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1) Úvodní slovo 
 
V tomto dokumentu jsme sepsali odpovědi na nejčastější otázky našich potenciálních klientů 
ke službě privátního investičního poradenství. Velice si ceníme Vašeho zájmu a věříme, že 
tento dokument Vám pomůže porozumět způsobu spolupráce a přidané hodnotě našich 
služeb. 

Přeji příjemné čtení, Bc. Patrik Feichtinger, EFA a tým MaFin. 

2) Jak pracujeme v režimu privátního investičního poradenství? 
 
V České republice je zakořeněný systém německého poradenství. V takovém systému dostává 
poradce provize za nově uzavřené produkty a smlouvy. Bohužel díra takového systému je 
v tom, že poradce má zájem uzavřít co nejvíce smluv, protože za to získává provize. Nakoupit 
co nejvíce smluv zpravidla nebývá zájmem klienta. Cíle poradce a klienta jdou z velké části 
proti sobě. 

Abychom pracovali férově, transparentně a se stejnými zájmy jako má klient, spolupracujeme 
v režimu tzv. honorovaného privátního investičního poradenství, které je inspirováno 
zahraničními vyspělejšími trhy a bonitními klienty. Honorované poradenství je běžné například 
ve Velké Británii nebo USA. 

Nedostáváme žádné mimořádné provize, náš příjem je přímo úměrný tomu, kolik mají 
klienti aktiv na účtu. Díky tomu sedíme na jedné straně stolu s klienty. 

V tomto se zásadně lišíme od bankovních a finančních poradců. Pokud většina příjmů pochází 
z prodeje produktů a vstupních poplatků, přirozeně je pozornost poradce směřována na 
získávání nových klientů a uzavírání produktů, které se dobře prodávají a jsou trendy. Náš 
příjem zpravidla nepramení z provizí za prodej produktů, ale ze servisních poplatků. Díky tomu 
můžeme pozornost zaměřovat na naše stávající klienty a péči o ně. 
 
Naší vizí je naučit Čechy investovat a starat se o majetek tak, aby jim generoval příjem a šlo 
ho převést i na další generace. 

 



 

MaFin Invest, s.r.o. +420 773 066 000 
www.mafinporadenstvi.cz info@mafinporadenstvi.cz 
 

2 

3) Jaká je naše investiční filozofie? 
 
Základem naší investiční strategie je ochrana bohatství a majetku. Nesnažíme se odhadovat 
kam se bude vyvíjet trh a spekulovat o tom, co se stane. Z našich zkušeností víme, že podobné 
snahy o předpovídání budoucnosti dříve či později narazí a člověk přijde o peníze. Nebo snad 
znáte někoho, kdo v polovině dubna 2020 věděl, že cena ropy bude záporná? 
 
Portfolio se snažíme chránit proti různým nebezpečím. Největším nepřítelem je trvalá ztráta 
kapitálu, krach investice, inflace, příliš vysoké náklady a naše emoce. Víme, že v horizontu 
desítek let, kdy budeme společně investovat, nás dříve či později potká hodně z toho, co si 
dovedeme i nedovedeme představit. A s tím námi používané strategie investování počítají 
(inflace 50 %, dolar za 50 Kč atd.). 
 
Do portfolia ve většině případů zařazujeme nízkonákladové produkty nezatížené provizemi. 
 
Úspěšná investiční strategie je spojena se třemi základními body, které mají pro úspěch 
zásadní váhu. Zásadní je alokace celého portfolia mezi aktiva, způsob snižování rizika trvalé 
ztráty kapitálu pomocí diverzifikace a řízení a zvládání našich emocí. Investiční strategie celá 
stojí na finančním plánu. 

 
 

 
4) K čemu je finanční plán a jak ho vytvořit?  

 
Když se chceme vydat na dovolenou, zvolíme si, kam pojedeme, tedy konkrétní cíl naší cesty. 
Rozmyslíme si, jakým dopravním prostředkem pojedeme. Dále naplánujeme, kdy máme 
vyrazit, abychom tam byli na smluvený den a čas. Sbalíme si zavazadla, abychom měli dostatek 
oblečení. Přibalíme léky a náplasti, kdyby přišel nějaký ten neočekávaný úraz a v autě si 
připneme pásy, kdyby došlo k nehodě. 
 
