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ÚVOD

Technologické pokroky, které dnes vnímáme jako běžnou a neodmyslitelnou součást našich 
životů, stály v minulosti před množstvím překážek. Automobil, elektřina a internet. To vše byly 
pojmy, které nikdo neznal, a mnozí těmto myšlenkám v době jejich představení nevěřili. Jejich 
autoři se však nenechali zastavit a rozvíjeli své myšlenky a nápady, často celý život.

Je štěstím pro nás všechny, že se v minulosti našli lidé, kteří podporovali tyto myšlenky a projekty. 
I díky nim je náš život výrazně jednodušší a lidstvo se posouvá stále vpřed.

Věříme, že i kryptoměny a technologie blockchain představují další krok a přinesou výhody, které 
nám pomohou v různých důležitých sférách života.

Historie nás učí, že největším vítězstvím obvykle
předcházelo překonávání překážek. Vítězové

se odmítli nechat odradit překážkami.

Bertie Charles Forbes
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VIZE

U zrodu internetu a během prvních let jeho existence, i přes dnes již zjevné převratnosti této 
technologie, musel být její vývoj hnán kupředu hrstkou vizionářů. V Dollero Technology věříme 
v technologii blockchain jako v zásadní posun v digitální éře, do které vstupujeme a chceme se 
podílet na dalším vývoji této převratné technologie. Vizí, kterou naplníme je vytvoření komplexního 
ekosystému zahrnujícího zejména vlastní burzu s kryptoměnami Dollero Exchange, platební 
karty a blockchainové aplikace. Zajistíme likviditu, exponenciální rozšíření platformy a širokou 
využitelnost kryptoměny Dollero, díky implementaci nejen do digitálního krypto světa, ale i 
všedních oblastí každodenního života.

Hlavními problémy současného krypto světa jsou zejména nedostatečná úroveň zabezpečení, 
využitelnost technologie blockchain, jakož i jednotlivých kryptoměn, a také složitost těchto 
technologií pro běžné lidi.

V první fázi projektu se zaměřujeme na řešení aktuálních problémů a pomůžeme tak k rozšíření 
technologie k běžným lidem. Díky vysoké úrovni zabezpečení se nebudou muset obávat o 
své finanční prostředky a budou je moci bezpečně používat tak jako na klasickém finančním a 
bankovním trhu. Vyvíjíme proto potřebnou ochranu potřebnou ochranu našich platforem ve 
spolupráci s mezinárodním lídrem v oblasti kyber ochrany. Druhým stupněm ochrany, který 
poskytneme našim klientům, je pojištění kryptoměn na burze Dollero Exchange, ve spolupráci s 
mezinárodním finančním a pojišťovacím partnerem.

Dalším problémem, na který se zaměřujeme v první fázi, je likvidita kryptoměn a jejich 
využitelnost v reálném životě, nakolik možnost platby kryptoměnami na některých vybraných 
místech nepokládáme za systémovou. Přechod na platební systém založený na kryptoměnách 
nebude jednoduchý, proto je třeba provést ho postupně ve více krocích. Rozhodnutí v prvním 
kroku využít již existující technologii platebních karet, na které napojíme prostřednictvím 
Dollero Clubu vlastní kryptoměnu Dollero, je ideálním řešením. Díky tomuto kroku bude možné 
platit Dollerem všude, kde akceptují klasickou platbu kartou.

Kryptoměny a blockchainové technologie v současnosti využívá pouze zlomek populace. 
Důvodem je složitost technologií, komplikovanost problematiky kryptoměn a obchodování s 
nimi. Každá nová technologie vyžaduje patřičný důraz na vzdělávání, proto jsme se rozhodli 
pro vytvoření Dollero Clubu, kde členy motivujeme ke vzdělávání prostřednictvím kryptoměny 
Dollero. Aby se vyvinuté platformy staly přínosnými pro co největší počet uživatelů, budou se 
všechny vyznačovat jednoduchostí, aby jejich použití zvládl kdokoliv, ale zároveň poskytnou 
nástroje i nejnáročnějším profesionálům.

 
V první fázi projektu se soustředíme na vzdělávání prostřednictvím Dollero Clubu, kde 
pomáháme lidem pochopit a přijmout nové technologie. Na systém Dollero Clubu napojíme 
platební karty, čímž umožníme platby prostřednictvím kryptoměny Dollero. Vyvinuli jsme 
také elektronickou peněženku Dollero Wallet a aktuálně pracujeme na vývoji burzy Dollero 
Exchange. Tyto platformy maximálně ochrání všechny uložené prostředky. Na základě 
unikátní úrovně zabezpečení přineseme ve spolupráci s naším mezinárodním pojišťovacím 
partnerem klientům pojištění u nás uložených kryptoměn.
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VÍZIA

Druhou fází projektu je vývoj blockchainových aplikací (účetnictví a logistika dopravy),  
jejichž příprava bude realizována ve spolupráci s našimi partnery. Jedná se o přední firmy 
v rámci odvětví, se kterými bude jako jeden z hlavních bodů v rámci podmínek spolupráce 
odsouhlasen vývoj těchto aplikací.

 
Ve třetí fázi poskytneme naše kapacity novým zajímavým projektům, o jejichž výběru 
bude hlasovat komunita Dollero Clubu. Pomůžeme jim, mimo jiné také s přípravou odborné 
projektové dokumentace, organizací a realizací ICO a zalistováním na Dollero Exchange.

KLÍČOVÉ HODNOTY

•  Unikátní úroveň zabezpečení našich platforem ve spolupráci s mezinárodním lídrem   
 v oblasti kyber ochrany

•  Vlastní technologické řešení burzovní platformy Dollero Exchange

•  Burzovní (obchodní) platforma přinášející profesionální nástroje tradingu známé       
 z finančních trhů za využití nejmodernějších technologií

•  Pojištění kryptoměn uložených na burze Dollero Exchange

•  Napojení platebních karet, a tedy využití potenciálu již rozšířených platebních    
 terminálů

•  Dollero Club - vzdělávání v oblasti kryptoměn a blockchainových technologií -    
 zvýšení počtu uživatelů kryptoměn

•  Dollero Club Holder - část zisku celé společnosti přerozdělíme mezi držitele   
 kryptoměny Dollero

•  Blockchainové technologie – účetnictví, logistika dopravy a další

•  Podpora zajímavých blockchainových projektů

2
3
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VÝZVY TRHU A NAŠE ŘEŠENÍ

BEZPEČNOST

BEZPEČNOST

LIKVIDITA

LIKVIDITA

SLOŽITOST

SLOŽITOST

Trh s kryptoměnami je mladý a proto se v něm vyskytuje stále mnoho problémů. Bez vyřešení těchto aktuálních 
problémů nelze očekávat širší využití technologie blockchain veřejností.

Ochrana prostředků uživatelů je 
v současnosti jedním z hlavních 
problémů burz s kryptoměnami. 
Časté útoky hackerů a následné 
odcizení různých kryptoměn 
z kryptoburz, nejsou ničím 
výjimečným.

Využitelnost kryptoměn v reálném 
životě je aktuálně nízká. Možnost 
platby na několika místech jako jsou 
e-shopy, kavárny a pár klasických 
obchodů není systémová. Je nutné, 
aby byly akceptovány v ekonomice 
tak, aby uživatel mohl zaplatit za 
zboží a služby všude.

Samotná technologie, jakož i proces 
nákupu a prodeje kryptoměn 
(tradingu), vyžaduje znalosti a 
zkušenosti, se kterými se lidé musí 
nejprve seznámit. Uživatelům chybí 
informace o těchto technologiích, 
na jejichž základě by si uměli 
představit možný rozsah využití 
blockchainu.

