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Úvod a vize
Probinex je globální projekt s českými kořeny. Jeho vizí je propojení finančních 

světů a přinést do světa kryptoměn nástroje známé z tradičních trhů.
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Krypto a fintech řešení pod 
jednou střechou 
Probinex přináší komplexní ekosystém produktů, které umožní 

bezpečný a bezstarostný přístup k obchodování kryptoměn. 

Nabízí také možnost těžit z jejich potenciálu. Cílem projektu je 

dosáhnout adopce aktiv širokou veřejností.

Základní stavební jednotkou ekosystému je token PBX. Ten byl 

veřejnosti představen v roce 2021. Ve fázi token-sale se podařilo 

najít nové majitele pro 100 % tokenů, které byly k tomuto účelu 

vyčleněny. Takový úspěch do budoucna zajišťuje dostatek prostoru 

pro vývoj produktů, které v našem whitepaperu prezentujeme.

Správa 
vlastního portfolia

Odkaz na web

Odkaz na web

Earnio

Odkaz na web

StayKing

Odkaz na web

Probinex Exchange

Odkaz na web

pbxpay
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https://www.pbxpay.com/cs
https://www.earnio.com/cs
https://www.probinex.com/cs/probinex-burza
https://www.probinex.com/cs/sprava-portfolia
https://www.probinex.com/cs/stayking


Problémy dnešního 
trhu kryptoměn
Kryptoměny a technologie, která za nimi stojí, přináší množství možností, jak zlepšit 

náš každodenní život. Široké adopci kryptoměn však zatím brání nevyjasněná 

legislativa a přístup tradičních finančních institucí.
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Kryptoměnové burzy 
fungují bez nezbytných 
licencí a čelí právním 
dopadům kvůli nejasné 
regulaci trhu.

Trh kryptoměnových 
derivátů prozatím neukázal 
svůj plný potenciál. Chybí 
tokenizovaná tradiční 
aktiva a další komplexní 
spekulační nástroje.

Vklad i výběr aktiv naráží na 
omezený počet platebních 
metod a je tak obtížný 
a zdlouhavý.

Stále více bank kvůli nákupu 
kryptoměn blokuje transakce.

Nízká likvidita způsobuje 
kolísání cen digitálních aktiv.

Kryptoměnové a finanční trhy 
se zásadně liší, což zpomaluje 
adopci blockchainových 
technologií do ekonomiky.

Největší 
překážky pro 
širší adopci 
kryptoměn
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Nedostatek regulovaných řešení 
a moderních finančních nástrojů
“Aby se mohly v EU rozvíjet trhy s kryptoaktivy, je nutný spolehlivý právní rámec, který bude jednoznačně definovat 

regulaci veškerých kryptoaktiv, která nejsou upravena stávajícími právními předpisy o finančních službách.”

Digitální aktiva jsou novou investiční třídou s relativně nízkým objemem ve srovnání s forexem, komoditami a akciemi. 

V důsledku toho kryptoměnám zákonodárci donedávna nevěnovali přílišnou pozornost. To se ale začíná velmi rychle měnit.

V této oblasti chybí řádně regulované platformy pro obchodování s kryptoměnami. Kromě toho je kryptoměnový průmysl  

omezený protože třeba chybí investiční nástroje jako jsou v tradičních financích fondy.

2.1
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Nařízení o trzích s kryptoaktivy a o změně směrnice (EU) 2019/1937



Víte, že …

Největší burza digitálních aktiv podle objemu Binance musela 14. října 
2021 zastavit veškeré obchodování s tokenizovanými akciemi kvůli 
problémům s britským úřadem FCA? Ten reguluje tamní finanční 
prostředí a trhy.

09



Burzy tradičních aktiv trpí řadou omezení
Nemožnost rovného přístupu k finančním trhům zvedá transakční náklady a snižuje tržní efektivitu. 

Přenesením principů známých ze světa kryptoměn dosáhneme toho, že se finančnictví 

konečně posune do 21. století. Přineseme řešení problémů, které trhy trápí:

Místo přímých transakcí se využívají centralizované obchodní platformy jako prostředníci.

Tradiční burzy a spotové burzy neobchodují o víkendu. 

Průchodnost kapitálu skrze hranice států je zbytečně omezená.

Přenesení decentralizace, tokenizace a dalších známých principů do reality běžných financí 

je největší příležitost našeho desetiletí.