Znamená to, že si stanovíme cíl cesty a naplánujeme, jak se se do cíle dostaneme. Po cestě 
se můžeme setkat s překážkami. Je zde riziko, že do cíle nedojedeme a něco se nám přihodí. 
Proto si raději připneme pásy a přibalíme lékárničku.  
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Přesně takhle bychom se měli chovat, když jde o naše finance, tedy finančně plánovat. 
Finanční plán počítá s riziky, která se mohou během investování objevit, a dává do rovnováhy 
všechny naše finance. Součástí finančního plánu je zajištění likvidní rezervy a pravidelných 
výdajů, bez nichž by bylo velice obtížné nebo nemožné investovat.  
 
Může se ukázat, že Vaše cíle jsou ohroženy riziky tak významně, že je potřeba tato rizika ošetřit. Může 
se také ukázat, že Vaše cíle nejsou při současném stavu příjmů a výdajů dosažitelné. Občas se také 
stane, že klienti mají dostatečné zdroje na splnění svých cílů, ale vystavují je příliš vysokému riziku 
krachu v trendy produktech bez jakéhokoliv plánu a strategie.  
 
Finanční plán poradí, co je potřeba změnit či upravit, abyste se dostali ke svým 
naplánovaným cílům. Dobrý finanční plán dává do rovnováhy celé Vaše finance (tvorbu 
rezerv, investování, úvěry i pojištění). Finanční plán odpovídá na otázku, zda jsou Vaše cíle 
dosažitelné či nikoliv. 
 
Z našich zkušeností víme, že svůj finanční plán nemá více než 95 % lidí! 
 
Je to skutečně zvláštní situace, když zde běhá tolik finančních poradců, jejichž cílem by mělo 
být radit v oblasti Vašich financí. Bohužel cílem běžného poradce je prodej finančních 
produktů za provizi, nikoliv poskytování komplexního poradenství. Finanční plánování 
poradce zpravidla vůbec nezajímá a ani mu většinou nerozumí, protože má v této oblasti velmi 
malé vzdělání. 
 
Hlavní úlohou kvalitního finančního poradce v žádném případě není sjednávání finančních 
produktů! 
 
Rolí dobrého finančního poradce je pomáhat sestavit plán a rozpočet tak, abyste dosáhli 
finančních cílů, na které potřebujete kapitál. Následně by se o Vás měl pravidelně starat  
a revidovat, zda jdete správným směrem. 
 
Pozn.: Sestavit si finanční plán sám nebo s kvalitním finančním poradcem? 
 
Odpověď není úplně jednoznačná. Pokud Vás finance baví a rozumíte ekonomice, můžete si zkusit 
finanční plán sestavit sami. Stačí, když se budete držet následujících rad: 
-  otevřete si excel nebo podobný tabulkový editor a vezměte si papír a tužku 
- na papír si detailně popište vaše životní cíle 
- uveďte, kolik peněz v dnešní hodnotě na splnění těchto cílů potřebujete a kdy je potřebujete 
- do plánu zahrňte všechna rizika, která Vás mohou na cestě k cíli ohrozit 
- vypočítejte ze současných zdrojů a cashflow potřebné částky na splnění cílů a krytí rizik 
- počítejte v současných cenách 
 
Nebo se nám ozvěte a my Vám pomůžeme finanční plán vyhotovit. 
 
Po zpracování finančního plánu jako konceptu Vašich osobních financí je potřeba se podívat 
na to, jak budete investovat. Tedy na investiční strategii, díky které budeme směřovat ke 
splnění Vašich finančních cílů s co největší mírou pravděpodobnosti a nejnižším rizikem. 
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5) K čemu je investiční strategie a jak ji vytvořit? 
 
Jde o vrchní část celého dříve uvedeného grafického konceptu financí 

 
 
Při tvorbě investiční strategie si pokládáme tyto otázky: 
 

• Jak rozdělit naše investice mezi jednotlivé třídy aktiv? 
• Jaké konkrétní investiční nástroje a tituly nakoupit? 
• Jak snížit co nejvíce riziko? 
• Jak budu řídit celé portfolio? Co budu dělat, když bude trh růst? A co když bude klesat? 
• Jak budu řídit emoce a rozhodování? 
• Budu to řešit sám nebo s nějakým profesionálem? 

 
Výnos a riziko portfolia je hodně závislé na Vaší představě investování a znalostech, které je 
nutné zaznamenat. 
 
Pozn.: Opět platí, že i tuto část, tj. investiční strategii, si můžete sestavit sami. Stavba investiční 
strategie vyžaduje hluboké znalosti investičního světa a souvislostí. Zpravidla to dovede pouze 
profesionál. Z našich zkušeností vyplívá, že ani sám profesionál by si neměl nosnou část svého 
portfolia řídit sám, protože není schopen se podívat na svou situaci z nadhledu a je ovládán 
vnitřními emocemi.  
 