S partnerem, mezinárodním lídrem 
v oblasti kyber ochrany, vytvoříme 
nové standardy zabezpečení a 
ochrany kryptoměn. Vzhledem k 
vysoké úrovni zabezpečení našich 
platforem, klientům poskytneme i 
další stupeň ochrany prostředků v 
podobě pojištění všech kryptoměn 
držených na burze Dollero 
Exchange. Tato služba představuje 
hlavní konkurenční výhodu Dollero 
Technology v sektoru kryptoburz.

Praktické využitelnosti kryptoměn 
v reálném životě dosáhneme 
pomocí vlastních platebních karet. 
Jejich držitelé budou moci své 
D-pointy odeslat přímo na tyto karty 
a využívat je na nákup zboží a služeb 
v reálných provozech a obchodech. 
V dalším kroku přineseme možnost 
záměny Dollero za D-point, čímž 
prakticky umožníme platbu 
Dollerem kdekoliv.

V Dollero Clubu se prostřednictvím 
akademie zaměřujeme na 
vzdělávání v oblasti kryptoměn 
a blockchainových technologií. 
Členy motivujeme ve vzdělávání 
prostřednictvím odměn ve 
formě kryptoměny Dollero. 
Všechny technologie a platformy 
vyvíjíme s důrazem na jejich 
jednoduchost a profesionalitu. 
Kromě profesionálních nástrojů 
budou obsahovat možnosti pro 
jednoduchý nákup a prodej.

VÝZVY TRHU

NAŠE ŘEŠENÍ
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TOKEN DOLLERO

D-POINT

Token Dollero je vydán na blockchainu Ethereum a je postaven na protokolu ERC-827. Jeho 
kompatibilita s nejvyužívanějším protokolem ERC-20 zajistí možnost spolupráce s množstvím 
projektů. Rozšířená funkcionalita tohoto protokolu najde své využití v pozdějších fázích projektu.

Dollero je utility token a v první fázi jím bude možné platit poplatky na Dollero Exchange, které 
budou nižší oproti poplatkům v jiných kryptoměnách.

D-point je forma stable coinu určeného pro Dollero Club a Exchange. Jeho hodnota je fixní – 1,00 €. 
Členové Clubu mohou tyto body získat prostřednictvím aktivního doporučení Clubu jako svůj referral 
bonus a následně si budou umět tyto prostředky převést na Dollero platební karty. Zároveň tyto body 
využijeme jako součást obchodovatelných párů na burze, abychom klientům burzy přinesli možnost 
převést své prostředky na Dollero platební karty.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název: Dollero
Ticker: DLLR
Blockchain: Ethereum
Standard: ERC-827
Emise: 40 000 000 ks
ICO cena: 1,00 €
Softcap: 2 000 000 €
Hardcap: 12 000 000 €
Datum vydání: 1.11.2018
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DISTRIBUCE DOLLERO

30 %   Dollero Club

30 %   ICO - neprodané coiny se budou pálit

  Předprodej (PreSale)

  Hlavní prodej (CrowdSale)

12,5 %  Privátní prodej (lock - 12/18/24 měsíců)

10 %  Tým a advisoři

10 %  Company needs (lock 1 rok od spuštění burzy)

7,5 %   Bounty kampaň - odměny za propagování

  Testing odměna - odměny pro testery jednotlivých technologií a aplikací

  E-learning - odměňování za vzdělávání

12,5 %
Private sale

30 % 
ICO

30 % 
Dollero club

10%
Team

10 %
Company needs (lock)

7,5 %
Bounty, Testing E-Learning
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EKOSYSTÉM
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DOLLERO CLUB

Dollero Club je určen úplným začátečníkům v oblasti kryptoměn a technologie blockchain, ale 
i zkušeným obchodníkům s kryptoměnami. Jeho hlavní součástí je akademie, ve které členům 
postupně vysvětlíme fungování blockchainových technologií, obchodování s kryptoměnami, ale 
i celkovou problematiku osobních financí. Pro zkušenější obchodníky a profesionály přineseme 
odborné analýzy a doporučení na dlouhodobý a krátkodobý nákup kryptoměn.

•  Jednorázový nákup Dollero v minimálním počtu 1 500 ks

•  Registrací do Dollero Clubu s měsíční platbou od 20,00 €

Dollero Club funguje na principu měsíčních plateb. Členové zvolí výšku měsíčního poplatku (od 20 
€/měsíc), od které se následně odvíjejí i výšky jejich měsíčních odměn a odměn za vzdělávání ve 
formě kryptoměny Dollero.

Za aktivní získávání nových členů Dollero Clubu mají členové nárok na získání referral bonusu – 15 
% z hodnoty každé platby získaného člena, ve formě klubových bodů D-point.
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DOLLERO CLUB

Ve více krocích napojíme na Club platební karty. V prvním kroku přineseme možnost odeslání 
svých klubových bodů (1 D-point = 1,00 €), které členové získali prostřednictvím referral bonusu. 
Ve druhém spustíme možnost záměny Dollera za D-pointy, a tedy možnost platby Dollerem na 
všech místech s platebními terminály.

Registrace v Doller Clubu probíhá formou koupě „násobků“ do vyčerpání všech v něm alokovaných 
Dollero coinů (12 mil. DLLR).
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DOLLERO CLUB HOLDER

Každého, kdo se formou nákupu v privátním prodeji, ICO nebo prostřednictvím Dollero Clubu 
rozhodl podílet na projektu Dollero Technology, si vážíme. V Holder fázi proto rozdělíme na základě 
výroční zprávy spolu 25 % zisku celé společnosti. Hlavním zdrojem tohoto zisku bude zejména 
burza Dollero Exchange a později se přidají blockchainové aplikace. Příslušnost k jednotlivým 
úrovním v Holder fázi bude určovat pouze množství držených Dollero.

25%

přístup do akademie

hlasovací právo
v pollech

krypto analýzy

ICO analýzy

4 % podíl ze zisku ročně vyplácený 
rovným dílem mezi všechny členy 

dané úrovně

přístup do akademie

hlasovací právo
v pollech

krypto analýzy

ICO analýzy

8 % podíl ze zisku ročně vyplácený 
rovným dílem mezi všechny členy 

dané úrovně

přístup do akademie

hlasovací právo
v pollech

krypto analýzy

ICO analýzy

13 % podíl ze zisku ročně vyplácený 
alikvotně k množství držených 

Dollero

1 500 - 14 999 DLLR

SILVER 
15 000 - 99 999 DLLR

GOLD
100 000 DLLR +

PLATINUM

HOLDER
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DOLLERO WALLET

Elektronická peněženka Dollero Wallet byla vydána 1. listopadu 2018. V současnosti slouží jako 
plnohodnotný nástroj na přijímání a odesílání plateb na blockchainu Ethereum. Zahrnuje historii 
transakcí a zobrazování „locknutých“  Dollero pro privátní investory. Pracujeme na implementaci 
prvků zabezpečení společnosti ESET – dvoufaktorová autorizace a nadstavbové zabezpečení 
serverů.

Dalším stupněm vývoje Dollero Wallet je multiblockchainová elektronická peněženka, která 
umožní uživatelům správu coinů a tokenů nejen z blockchainu Ethereum, ale také z dalších (např. 
Bitcoin). Samozřejmostí je vysoká úroveň zabezpečení, uživatelského komfortu a také ochrana 
pomocí biometrických prvků. 