2.2
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Decentralizovaný
kryptoměnový trh

Centralizovaný
kryptoměnový trh
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Krypto
burza2

Poptávka Poptávka

Krypto
burza1

Arbitrážník

Banka

Finanční
trh

Broker1 Broker2

Poptávka Poptávka

NabídkaNabídka

NabídkaNabídka



Problémy při prodeji či výběru kryptoměn
V poslední dekádě uživatelé kryptoměn pravidelně naráželi na odmítavé postoje bankovních domů. 

Ty jsou při nakládání s virtuálními měnami obezřetné a limitují možnosti, jak kryptoměny bezpečně 

zpeněžit přes lokální směnárnu. I proto banky blokovaly a nadále blokují transakce spjaté 

s kryptoměnami.

Kvůli absenci regulací je kryptoměnový trh plný směnáren, které uživateli umožní vložit prostředky, 

ale poté už nedovolí jejich výběr. Tyto platformy pak přináší celému kryptoměnovému průmyslu špatné 

jméno. Výše popsaným způsobem už uživatelé byli připraveni o miliony dolarů. To od trhu odrazuje 

potenciální investory a obchodníky.

Důležitým záměrem je také vytvořit co nejjednodušší způsob, jak nakoupit a prodat kryptoměny. 

Ne každý, kdo se zajímá o trh, rozumí i příslušné problematice, jako jsou veřejné klíče aj. Žargon světa 

kryptoměn je zkrátka příliš obtížný a těžko se do něj nováčkům dostává. Probinex proto pracuje na 

tom, aby zpřístupnil svět krypta úplně každému.

2.3
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Detailní představení řešení 

Probinex produktů
Jeden token vládne všem. Probinex přináší unikátní ekosystém produktů a služeb, 

které spojuje nativní utility token PBX. Uzamčení těchto tokenů v prémiovém 

programu StayKing navíc držitelům přinese v rámci produktů řadu výhod. Pokud 

se navíc bude projektu a jeho produktům dařit, budou moci získat i další PBX.
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Diverzifikace nástrojů, časového rámce i aktiv 
Dosahování nadvýkonu v porovnání s trhem kryptoměn
65 % z výsledku plyne do StayKingu

Kryptoměny/FiatAltcoiny/BTC Fiat/Fiat tokeny

Předplacené 
karty

Vlastní IBAN

Okamžité platby 
SEPA

Pravidelný audit 
výsledků

Propracovaný 
affiliate program

Bonusy a odměny 
na měsíční bázi
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Přehled produktů Probinex

Správa vlastního portfolia

Earnio

Probinex burza

pbxpay

Prémiový program pro držitele PBX

Možnost uzamknout tokeny na 6 měsíců až 10 let

Slevy, výhody a odměny z výkonu celého projektu

Stay       King



pbxpay
Skutečná svoboda v nakládání 
s vašimi finančními prostředky
Vlastní IBAN, okamžité zahraniční SEPA platby a otevřenost světu 

kryptoměn. Navíc ztělesnění jedné z klíčových utilit tokenu PBX. Díky 

e-Peněžence pbxpay budou vaše peníze konečně vaše.

15
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Řešení překážek tradičních 
finančních institucí
Ve světě existuje celá řada finančně-technologických 

nástrojů. Většina z nich však dlouhodobě naráží na 

problémy s tradičními bankami, které často blokují 

legitimní transakce. 

Zároveň se tento sektor potýká s nejasnou 

legislativou a prostředím obecně vágních podmínek.

Je potřeba odblokovat toky vedoucí ke 

kryptoměnám.

Nutností je zajistit snadný a bezpečný způsob, 

jak zúčtovat transakce vedoucí z osobního účtu 

na výše zmíněné strany. Dále samozřejmě i výběr 

fiatových měn z burz.

Je třeba nabídnout finanční řešení i v prostoru, 

kde dnešní banky selhávají – 2 miliardy lidí nemá 

přístup k bankovním službám.

Nově vzniknuvší řešení musí být regulované 

podle lokálních právních předpisů, aby se zajistila 

jeho udržitelnost. 

Cílem je vytvořit komplexní produkt, který 

nahradí nebankovní aplikace, jež poskytují jen 

dočasné řešení nastíněných potíží.

3.1.1.
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Překonání překážek 
a omezení s pbxpay
pbxpay lze připodobnit k internetovému 

bankovnictví. Nabízí jak IBAN, tak i debetní karty, 

zahraniční transakce a vklady a výběry 

kryptoměn. Pomocnou ruku k uskutečnění naší 

vize jsme našli v licenci. EMI (Electronic Money 

Institution)

3.1.2. pbxpay přináší:

Rychlé a bezpečné nakládání s penězi bez zbytečných 

omezení. Neomezený je taktéž výběr z bankomatu.

