Zavádění digitálních národních měn
ale určitě přijde. Podívejte se na Venezuelu, kde byla hyperinﬂace, kterou se nedařilo zkrotit. Proto v roce
2018 zavedli kryptoměnu Petro.

Zaznamenal jsem nápad, že
může vzniknout i digitální
euro. Bude?
Jsem přesvědčen, že ano. Vždyť
neplatíte už jenom kartou, ale
i pomocí hodinek či biometrických
dat. Evropská centrální banka se
touto problematikou zabývá. Zároveň Evropská komise minulý rok
představila plán využití inovativních
technologií a také připravuje regulaci ﬁnančních trhů digitálních aktiv,
která by měla vstoupit v platnost
v roce 2024.

Kam až tento technologický
vývoj povede? Zaniknou papírové peníze?
Digitální doba, ať se nám to líbí nebo
ne, jednou nahradí peníze v podobě,
v jaké je známe dnes. Před třiceti lety
by také nikdo nevěřil, že budeme
platit v hospodě či v obchodě mobilem nebo hodinkami. Čekají nás
ještě obrovské změny.

A co se pak stane s kryptoměnami?
V budoucnosti nastoupí státní
digitální měny a vedle toho budou
existovat i kryptoměny. Propojí se
to u regulovaných institucí. Bitcoin
si nakoupíte jednou i za digitální
euro. Zůstane ale, nadneseně řečeno,
pořád svobodný.

Na závěr otázka, kterou jste
nejspíš slyšel už mnohokrát.
Pořád není důvěryhodně
dokázáno, kdo bitcoin vlastně
vymyslel a založil. Tušíte?
Netuším. Spekulací je o tom nepočítaně. Možná se to ale ani nikdy
nedozvíme. Každopádně to vymyslel
dobře.
Viliam Buchert
Autor je spolupracovník redakce
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měn roste silně i v Americe, kde se
objevily i jejich regulace. Situace
umožnila velkým institucionálním
hráčům poprvé v historii investovat
masivně do kryptoměn. To vystřelilo
ceny prudce nahoru.