15

DOLLERO EXCHANGE

PROBLÉMY KRYPTOBURZ

NAŠE ŘEŠENÍ

BEZPEČNOST
Burzy jsou aktuálně prostorem, 
kde probíhá většina krádeží a 
hackerských útoků. Jejich ochrana 
a zabezpečení tedy nepokrývá 
aktuální požadavky trhu. Obchodníci 
se oprávněně obávají odcizení 
svých prostředků. S neochotou 
přijímají toto riziko nebo denně 
utrácejí velký objem prostředků na 
opakované vklady a výběry, jelikož 
se bojí své prostředky ponechat na 
nedostatečně zabezpečené burze. 

BEZPEČNOST
Unikátní úroveň zabezpečení 
burzy, vyvinutá ve spolupráci s 
mezinárodním lídrem v oblasti 
kyber bezpečnosti, v kombinaci 
s pojištěním všech prostředků 
zajistí, že obchodníci se více 
nebudou muset o své prostředky 
obávat. Díky absenci nutnosti 
opakovaných výběrů a vkladů 
ušetří množství prostředků.

LIKVIDITA
Některé kryptoburzy mají problém 
s likviditou, kdy není možný 
okamžitý nákup nebo prodej 
obchodovatelných kryptoměn 
z důvodu absence protistrany 
obchodu. Možnost okamžitého 
nákupu, nebo prodeje kryptoměn je 
jednou z hlavních výhod burzy.

LIKVIDITA
Dollero Exchange bude 
nabízet obchodování mezi 21 
kryptoměnami. Přibude propojení 
s FIAT měnami, čímž klientům 
poskytneme maximální uživatelský 
komfort. Spolupráce s finančními 
partnery, zaručí vysokou úroveň 
likvidity, ať už u jednotlivých 
obchodovatelných párů kryptoměn, 
ale i při poskytování dostatečného 
objemu prostředků pro možnost 
obchodovat na margin, což bude 
představovat komplexní řešení.

KLIENTSKÝ SERVIS
Kryptoburzy nekladou dostatečný 
důraz na kvalitní klientský servis, 
přičemž je úplně běžné, když klienti 
čekají na odpověď od klientského 
servisu při řešení svých problémů 
i několik dní či týdnů. Okamžité 
řešení problému výrazně zvyšuje 
pravděpodobnost jeho úspěšného 
vyřešení.

KLIENTSKÝ SERVIS
V této sféře přineseme nejkvalitnější 
služby na trhu. Klientský servis 
Dollero Exchange bude fungovat 
24/7 a každý uživatel dostane 
odpověď maximálně do 24 
hodin. Výrazným způsobem tak 
pomůžeme s řešením případných 
problémů a také zjednodušíme 
přijetí nové technologie novým a 
méně zkušeným uživatelům.

DOLLERO EXCHANGE
Vlastní burza kryptoměn Dollero Exchange je hlavním produktem první fáze vývoje projektu Dollero 
Technology. Kromě vysoké úrovně zabezpečení se bude vyznačovat přehledným a intuitivním prostředím, 
ve kterém se budou umět jednoduše orientovat nováčci a poskytne také výkonné nástroje pro zkušené 
obchodníky. Za hlavní konkurenční výhodou pokládáme pojištění všech prostředků uložených na Dollero 
Exchange. Klienti se tak nebudou muset obávat, že by mohli o své prostředky přijít. Za výrazný krok směrem 
ke spokojenosti klientů vnímáme i rychlý klientský servis, který pomůže při řešení případných problémů.
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ARCHITEKTURA DOLLERO EXCHANGE

Tradiční burzy - posouvají obchody přes order matching engine a nedrží klientské vklady, ani 
nevykonávají roli brokera/dealera. 
 
Krypto burzy - provádějí hned několik z těchto funkcí najednou, a to například funkci burzy, správce 
vkladu či clearingového centra.

Dollero Exchange - skloubí vlastnosti různých typů burz v rámci dostupných možností vyplývajících z 
daného typu burzy s ohledem na maximální možnou likviditu, objem, rychlost provádění transakcí a 
bezpečnost.

NABÍDKA BURZY

Dollero Exchange bude nabízet obchodování s 21 kryptoměnami, které se vyberou podle nejvyššího 
průměrného denního objemu a následně vytvoří krypto páry. Pro vytvoření krypto párů použijeme 
5 základních kryptoměn – Bitcoin, Ehtereum, Litecoin, Ripple, BitcoinCash a vytvoříme kombinace 
se zbývajícími 15 kryptoměnami. To vytvoří 80 dostupných instrumentů, s nimiž se bude na burze 
obchodovat. Součástí nabídky bude také kryptoměna Dollero, se kterou vytvoříme páry DLLR/BTC a 
DLLR/ETH.

LIQUIDITY
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Internal Liquidity 
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PENĚŽENKA

Dollero Exchange bude využívat centrální peněženku ve formě hot peněženky a cold peněženky. 
Peněženka bude sice centrální, avšak prostředky budou v bezpečí podobně, jako by byly v jejich 
vlastních peněženkách. Aby se předešlo krádeži prostředků hackerským útokem, všechny 
prostředky jsou uloženy v cold peněžence. 

LIKVIDITA

Zajištění dostatečné likvidity je klíčové pro vykonání obchodního příkazu při vyšších objemech. Dollero 
Exchange zabezpečí likviditu z více zdrojů.

LIKVIDITA Z INTERNÍHO PORTFOLIA AKTIV BURZY:

 1. Vlastní prostředky získané z ICO
 2. Privátní investoři
 3. Spolupráce s market makery

LIKVIDITA OD EXTERNÍCH POSKYTOVATELŮ LIKVIDITY:
 
 4. Profesionální poskytovatelé likvidity
 5. Likvidita přímo od ostatních burz

Při centralizované architektuře si klient otevře účet a odešle na účet prostředky. Tyto prostředky se 
nacházejí na jednom sběrném účtu – v peněžence burzy. Nedochází ke skutečné výměně měn mezi 
uživateli, pouze k převodu vlastnictví v databázi – pokud uživatel A prodá 1 BTC uživateli B, namísto 
přesunu mincí se pouze obnoví stav účtů obou uživatelů v databázi burzy, skutečné mince jsou však 
stále v peněžence burzy. 

Dostatečný kapitál na vytváření likvidity, ze kterého je možné provést obchodní příkazy od 
jednotlivých uživatelů, je pro burzu nezbytností. Dostupný kapitál se použije na nákup základního 
balíku kryptoměn, který bude sloužit jako základ pro obchodování na burze. Pro výpočet poměru 
rozdělení kapitálu do jednotlivých kryptoměn sečteme celkový denní objem 20 kryptoměn 
a zjistíme procento objemu, které tvoří jednotlivé kryptoměny. Stejné procento se následně 
alokuje do nákupu jednotlivých kryptoměn, které budou tvořit portfolio burzy. Základní balík 
bude dynamický a při stoupající hodnotě kapitálu se bude automaticky alokovat část peněz do 
jednotlivých kryptoměn. Alokace bude zohledňovat nabídku a poptávku na Dollero Exchange a 
zobchodované objemy.

Vytvoření dostatečně velkého likvidity poolu složeného z portfolia jednotlivých aktiv kryptoměn, zajistí 
převážnou část požadovaného objemu burzy. Burza počítá s několika zdroji likvidity, pokud nebude 
schopna spárovat obchodní příkaz s dostatečným množstvím aktiv interně, postoupí obchodní příkaz 
externím protistranám a to např. další burze. Kromě celkové dostupné likvidity, kterou tvoří vlastní 
aktiva, bude Dollero Exchange agregovat objem 5 největších burz. Tímto postupem se zajistí likvidita 
i v době vysoké volatility na trhu.  