Snadný vstup a výstup ze světa kryptoměn.

Řešení šitá na míru společnostem a decentralizované 

ekonomice. Podnikejte v čemkoliv, co uznáte za vhodné.

Adopci kryptoměn do reálné ekonomiky tím, že zlepší jejich 

přístupnost a dostupnost. 

Jednoduchá integrace a zajištěná bezstarostnost transakcí 

z a na platformy operující v riskantních odvětvích.
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Víte, že …
EMI (Electronic Money Institution) je licence vydávaná regulačními úřady 
v rámci Evropské unie? Umožňuje nakládání s virtuálními penězi, ať už 
fiatovými či digitálními. Služby lze poskytovat jak fyzickým, tak právnickým 
osobám.
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Váš způsob jak se podílet na bohatství 
světa kryptoměn
Trh s kryptoměnami nabízí velký potenciál a množství příležitostí, což je však 

vykoupeno velkou časovou náročností a nejistotou. Earnio je způsob, jak se lze 

naprosto jednoduše stát součástí světa kryptoměn a užívat si všechny jeho 

výhody. A to za naprosto férových a transparentních podmínek.
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Cíle produktu Earnio
Earnio nabídne řešení v podobě bezpečné 

platformy, skrze kterou lze v rámci 

bonusového programu čerpat 

z algoritmizovaných obchodních nástrojů. 

Ty využívají tržních neefektivit a jsou 

vyzkoušené z trhů tradičních.

3.2.1 Unikátní kombinace dostupnosti a bezpečnosti 
je zaručená skrze několik faktorů:

Earnio bude sdílet auditované výsledky obchodování na měsíční 

bázi. Stejně jako fondy fungující na tradičních trzích.

Možnosti vstupu prostřednictvím EUR, CZK, USDC či BTC.

Nulové poplatky za vklad nebo výběr z platformy.

Algoritmy těžící z tržních neefektivit – kupříkladu meziburzovní 

obchody zvané arbitráže, což umožní dlouhodobou udržitelnost 

modelu.

Možnost získat vyšší bonus díky PBX uzamčených ve StayKingu.

20
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Odměny z propracovaného affiliate programu
Součástí projektu je i velmi štědrý doporučitelský program. Za doporučení našeho řešení získáte 

nezanedbatelnou odměnu. Ta bude hrazena z prostředků, které by normálně patřily Earniu, nikoliv 

z prostředků poskytnutých doporučeným klientem. Program je škálovatelný i na konzultační či jiné 

finanční instituce.

21



Burza Probinex
Coming soon!

22
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Přívětivé obchodování
Vyvíjíme prostředí pro jednoduché obchodování dostupné všem, 

kdo má zájem využít potenciálu digitálních aktiv.

Burza by měla sloužit klientům, nikoliv obráceně, kdykoliv, 

odkudkoliv a bez zbytečných omezení.

3.3.1
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Děláme věci poctivě a pořádně
Spojíme prvky tradičního světa financí s těmi nejmodernějšími přístupy.

Burza Probinex Exchange bude vhodná pro všechny, kteří věří, že digitální aktiva jsou 

budoucnost.

3.3.2



Nativní utility 
token PBX
Token PBX je utility token projektu Probinex. Byl vytvořen jako nástroj pro 

financování produktů, který umožní nepřímo se podílet na výnosech. Tokenomika 

je nastavena tak, že tržní cena tokenu je podporována každou transakcí v širším 

ekosystému Probinex.

25



26

Parametr Detail

Název tokenu

Oficiální zkratka tokenu

Počáteční emise tokenu

Možnost další emise tokenu

Možnost spalování tokenu

Typ tokenu

Možnost těžby

Limit spálených tokenů

Dělitelnost tokenu

Účel tokenu ve fázi 0 a 1

Účel tokenu ve fázi  2

Účel tokenu ve fázi 3

Adresa kontraktu

Probinex token

PBX

1 000 000 000 PBX

Ne

Ano

BEP-20 (token na blockchainu Binance Smart Chain)