Velmi zajímavým předmětem zkoumání jsou také portfolia sjednávaná bankovními a finančními 
poradci. Bankéř často skládá portfolio tak, že do něho postupně přidává produkty, které v tu dobu „frčí“ 
a musí tím plnit prodejní cíle svého zaměstnavatele. Například v roce 2020 při dubnovém poklesu ropy 
udělala Česká spořitelna investiční certifikát na ropu s výnosem až 72 % za 4 roky. Problém spočívá 
v podkladovém aktivu. Nejde o ropu, ale o ETF, které má za cíl sledovat spotovou cenu ropy. Ta se 
obchoduje v tzv. termínových kontraktech, takže v praxi fond obvykle kupuje vždy kontrakt s nejbližším 
dodáním a každý měsíc ho roluje za nový. A to může být velmi zrádné. Ropa se nyní obchoduje v silném 
contangu (čím pozdější kontrakt, tím vyšší cena). Zatímco nejbližší červnový kontrakt se obchoduje za 
32 dolarů za barel, kontrakt s dodáním za 4 roky má cenu zhruba 43 dolarů za barel, tedy o 34 % vyšší. 
To v praxi znamená, že ETF má poměrně vysoké ztráty způsobené neustálým rolováním kontraktů. 
Troufám si tvrdit, že drtivá většina klientů ani neví, co si koupila a jaká rizika nese. 
 
Portfolio prémiových bankovních klientů je postupně složeno z takovýchto drahých, nepřehledných  
a strukturovaných produktů. Díky tomu se nikdo nevyzná v řízení rizika pomocí alokace a diverzifikace. 
Na první pohled se banka zdá jako důvěryhodný subjekt, navíc v rámci privátního bankovnictví 
očekáváte, že pracuje někdo pro Vás. Pravda ale je, že tato portfolia často vypadají, jako když pejsek a 
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kočička peklii dort, a to z nejdražších potravin co mají. Tomu také odpovídají výsledky portfolií, které 
jsou neúměrné riziku a předem mohou být odsouzeny k neúspěchu. 
 
Klient banky z logiky prodejního kanálu nemůže dostat skutečně nezávislou službu investičního 
poradenství. Nemluvě o skrytých nákladech a přístupu v dobách poklesů trhů, ve kterých se velká část 
privátních bankéřů obává zvedat telefony. 
 
Je tohle skutečně spolehlivé a systematické investiční poradenství vedené nějakou logikou? 
 
My neznáme a nehledáme nejlepší investici, ani převratný trend, na kterém přes noc 
zbohatnete. Při sestavování a servisu portfolia postupujeme podle přesně dané strategie a 
pravidel. Jsme v tom velmi systematičtí. Ke každé oblasti financí máme sepsány metodiky, 
podle kterých pracujeme a klient je má také k dispozici. 
 
Při investování se inspirujeme ověřenými přístupy. Jedním z příkladů je portfolio Nobelovy 
nadace, která vznikla v roce 1901 a má v akciích 55 % portfolia a průměrný nominální historický 
výkon za posledních téměř padesát let je přes 10 % ročně. 
 
Na adresu akcií můžeme občas slýchat, že se jedná o hazard, virtuální papírky na burze nebo podobně. 
Tento pohled je však daleko od skutečnosti. Investovat do světových akcií znamená kupovat podíly ve 
firmách jako Microsoft, Google, Visa, Amazon a podobně. Velké firmy, na kterých stojí ekonomiky. 
Firmy, které generují zisk a tento jejich zisk dlouhodobě roste. Největší světové firmy vyrábějí a 
prodávají produkty a služby, se kterými se denně dostáváme do styku. Bez nich si nedokážeme život 
představit. Nejsou to žádné virtuální papírky, ale reálné a fungující byznysy. 
 
Právě kupování společností, které generují rostoucí zisky je podstata dlouhodobého 
investování. S našimi klienty kupujeme tržní akciové indexy formou nízkonákladových ETF 
fondů. Tím se podílíme na růstu světové ekonomiky a na tom, že podnikání se dlouhodobě 
vyplácí. Proto se nesnažíme odhadnout, jestli trh půjde nahoru nebo dolů. Pokud jsou akcie 
oceněné rozumně, vzhledem k potenciálu dlouhodobých zisků, pak se jedná o dobrou 
investici. 
 