ARCHITEKTURA DOLLERO EXCHANGE
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TRADING ENGINE

ORDER TYPES
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Bid Price Ask
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Provider
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Order Book

Matching Engine

Order
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Dollero Exchange poskytne více typů obchodních příkazů s různými termíny expirace:

•  All or None
•  Close Price
•  Fill or Kill
•  Good After Time/Date
•  Good till Cancelled
•  Good till Date/Time
•  Iceberg
•  Immediate or Cancel
•  Limit
•  Limit if Touched

•  Limit on Open
•  Market
•  Market if Touched
•  Market on Close 
•  Market on Open
•  Market to Limit 
•  Stop 
•  Stop Trailling Stop
•  Stop Trailling Stop Limit
•  Stop Limit
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ORDER MATCHING ENGINE

Párování příkazů na nákup a prodej mezi jednotlivými uživateli. Párování příkazů využívá algoritmy, 
které určují, jak jsou příkazy spárovány, v jakém pořadí a objemu jsou provedeny a jaké protistraně 
jsou postoupeny. 

Obchodní příkazy na nákup a prodej tvoří order book, kde uživatel vidí celkovou dostupnou likviditu. 
Po zadání příkazu se tento zařadí do order booku, ze kterého se matching engine snaží spárovat 2 
příkazy tak, aby se provedly okamžitě a v celkovém objemu.

Matching engine se snaží najít tu nejlepší cenu pro daný obchodní příkaz a provést ho v plném 
objemu. Pokud na trhu není dostatečný objem, příkaz se provede jen částečně a zbytek zůstane jako 
příkaz v order booku, který bude čekat až se vykoná. Pokud příkaz nelze provést za požadovanou 
cenu stane se součástí order booku. 

OME řeší různé problémy, a to například když má 2 nebo více příkazů na nákup nebo prodej 
stejnou cenu. Matching engine aplikuje algoritmus, jak se bude burza chovat a jak se dané příkazy 
provedou. Jeden z nejznámějších přístupů je First in First Out (FIFO). Prioritu bude mít ten příkaz, 
který byl zadán dříve a je ho možné spárovat s nejlepší cenou. Dalším modelem je Pure Pro-Rata 
přístup, který rozdělí příchozí příkazy mezi protistrany proporčně podle velikosti. Další oblíbené 
strategie alokace jsou např. časově senzitivní alokace nebo alokace senzitivní na objem.

MARKET MAKING ALGORITMY

Burza bude využívat sofistikované algoritmy pro vytváření trhu a likvidity – modely jako Constant 
Product Market Maker model nebo Relay Token.

AGGREGATION ENGINE

Aggregation Engine umožňuje burze získat likviditu z různých externích zdrojů, a to připojením se 
na externí poskytovatele likvidity, jako jsou různé profesionální instituce (např. burzy). Po připojení 
se na externí burzu přes API se získá přístup k likviditě další burzy, tzn. kompletní order book burzy. 
Pokud Dollero Exchange nebude schopna poskytnout dostatečný objem, potřebnou likviditu 
umí zabezpečit tak, že ji bude čerpat z jiných burz. Aggregation engine plní agregační funkci a 
to tak, že spojuje objemy připojených burz a doplňuje interní likviditu burzy o objem z ostatních 
burz. Pokud matching engine není schopen spárovat obchodní příkaz v rámci Dollero Exchange, 
postoupí obchodní příkaz na burzu, která má dostatečný objem pro provedení příkazu a realizaci 
požadovaného obchodu.

BEZPEČNOST

Téma bezpečnosti je pro Dollero Exchange jedním z nejdůležitějších. Jelikož se jedná o centralizované 
řešení, je klíčové, aby byl stupeň ochrany před napadením na nejvyšší možné úrovni.

Kromě zabezpečeného zdrojového kódu a zabezpečení serverů, bude na serverech běžet několik 
špičkových systémů pro detekci a zabránění různým formám útoků jako jsou IBM qRadar a Nessus 
od Tenable. Součástí ochrany budou i bezpečnostní systémy od společnosti ESET, která bude také 
součástí konzultačního týmu bezpečnosti. Společnost ESET se bude také podílet na návrhu a 
realizaci zabezpečení burzy.

Dollero Exchange projde penetračními testy, bezpečnostním auditem a získá bezpečnostní 
certifikát, který uděluje partnerská společnost Citadelo, která se zaměřuje na cyber security a etický 
hacking. Dollero Exchange bude splňovat standardy pro systém řízení informační bezpečnosti v 
organizaci ISO/IEC 27001.

ARCHITEKTURA DOLLERO EXCHANGE
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UMÍSTĚNÍ BURZY

Dollero Exchange bude využívat cloudové řešení od společnosti Microsoft – Azure Cloud. Zajistí 
se tak stabilita a spolehlivost celé platformy a také její škálovatelnost a správa. Dosáhne se tak 
dodatečného stupně ochrany, který poskytuje samotný Microsoft. Burza sestává z mnoha částí 
a různé části budou využívat řešení různých serverů v různých částech světa, aby se eliminovala 
latence jak pro samotné řešení (např. připojení na Binance, které je situováno v Tokiu), tak i pro 
technické důvody, jako je nutnost replikace databází do různých datových center.

CUSTOMER SERVICE

Jednou z výhod centralizované burzy bude customer service a technická podpora, která je uživateli 
dostupná 24 hodin denně během celého týdne. Školený tým odborníků klientovi promptně odpoví 
na jakýkoliv problém týkající se účtu, převodů a provedených transakcí. Technická podpora v 
anglickém jazyce uživatelům pomůže s technickými problémy telefonicky nebo přes vzdálenou 
sdílenou plochu. V budoucnu se podpora rozšíří o další světové jazyky. 

PLATFORMA

Dollero Exchange poskytne platformu od partnerské společnosti FinSystems Ltd. Platforma bude 
dostupná v desktopové, webové a mobilní verzi. Prostřednictvím obchodní platformy získají uživa-
telé přístup na trh a obchodování. Platforma poskytne mnoho funkcí a je určena jak pro začáteční-
ky, tak pro profesionální obchodníky.

ARCHITEKTURA DOLLERO EXCHANGE
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GRAFY

Grafy jsou jednou z hlavních součástí obchodní platformy a slouží ke sledování cen a na analýzu. 
Platforma podporuje několik druhů grafických zobrazení jako jsou candlestick, bars, high/low, 
renko, point and figure, range, mountain, line, kagi či volume charts. V platformě je zabudováno 
cca 150 technických indikátorů a více než 60 nástrojů pro kreslení a pokročilou technickou analýzu. 
Desktopové grafy zvládnou načíst i několik miliónů hodnot bez výrazné ztráty výkonu. Webové 
grafy jsou naprogramovány „in house“, nepoužívají se grafy od TradingView nebo podobné charting 
pluginy.