Ne

500 000 000 PBX

18 desetinných míst

Alokační programy

Zvýhodnění podmínek v investiční webové zóně

Sleva na poplatky, věrnostní program, pálení tokenů

0xA177BdD433AEa3702beb46652aDcFc64248d4aB3

Parametry PBX tokenu



Počáteční distribuce tokenů

Mint: 1 miliarda PBX

Admin wallet

40 mil. PBX

40 mil. PBX

19,4 mil. PBX

200 mil. PBX

700,6 mil. PBX

Vklad Peněženka Adresa

0x09483AEa3A8bf6dE162bcA118309c3B720630806

0x94C37089b77D60Ec83a41E01aeE2fd439e0ab1BE

0x91bc827fB1E268deB53F79A57d0dc01eaE9C3Ef2

0x2f4B27Caa1FE70cdd6dD4E9B734bF0905573274D

0xE1B3F851eBaa35C321Cd1035D328C4f7fC4446b9

0xA177BdD433AEa3702beb46652aDcFc64248d4aB3Adresa smart kontraktu

Team 
tokens

Tokens
for advisors

Bounty 
& Airdrop

Future
use tokens

Public

27



a) Týmové tokeny
 Alokace týmových tokenů je uzamčená 

v chytrých kontraktech třetí strany, které lze vidět 

zde. Uvolňuje se 12 % alokace každého půl roku. 

PBX najdou užití například v marketingových 

aktivitách. Probinex je nepotřebuje k financování 

rozvoje, protože to dělá skrze aktivní správu vlastních 

aktiv.

b) Advisory tokeny
 Tyto tokeny podléhají taktéž čtyřletému 

uzamčení. Fungují jako nástroj pro navození 

partnerství s osobnostmi, influencery a obchodníky 

ze světa kryptoměn.

28

c) Bounty a airdrop tokeny
 PBX určené výhradně ke komunitnímu 

marketingu, jenž nastartuje zájem o projekt.

d) Future-use tokeny
 Omezená rezerva týmových tokenů 

nepodléhajících pravidlu čtyřletého uzamčení. 

Jde o alokaci sloužící k reakci na nečekané tržní 

či jiné potíže.



 Affiliate-sell tokeny

 Jde o tokeny určené na vyplácení odměn 

za doporučení brzkých zájemců při předprodeji 

mincí. Během token-sale se rezerva kompletně 

vyčerpala.

 Rezerva na výnosy z alokací

 Rezerva, která zprvu poskytovala likviditu 

brzkým zájemcům o alokace – jakousi prvotní 

verzi Earnio. Byla taktéž vyčerpána před koncem 

roku 2021.

 Token-sale PBX

 Celých 55 % se v roce 2021 nabídlo prvním 

investorům. 550 000 000 PBX našlo nového majitele 

už v listopadu – o měsíc dřív, než byl zamýšlený konec 

předprodeje. V rámci token-sale se získalo 17 550 000 USD.

e) ICO wallet

Hardcup = 17 550 000 USD

29



Cena tokenů nabídnutá v předprodeji
Cena 550 000 000 prodaných PBX se zvyšovala s každým milionem.

4.1
C

en
a 

to
ke

nů

Prodáno tokenů

110 000 000

0,020 $

0 $

0,040 $

0,052 $

0 220 000 000 330 000 000 440 000 000 550 000 000
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Pravidla spalování PBX
„Spalování“ tokenů je proces jehož důsledkem je 

permanentní stáhnutí části nabídky tokenů či mincí 

z oběhu. Technicky se toho dosahuje odesláním tokenů 

na prokazatelně nepřístupnou adresu – do digitálního 

vzduchoprázdna, chcete-li.

Důležitá pravidla spalování PBX:

Spálit se může maximálně 50 % všech PBX – 500 000 

000 tokenů. V důsledku toho tým nikdy nebude držet 

nadpoloviční podíl v tokenech. Cílem je 

decentralizovat distribuci tokenů.

Na spalování se budou pravidelně podílet výnosy 

produktů. Například burzy, kde 20 % čistého zisku 

bude užito k nákupu a následnému spálení tokenů.

Spalování bude veřejně komunikováno 

a transparentně sdíleno s komunitou.

4.2
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StayKing
Prémiový věrnostní program 
pro držitele tokenu

StayKing je program, který umožňuje držitelům PBX tokenů 

podílet se na úspěších projektu a jeho produktů. Můžete 

tak čerpat výhody odvislé přímo od výkonu projektu.
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Jaké má StayKing výhody pro klienty a Probinex?
PBX jsou zamčené v chytrém kontraktu na blockchainu – ten nelze vypovědět 

ani od něj odstoupit. 

Díky tomu se sníží nabídka PBX na trhu po přesně stanovenou dobu. 

Výše odměny se stanovuje na základě počtu PBX a doby uzamčení. 

Generuje odměny odvislé od výkonu projektu. Daří-li se Probinexu a jeho 

produktům, poznáte to i vy.

StayKing je opravdu pro všechny – minimální vstup udržujeme na 

přijatelné částce. Taktéž horní hranice uzamčených tokenů není stanovená, 

protože základem pro výpočet bude nadále výsledek našich projektů.

Odměny v programu StayKing generuje každý náš produkt na základě vlastních 

výsledků. Vzniklý obnos se v podobě PBX přerozdělí účastníkům programu. 

Jedná se tedy o nepřímou účast na projektu a jeho úspěchu.

Produkty přispívají část svého výdělku podle obrázku vpravo.

Výnos ze správy 
vlastního portfolia 65 %

Výnos 
z Earnia 20 %

Výnos 
z pbxpay 20 %

Výnos 
z Burzy 20 %
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Víte, že …

StayKing je diametrálně odlišný od standardních služeb s podobným 
schématem odměn? Rozdělené PBX totiž vychází z výsledků produktů – 
nejde o předem stanovenou emisi, která se postupně uvolňuje a způsobuje 
reálnou inflaci na trhu, jako tomu je třeba u těžby likvidity.
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Earnio Díky PBX tokenu 
vloženému ve StayKingu

 uživatelé získají 
vyšší bonus

Funkce PBX tokenuZdroj příjmu

Algoritmy, 
arbitráže

licence 
VASP

Licence

ze zisku
 %

Procenta

Funkce PBX tokenuZdroj příjmu

Aktivní 
obchodováni

Licence
Správa
vlastního 
portfolia

Procenta

ze zisku
 %

Uživatelé získají VIP služby 
a výhodnější poplatky

 díky uzamknutí tokenu 
do StayKingu

Funkce PBX tokenuZdroj příjmu

Poplatky 
za platební 

služby

evropská licence 
Electronic Money 
Institution (EMI)

Licence

pbxpay

Procenta

ze zisku
 %

Sleva na 
poplatcích 
pro držitele 

PBX

Funkce PBX tokenuZdroj příjmu

Poplatky 
za směnu 

aktiv

Příslušná licence 
pro poskytovatele 
služeb s virtuálními 

aktivy

Licence

Probinex
Exchange

Procenta

ze zisku
 %

StayKing
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*Procentuální rozložení portfolia není fixně stanoveno 
a může se měnit na základě situace na trhu

Infrastruktura Probinex tradingu
Do StayKingu putuje 20 % profitu ze všech našich produktů a 65 % 

z výkonu správy portfolia. Obchodování není produktem jako takovým, je 

to pro nás primárně zdroj příjmu k růstu společnosti.

Část portfolia tvoří dlouhodobé investice do významných kryptoměn 

typu BTC, ETH či DOT.  Všechny obchody spravuje člověk, nicméně 

má k dispozici obrovský počet automatizovaných nástrojů.

Další díl patří krátkodobým spekulacím řízeným týmem analytiků – 

chcete-li traderů. Ti bez zastavení sledují trh a identifikují příležitosti. 

V literatuře je tento přístup označován jako „biometrický“ – prováděn 

člověkem.

A zbytek má k dispozici algoritmus, který funguje stoprocentně 

samostatně a s využitím tržních dat s prostředky spekuluje.

Samozřejmostí jsou pravidelné revize strategií, přísné řízení rizik a komplexní 

diverzifikace. O tradingu se více dočtete na naší stránce či na blogu.
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40 %*Hodl

15 %*Rezervy

60%*

Investice

40%*

Trading



Tým a kontakty

37



38

Michal Baturko Olbert

Head of Business Development

Adam Neuberger

Head of PR & Communication

Michal je spoluzakladatelem společnosti a členem boardu. 

Už více než 17 let je podnikatelem, a proto má odpovědnost 

za obchodní strategii celého projektu. Během svého 

působení v této oblasti pomohl nejen s marketingem, 

ale i dalšími obchodními strategiemi více než stovce 

klientů. Založil několik společností a má zkušenosti 

s provozováním e-shopů i dalších firem.

+420 608 837 837

michal@probinex.com

Adam je spoluzakladatelem projektu Probinex 

a zároveň odborníkem na kryptoměny. Poslední 

3 roky působil jako konzultant a specializoval se 

na fundamentální a technické analýzy pro tradery. 

V oblasti blockchainu proškolil desítky lidí a stále 

poukazuje na potenciál kryptoměn jako nové 

vzrušující technologie.

+420 731 949 949

adam.neuberger@probinex.com

Členové týmu

https://www.linkedin.com/in/adam-neuberger-a52b9017a/
https://www.linkedin.com/in/michal-olbert/
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