OBCHODOVÁNÍ

Obchodování probíhá přes order book z okna Depth of Market, které uživateli poskytuje přehled 
o dostupné likviditě na různých cenových úrovních a umožňuje zadávat obchodní příkazy. 
Obchodování je také možné přes Market Watch, Dealing Panel nebo přímo z grafů. Platforma 
podporuje množství typů klasických, ale i pokročilých obchodních příkazů a má také mnoho 
funkcí pro zjednodušení a zrychlení provádění operací, jako jsou funkce Delete&Close all, Scaling 
in&out, Bracket orders. Pro každý obchodní příkaz se dá naprogramovat složený příkaz, kde je 
možné naprogramovat chování příkazu a jednotlivé kroky, které budou provedeny po splnění 
určité podmínky. Kromě entry a exit podmínek si uživatel může vybrat z různých metod money 
managementu tzn. způsobu, kterým se stanovuje velikost obchodu. Dostupných je cca 15 různých 
metod jako je Fractional, Fixed Fractional, Optimal F, Kelly ratio, Percent of Equity apod.

INSTRUMENTY

Platforma umožňuje správu jednotlivých instrumentů, poskytuje informace o daném nástroji, 
umožňuje stažení historických dat a analýzu daného instrumentu. Analýza bude obsahovat různé 
pokročilé statistické analýzy, které poskytnou uživateli lepší přehled o daném nástroji. Analyzovat 
se bude změna, pohyb, distribuce. Pro daný instrument se také budou zobrazovat signály na 
nákup a prodej, které budou generovat několik systémů – signály ze scanneru analýzy technických 
indikátorů, scanneru patternu grafů, candlestick scanneru, predikcí neuronových sítí, predikcí 
statistických metod atd.

ARCHITEKTURA DOLLERO EXCHANGE

DATA

ANALYSIS INPUTS

TECHNICAL ANALYSIS

FUNDAMENTAL ANALYSIS

MATHEMATICAL, STATISTICAL & ARTIFICIAL INTELLIGENCE & METHODS

ANALYSIS TARGED DESTINATION

ANALYSIS OUTPUT
SERVICES PLATFORMS

Realtime

Technical IndicatorsChart Pattern Fibonacci Volume Trend Momentum PriceCandlestick

News Economic Data

Genetic Algorithm  Fuzzy Logic Neural Networks Regression Least Square K-nearest Neighbour SVM Calculus

Web ReactDesktop WPFAPIWEB
Computed DataScannersPredictionsSignals

Earnings

Historical Fundamental



22

SCANNERY

Aplikace obsahuje i několik druhů scannerů, a to scanner analýzy technických indikátorů, 
scanner patternu grafů a candlestick scanner.  Scanner analýzy technických indikátorů umožňuje 
nakonfigurování technických indikátorů a podmínek na generaci signálů nebo upozornění a v 
případě splnění podmínek vydá signál na příslušném instrumentu. Scannery grafových patternů 
a svící podobně analyzují různé časové intervaly na specifikovaných instrumentech a v případě 
zformování platného patternu vydají upozornění o daném patternu pro přesný signál na nákup 
nebo prodej včetně stop loss a take profit úrovní. Scannery obsahují historii patternů, podrobné 
informace o daném patternu, analýzu a detailní statistiky patternů. Scannery obsahují cca 60 
patternů technické analýzy a cca 120 candlestick patternů. 

MANUÁLNÍ BUILDER STRATEGIÍ

Uživatel si může sestavit vlastní obchodní strategii kombinací různých komponent a proměnných 
a nastavením jednotlivých parametrů. Platforma automaticky vygeneruje zdrojový kód dané 
obchodní strategie a následně je možné ji backtestovat, ale i spustit.

VLASTNÍ PROGRAMOVACÍ JAZYK

Platforma využívá vlastní programovací jazyk založený na C#. Pomocí FinScriptu si uživatelé umí 
naprogramovat vlastní nástroje technické analýzy, jako jsou např. indikátory, nástroje na kreslení, 
automatické obchodní strategie. FinScript lze využít k rozšíření funkcí samotné platformy, kde si 
uživatel může doprogramovat vlastní funkcionalitu platformy.

AUTOMATICKÉ OBCHODOVÁNÍ

Platforma plně podporuje obchodování automatických strategií. Uživatel si může zautomatizovat 
své obchodní strategie a obchodovat automaticky bez nutnosti sezení u počítače a manuálního 
zadávání objednávek. Strategie se mohou spouštět přímo z grafu nebo ze zvláštní sekce. Platforma 
také podporuje obchodování strategií přímo na serveru, což znamená, že uživatel dokáže svou 
strategii editovat v desktopové verzi nebo webové verzi a následně ji spustit na desktopové 
platformě nebo na webu, kde bude fungovat automaticky.

BACKTESTING AUTOMATICKÝCH STRATEGIÍ A INDIKÁTORŮ

Uživatel si může své automatické strategie nebo indikátory otestovat, jak by se chovaly na 
historických datech. Předtím než svou strategii spustí na reálném trhu, tak zjistí, jakou by měla 
daná strategie výkonnost, výšku maximální dosažené ztráty. Backtest je možné provést pro 
několik nástrojů a intervalů současně. Z jednotlivých strategií je možné vytvořit a backtestovat 
portfolio. Výsledkem backtestu je detailní report, který analyzuje různé aspekty obchodní strategie 
– například risk, návratnost, analýzu instrumentů a period. Výsledný report lze exportovat do 
různých formátů jako je csv, pdf či html.

ARCHITEKTURA DOLLERO EXCHANGE
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OPTIMALIZACE AUTOMATICKÝCH STRATEGIÍ A INDIKÁTORŮ

Platforma využívá genetické algoritmy na zefektivnění optimalizace parametrů strategií a 
indikátorů. Optimalizací se dosáhne, že strategie či indikátor se nastaví na hodnoty, při kterých 
by daná strategie či indikátor dosahovaly např. maximální zisk nebo minimální možnou ztrátu za 
určité období. 

AI A AUTOMATICKÁ GENERACE OBCHODNÍCH STRATEGIÍ

Součástí platformy je několik knihoven, které podporují machine learning a různé metody umělé 
inteligence. Jsou to genetické algoritmy, neuronové sítě, fuzzy logic. Tyto metody mají široké 
využití, každá se v aplikaci používá pro různé účely. Genetické algoritmy používáme ke generování 
obchodních strategií. Platforma na základě specifikovaných proměnných začne sama evolvovat 
strategie a ty nejsilnější, které přežijí, tj. mají např. nejvyšší zisk, se přesunou do další generace a 
dále se zlepšují a vyvíjejí. Touto metodou aplikace vygeneruje mnoho strategií, z nichž je možné 
vytvořit vlastní portfolio, analyzovat ho a pokud splňuje parametry, zařadit ho do skutečného 
obchodování. Obchodník tak získává nástroj, který mu pomáhá vygenerovat obchodní strategii k 
jaké by se sám zřejmě nedostal a pomůcku, která mu pomůže při obchodování a to tak, že bude 
na trhu ziskový. Další metodou jsou neuronové sítě, které bude systém využívat na analýzu dat a 
generování obchodních signálů a predikcí vývoje ceny určité kryptoměny.

NÁSTROJE PRO ASSET MANAGERY

Kromě tradičních investorů, jsou vítáni i institucionální investoři a peněžní správci. Tito správci 
mají několik možností pro správu klientských účtů, způsobů agregace klientských účtů a alokace 
objemu na jednotlivé účty. Dostupné jsou klasické PAMM, LAMM účty, ale i kopírování na klientské 
podúčty přímo na sítě, na kterých pracuje obchodní server.

CMS SYSTÉM

Jádro webového systému tvoří Content Management Systém, který umožňuje efektivní správu 
jednotlivých částí webové aplikace a umožňuje úplnou kontrolu nad obsahem. CMS využívá 
jednotlivé moduly na přidání libovolného obsahu nebo aplikace. V šabloně stránky budou 
nastaveny moduly, které se mají zobrazovat a komu se mají zobrazovat. CMS umožňuje správu 
a určení rozsahu povolení pro jednotlivé skupiny uživatelů např. návštěvník, registrovaný uživatel, 
administrátor. Pokud přijde na stránku neregistrovaný uživatel, vidí pouze určitý obsah. Přístup k 
webové obchodní platformě, historii obchodování, možnosti zadávání příkazů dostane až poté, co 
se zaregistruje a otevře si obchodní účet. CMS tedy umožňuje snadnou správu front-endu, avšak 
poskytuje také přístup k back-office, odkud může administrátor spravovat obsah, uživatele apod. 

ARCHITEKTURA DOLLERO EXCHANGE
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CRM SYSTÉM

Customer Relationship Management systém obsahuje všechny nástroje potřebné pro správu 
klientů, a to během celého cyklu počínaje od první registrace. CRM systém umožňuje automatizaci 
procesů, je možné nastavit podmínky a konkrétní událost, která se stane po splnění podmínky. 
Po vytvoření registrace je vytvořen záznam v databázi a vytvoří se klientský profil. Klient dostane 
automatický e-mail. Pokud se klient rozhodne otevřít účet a poslat na účet prostředky, systém 
znovu vytvoří záznam a pošle informaci na e-mail zákaznické podpory, aby klienta automaticky 
kontaktoval zaměstnanec. V profilu klienta je zaznamenána celá historie klienta, a to od otevření 
účtu, komunikace mezi zaměstnanci a klientem, marketingové hovory a e-maily, přijaté dokumenty 
atd. seřazena chronologicky podle data a času, podobně jako stěna na sociální síti. Pokud daného 
klienta načte jakýkoliv zaměstnanec, všechny informace jsou okamžitě dostupné. 

Součástí CRM systému je i systém affiliates. Registrovaní zprostředkovatelé mají možnost získat 
odměnu za klienty, kteří si otevřou účet. Zprostředkovatel může mít své zprostředkovatele, 
systém podporuje hierarchickou strukturu.

E-MAILOVÝ SYSTÉM

Systém podporuje posílání firemních e-mailů a také posílání marketingových e-mailů ve velkých 
množstvích.

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

V celém projektu je použito mnoho odlišných technologií a programovacích jazyků. Web frontend 
a UI používá React, JavaScript, HTML5, backend je navržen v .NET Core. Podobně CMS a CRM 
systémy jsou v .NET Core. Jednotlivé části obchodního serveru jsou v C++ a v C#. Servery budou 
fungovat na linuxovém clusteru. Využije se architektura Microservices, Kubernetes, Kafka a 
RabbitMQ messaging system.

ARCHITEKTURA DOLLERO EXCHANGE

CMS

Media Management

Document Database

View Localization Output Caching SEOContent Filtering/Navigation

Jobs Queue

Multi-Langual

Widgets Taxonomies

Modular

Flow

Menu

Multi-Tenant

Queries

Administration Panel Scripting (JS)

Security

Layers

Indexing/Search Body Editors

Workflows

Projections

Live Preview Markdown Editor

Themes

Dynamic Forms

RSS API Settings

CRM

AFFILIATES

Leads Accounts

Coupon-based Tracking

Advertising Material

Contacts

Multi-tier Tracking

Affiliate Program Configuration

Email Campaigns

Automatic Commissioning

Payout Method Management

Online Tracking

Marketing Campaigns

Affiliate Panel

Analytics

Affiliate Management

Partners
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ARCHITEKTURA DOLLERO EXCHANGE

PLATFORMS

MESSAGING

MESSAGING HISTORICAL DATA STORAGE INSTRUMENT METADATA

HISTORICAL DATA BROKERREALTIME DATA BROKER

HISTORICAL DATA PROVIDERSREALTIME DATA PROVIDERS

Strategy Server

Websockets

RabbitMQ/NATS Cassandra Database PostgreSql Database

FIX/APIFIX/API

Desktop WTF Web React

Realtime Data Server Historical Data Server Instrument Server

SERVERY

Celé řešení bude běžet na několika serverech v Microsoft Azure Cloud.

•  Trading Server
•  Wallet Server
•  CMS a CRM Server
•  Data Server
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REPORTING SERVER

TECHNICAL ANALYSIS SERVER

ARCHITEKTURA DOLLERO EXCHANGE

HISTORICAL TRADES ACCOUNT INFORMATION IB COMPENSATION

REPORT GENERATION ENGINE

REPORTS TEMPLATES

REPORT TARGET DESTINATION

SERVICES PLATFORMS

REPORT DELIVERY

CLIENT INFORMATION

Cassandra Database Cassandra Database Cassandra Database Cassandra Database

MESSAGING

DATA SOURCE

REPORTS STORAGE

RabbitMQ / NATS

Historical Trades Account Information IB Compensation

Users List & Report Types

WEB Desktop WPFAPI Web React

Client Information

Scheduler

Cassandra Database

HISTORICAL DATA REALTIME DATA

TRADING STATISTICS CALCULATION ENGINE

Historical Market Data Realtime Market Data

Users List & Report Types

Historical Trades Opened Trades

Scheduler

MESSAGING

MESSAGING

RabbitMQ / NATS

RabbitMQ / NATS

ANALYSIS TARGET DESTINATION

SERVICES PLATFORMS

WEB Strategy ServerAPI Web React
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BLOCKCHAINOVÉ TECHNOLOGIE

Je třeba si uvědomit, že právě technologie blockchain jako taková, je nositelem hodnoty tohoto 
relativně nového a dynamického odvětví. S příchodem internetu se změnila většina druhů podnikání 
k nepoznání. Stejnou ambici má i blockchain a aplikace postavené na této technologii, které 
nepochybně přinesou přidanou hodnotu do mnoha odvětví. Aplikace, kterým jsme se rozhodli 
v Dollero Technology věnovat budou ve svých odvětvích revoluční a jejich využití bude prakticky 
neomezené. Stanou se tak jednou z nejdůležitějších součástí ekosystému Dollero Technology a 
také jedním z hlavních zdrojů příjmu.

ÚČTOVNÍCTVO
Jednou z prvých myšlienok, ktorú sme začali rozvíjať spolu s partnermi, ktorí sa venujú tejto 
oblasti je účtovníctvo. Blockchain a jeho technológia je ideálnym riešením pre túto sféru. Pomôže 
spoločnostiam, ktoré riešia otázku zrýchlenia procesov v rámci účtovníctva a preto je uplatnenie 
prakticky neobmedzené.

LOGISTIKA DOPRAVY
Ďalším projektom postavenom na blockchainovej technológii je riešenie logistiky dopravy. 
Prinesieme zrýchlenie procesov v tejto oblasti a klientom tak ušetríme množstvo finančných 
prostriedkov. Systém bude určený pre rôzne prepravné spoločnosti, ako aj dopravu ako takú.

PODPORA PROJEKTOV
V rámci 3. fázy projektu, Dollero Technology vytvorí priaznivé prostredie pre podporu ďalších 
blockchainových projektov. Prostredníctvom hlasovania komunity Dollero Clubu budeme vyberať 
zaujímavé projekty, ktorým následne poskytneme plnú podporu, či už formou tvorby projektových 
dokumentácií, organizáciou a realizáciou ICO, zalistovaním coinu na Dollero Exchange, ale aj 
odbornou technickou podporou.
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ROADMAPA

Q2/2018
Založení společnosti Dollero Technology
Začátek marketingové a PR komunikace projektu

Q3/2018
Spuštění webové stránky www.dollero.tech
Příprava projektové dokumentace
Vývoj Dollero Wallet

Q4/2018
Vydání tokenů Dollero (DLLR)
Vydání elektronické peněženky Dollero Wallet
Vývoj Dollero Clubu

Q1/2019
Spuštění Dollero Clubu

Q2-Q3/2019
Vývoj Dollero Exchange

Q4/2019
Vývoj Dollero Exchange
Bounty kampaň 
 
Q1-Q2/2020
Vývoj Dollero Exchange 
 
Q3/2020
Vývoj Dollero Exchange 
Realizace ICO 
Licence pro Dollero Exchange 
Dollero Exchange Beta 
 
Q4/2020
Spuštění burzy Dollero Exchange 
 
2020/2021
Vývoj blockchainových aplikací 
Podpora dalších projektů
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HLAVNÍ BENEFITY

Vysoká a unikátní úroveň zabezpečení vyvinutá ve spolupráci s mezinárodním lídrem v 
oblasti kyber ochrany

Pojištění Dollero Exchange, jehož prostřednictvím zajistíme všechny prostředky

Možnost získat coiny prostřednictvím Dollero Clubu, spolu s přístupem ke vzdělávání v 
oblasti kryptoměn a blockchainových technologií

Dollero Exchange - vlastní zajištěná a pojištěná burza se základními obchodovatelnými 
páry a slevou na poplatcích při platbě Dollerem

„Holder“ fáze s přerozdělením části zisku společnosti (25 %) mezi jednotlivé úrovně 
členství

Blockchainové aplikace a řešení, které budou řešit problémy v různých oblastech – 
účetnictví a logistika dopravy

Podpora zajímavých projektů jiných společností, kterým pomůžeme s tvorbou projektových 
dokumentací, organizací a realizací ICO, zalistováním na Dollero Exchange, ale i odbornou 
technickou podporou



30

TÝM DOLLERO

SLAVOMÍR KAŇUK 
Co-founder & Chief Marketing Officer

Po studiu na Ekonomické univerzitě Fakultě podnikového managementu 
se věnoval primárně marketingu se zaměřením na social media marketing 
a byl zodpovědný za reklamní kampaně klientů. Podílel se také na různých 
projektech a organizaci eventů. S kryptoměnou a technologií blockchain se 
dostal do kontaktu v předešlé společnosti, kde se spolu s týmem rozhodli 
založit vlastní společnost a dále rozvíjet tyto myšlenky. V Dollero Technology 
má na starosti kromě oblasti marketingu a PR komunikace společnosti i 
tvorbu základní myšlenky a ekosystému.

JÁN REPA 
Co-founder & Chief Sales Officer

Po absolvování Obchodní fakulty, kde studoval Zahraniční obchod, působil 
primárně v bankovním sektoru. V bance Tatra banka prošel několika 
odděleními od zahraničního platebního styku, přes back office, až po Treasury 
– dealing Dpt. V soukromém sektoru se podílel na vybudování společnosti 
v petrochemickém průmyslu. Později působil jako spoluzakladatel a CEO 
obchodně-výrobní společnosti, kde vybudoval kompletní retailový obchodní 
systém. Má také bohaté zkušenosti s obchodováním na kapitálových a 
finančních trzích. Tyto zkušenosti zhodnotíme v Dollero Technology, kde má 
na starosti tvorbu obchodních strategií, architekturu pro obchodní platformu, 
budování obchodního týmu s mezinárodní působností a také prezentaci 
projektu na mezinárodních fórech.

VLADIMÍR RUŠČÁK 
Co-owner & Chief Technology Officer

Vladimír se poprvé dostal do kontaktu s finančním světem během studia 
ekonomie v New Yorku v roce 1997. Pracoval také pro společnost působící 
v oblasti PR pro finanční instituce, které se pravidelně objevují v CNBC, ve 
Wall Street Journal a podobných médiích. Tato zkušenost ovlivnila jeho další 
kariéru. Několik let poskytoval poradenské služby obchodníkům a pracoval 
jako manažer až pro 20 makléřů. V roce 2012 nastoupil do společnosti ATC 
Brokers v Londýně, kde vykonával několik funkcí kontrolovaných FCA, například 
funkci ředitele, compliance a funkce CASS. Vladimír má rozsáhlé znalosti 
o finančních trzích, dodržování předpisů a technologiích v mezinárodním 
prostředí. V současnosti pracuje na fintech projektu, který bude brzy uveden 
na trh. Rozhodl se také připojit se k týmu Dollero, protože vidí obrovský 
potenciál kryptomien v dnešním digitálním světě. Ve společnosti Dollero 
jako CTO vede vývoj burzy, navrhuje architekturu systémů, dohlíží na vývoj 
jednotlivých součástí systému a jejich integraci.

https://bit.ly/2IZb3qn
https://bit.ly/31oalcJ
https://bit.ly/2yh1Nvo
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PATRIK BENČIČ  
Co-founder & Chief Operations Officer

Zkušenosti z předešlé práce ve finanční sféře v bankovnictví využije jako 
provozní ředitel zodpovědný za technický provoz společnosti, její dennodenní 
fungování a komunikaci s účetním oddělením. Jednotlivé vlády a regulátoři se v 
současnosti aktivně věnují přípravě novel v legislativě týkajících se kryptoměn, 
aprotomeziúkolypříslušející k tétofunkcipatří i sledování vývojelegislativních 
procesů a nových regulací, aby byl zajištěn plynulý chod společnosti. Dalšími 
úkoly COO v Dollero Technology je plánovat, vést, organizovat, rozhodovat a 
kontrolovat lidi, procesy a informace v každodenním provozu.

PETER ŠRANK 
Software Architect

Peter navazuje na své více než 16-leté zkušenosti a dovednosti, které nabyl 
převážně ve Velké Británii, kde se jako softwarový inženýr zaměřoval zejména 
na webové aplikace, micro-services a zpracování údajů. V Londýně pracoval 
pro špičkové společnosti jako jsou Shell, Mark & Spencer, Clarksons plátů and 
Deloitte. Peter má také dlouholeté zkušenosti s finančními trhy a strojovím 
učením. V Dollero Technology se proto stará o architekturu systémů - zejména 
Dollero Exchange.

MICHAL REPA 
Chief Information Officer

Poukončení studia fakulty Matematiky a fyziky Univerzity Komenského, oboru 
Teorie informačních a počítačových systémů, začal pracovat jako programátor. 
Podílel se na analýze, návrhu a realizaci projektů v oblasti zdravotnictví. 
Později začal spolupracovat s belgickou společností Sysmex-Molis, kde se 
specializoval na vývo a nasazení řešení v oblasti laboratorní medicíny v Evropě, 
Americe a Japonsku. Z pozice programátora se vypracoval na teamleadera. 
Následně byl spoluzakladatelem slovenské IT pobočky německé společnosti 
Synlab, kde zastával pozice CEO, CIO. Ve společnosti Dollero Technology se 
stará o nejdůležitější – IT stránku projektu. Navrhuje architekturu jednotlivých 
systémů, řídí vývoj platforem a kompletní developerský tým.

https://bit.ly/2oSC6Nq
https://bit.ly/2MRwqLJ
https://bit.ly/3ere9S6
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JAKUB KRAĽOVANSKÝ
E-learning Supervisor & Senior Analyst  
 
Po úspěšném odpromovaní na Ekonomické univerzitě v oboru Medzinárdný 
obchod se nadále vzdělával a získal osvědčení o provedení odborné zkoušky 
v oboru Kapitálový trh. Dlouhodobě pracoval v mezinárodních společnostech 
jako Deutsche Leasing a Phoenix na pozici portfolio manažera. Jeho více 
než 4-leté zkušenosti s kryptoměnami a technologií blockchain využívá 
aktuálne jako hlavní trader a portofolio manažer. Je také autorem vlastního 
vzdělávacího projektu Trader 2.0. V Dollero Technology je součástí týmu, který 
se stará o obsahovou část akademie v Dollero Clubu a má také na starosti 
analýzy kryptoměn. Jeho bohaté zkušenosti s obchodováním úročíme také při 
navrhování technických řešení burzy Dollero Exchange.

VANDA ZAJACOVÁ 
Product Manager of Dollero Exchange

Po vystudování Ekonomické fakulty, oboru Finance, bankovnictví a investování, 
se zaměstnala ve společnosti XTB, v níž pracovala od jejího založení na 
Slovensku. V této společnosti, která se v roce 2017 stala Brokerem roku, si 
během svého desetiletého působení prošla několika pozicemi a nabyla široké 
spektrum znalostí a praktických zkušeností. Jako obchodní manažer a později 
vedoucí obchodního oddělení měla na starosti zejména komunikaci s klienty, 
prodej produktů a služeb a přípravu i vedení vzdělávacích akcí pro klienty. 
Následně vykonávala činnosti v rámci funkce zástupce ředitele a zastřešovala 
tak celkový chod pobočky. Rozvíjela svou praxi v dalších oblastech, jako jsou 
legislativa či komunikace s kontrolními orgány a vykonávala také funkci osoby 
dohlížející na zpracování osobních údajů. Na základě získaných zkušeností se 
v Dollero Technology stará o organizační, legislativní a technické parametry 
vývoje a fungování Dollero Exchange.

PETER VAŇO 
Web Application Developer

Už během studia na Fakultě elektrotechniky a informatiky na Technické 
Univerzitě v Košicích se věnoval vývoji webových aplikací a pracoval pro 
známé IT společnosti, jako například PosAm. Pracuje ve frameworcích Php - 
Laravel, Yii 2, Javascript - Angular 5 a ovládá také CMS systémy PrestaShop, 
WordPress a Magento. Založil také vlastní společnost, kde se spolu s týmem 
věnuje full-stack develomentu webových aplikací a vývoji online her v 
systému Haxe. V Dollero Technology zajišťuje web development hlavních 
stránek a také kompletní vývoj platformy Dollero Clubu.

https://bit.ly/2MNVNOo
https://bit.ly/2J0hfic
https://bit.ly/2qiMOgq
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MATÚŠ KOPALKO 
E-learning Developer

Během studia mezinárodního obchodu na Ekonomické univerzitě v Bratislavě 
působil jako jazykový lektor v různých společnostech. Individuálne rozvíjel 
jazykové dovednosti více než 130 studentů a později řídil tým jazykových 
lektorů. Semestrální studium managementu ve Finském vysokoškolském 
systému a studium MBA v Číně ho inspirovalo a zároveň umožnilo 
pochopit a zažít fungování vzdělávacích prostředí vyššího vzdělávání v 
komplexním multikulturním prostředí. Vede Poď Podnikať Academy, kde 
koncentruje know-how, vyvíjí a testuje online vzdělávací řešení na míru. Je 
také spoluzakladatelem online vzdělávací platformy Language Habit, kde 
vyvíjí koncové řešení pro učení se cizích jazyků. Je autorem e-booku Online 
Samouk. V Dollero Technology je zodpovědný za vzdělávací zážitek studentů 
v akademii Dollero Clubu.

MICHAEL RICE
Senior Lecturer & Speaker

Vystudoval architekturu na University College v Dublinu a stal se členem 
Královského institutu architektů v Irsku. Posledních třicet let pracoval a 
rozvíjel své dovednosti, odborné znalosti a vizi v oblasti BioArchitecture a 
Holistic Design (www.zem.design). Navrhl a zrealizoval více než 400 budov v 
mnoha zemích světa. V posledních letech se začal zajímat o různé nové formy 
tvorby hodnoty a prostředky výměny, zejména o kryptoměny a potenciál 
technologie blockchain. Je tváří krypto akademie Dollero Clubu a potkáte ho 
také na různých konferencích.

https://bit.ly/2VRwAqv
https://bit.ly/32uPFkS
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KONTAKTY

DollTech, s. r. o. 
Krčméryho 16
811 04 Bratislava 
Slovenská republika

Web: https://dollero.tech

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH:

 
 Facebook: https://www.facebook.com/Dollero-Technology

 
 Instagram: https://www.instagram.com/dollero.technology

 
 Telegram: https://t.me/dollerotech

 
 Twitter: https://twitter.com/DolleroTech

Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:

 E-mail: info@dollero.tech

PARTNERS

PRACOVNÍ SKUPINA
DOLLERO TECHNOLOGY JE SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ SKUPINY MINISTERSTVA FINANCÍ SR – CENTRUM PRO FINANČNÍ INOVACE

Member

https://dollero.tech
https://www.facebook.com/Dollero-Technology-1356233341146527  
https://www.facebook.com/Dollero-Technology-1356233341146527  
https://www.instagram.com/dollero.technology
https://t.me/dollerotech  
https://t.me/dollerotech  
https://twitter.com/DolleroTech
mailto:info@dollero.tech
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PROSÍME, PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TOTO UPOZORNĚNÍ NA ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI. 
POKUD MÁTE JAKÉKOLIV POCHYBNOSTI OHLEDNĚ VAŠICH DALŠÍCH KROKŮ,PORAĎTE SE 
SE SVÝM PRÁVNÍM, FINANČNÍM, DAŇOVÝM NEBO JINÝM PROFESIONÁLNÍM PORADCEM 
(PORADCI).

Výše uvedené informace nemusí být vyčerpávající a nemají žádné prvky smluvního vztahu. 
I když vyvíjíme veškeré úsilí, abychom zajistili, že veškeré informace v tomto dokumentu 
jsou správné a aktuální, takové informace v žádném případě nepředstavují poskytnutí 
odborných rad nebo právně vymahatelné garance. Dollero Technology nezaručuje a 
nepřijme žádnou právní odpovědnost vyplývající nebo související s přesností, spolehlivostí, 
aktuálností nebo úplností jakéhokoliv materiálu obsaženého v tomto dokumentu. Investoři 
a potenciální držitelé Dollera by měli vyhledat vhodné nezávislé odborné poradenství 
předtím, než přijmou jakýkoli závazek nebo uskuteční transakci založenou na materiálu 
zveřejněném v tomto dokumentu, který je publikován pouze pro informativní účely.

Dollero v žádné jurisdikci nepředstavuje žádný druh cenných papírů nebo investičních 
nástrojů. Tento whitepaper neslouží jako prospekt nebo nabídka jakéhokoliv druhu a není 
určen k tomu, aby představoval nabídku cenných nebo investičních nástrojů nebo žádost o 
investice do cenných papírů pro jakoukoli jurisdikci.

Společnost Dollero Technology neposkytuje jakékoliv stanovisko ani poradenství týkající 
se nákupu, prodeje nebo jiného obchodování s Dollero a předložení tohoto dokumentu 
nebude tvořit základ pro jakékoliv smlouvy nebo rozhodnutí o investicích, ani se na něj 
nebude možné odvolávat.

Žádná osoba není povinna uzavřít jakoukoli smlouvu nebo závazný právní akt týkající se 
prodeje nebo nákupu Dollera, a na základě tohoto dokumentu nesmí být přijata žádná 
kryptoměna ani jiná forma platby.
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