V portfoliu mají být akcie, dluhopisy i hotovost, případně alternativy jako zlato a 
nemovitosti. V portfoliu máme akcie největších světových firem, které přináší růst a ochranu 
proti inflaci. 
 
Jeden z nástrojů, jak se bránit domácí inflaci a kolapsu měny, jsou také investice v cizích 
měnách do reálných aktiv. Nespekulujeme na vývoj měny, ale držíme aktiva v lokální měně. 
Když například nakupujeme americké akcie, držíme je v dolaru. 
 
Celému tomuto konceptu říkáme investiční strategie. O tu je potřeba se aktivně starat. 
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6) Cena našich služeb 
 
První schůzka je zdarma. Osobně se seznámíme s Vaší situací, jaké máte plány a jak přemýšlíte 
nad investováním.  
 
Představíme Vám naše služby a dohodneme se na Vašem zadání, potřebách  
a očekáváních, následně podepíšeme objednávku služeb.  
 
V případě, že nebudete spokojeni s výsledkem našich služeb a spolupráci nenavážeme, peníze 
zaplacené za počáteční náklady Vám vrátíme v plné výši. 
 
OBVYKLÉ POČÁTEČNÍ NÁKLADY     

Jedná se o náklady spojené s konzultacemi a poradenstvím při 
navazování spolupráce, vyhotovení doporučení, rozboru portfolia, 
expertiz a plánů potřebných pro kvalitní spolupráci. Patří sem také 
příprava veškerých smluvních podkladů, založení účtu a související 
přípravné práce. 

750 Kč – 1 500 Kč za hodinu 
(dle druhu aktivit) 

 min. 10 000  Kč, max. 1,5 % 
z výše investované částky. 

 
 
 
 
 

      

OBVYKLÉ SERVISNÍ NÁKLADY NA 
WEALTH MANAGEMENT 

ročně z hodnoty portfolia ročně z výnosu  

od 500 000 Kč do 5 000 000 Kč 1,5 % 0 %  

od 5 000 000 Kč  do 10 000 000 Kč 1 % 10 %  

od 10 000 000 Kč   0,70 % 10 %  

Pozn.: Cenu expertiz (finančního plánu, investičního plánu atd.) jsme schopni dopředu nacenit fixní částkou. U pravidelných 
investic je možné honorář počítat jako procento z cílové částky. Obvyklá celková nákladovost námi využívaných portfolií je 
okolo 2 % ročně (včetně našich odměn). U částek nad 30 mil. Kč se dostáváme na fixní honorář 0,45 % + 15 % ze zisku. 

 

 
7) Porovnání ceny s provizním poradenstvím 

 
Na tomto místě je dobré říci, že jsme klientům transparentně otevřeli, jak systém prodeje 
investic v ČR funguje: Vstupní poplatky jsou nesmyslnost a výmysl českého trhu. Od prodejců 
byla poptávka po produktu s vysokou provizí. Proto fondové společnosti vyrobily fondy se 
vstupními poplatky předplacenými i na 30 let dopředu. Otevřeně ukazujeme, jak systém 
funguje a jaké náklady platíte, abyste platili skutečně jen to, co využíváte. 
 
Doporučujeme využívání fondů, které nejsou zatíženy náklady, ze kterých jsou následně 
vypláceny provize pro prodejce. Pokud bychom přeci jenom někdy obdrželi provizi od fondové 
společnosti, automaticky ji vracíme na účet klienta. Jsme placeni pouze Vámi a naše odměna 
je závislá na výsledku. 
 
Uvedeme dva velmi praktické příklady. Prvním je investice do nejznámějšího fondu České 
spořitelny, Top Stocks, který se zároveň řadí mezi levnější akciové fondy. 
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Při investici 1 mil. Kč do tohoto fondu zaplatíte na vstupním poplatku 3 % z výše investice, tedy 
30 000 Kč. Skutečná výše investice je pouze 970 000 Kč.  
 
Obvyklé servisní náklady jsou ve výši 2,19 %, což představuje každoroční náklad 21 900 Kč. 
 
U nás zaplatíte jenom za služby, které na začátku spolupráce využijete. Pokud Vám 
poskytneme investiční rady, uděláme rozbor Vašich stávajících investičních kroků, dáme Vám 
doporučení ke změnám ve Vašem portfoliu a sestavíme Vám investiční plán, pravděpodobně 
nepřekročíte částku 15 000 Kč (1,5% z objemu portfolia), která je počátečním nákladem. Se 
zvyšující se investicí budou náklady na jednotku investované částky klesat. 
 
Obvyklé servisní náklady jsou 1,25 %. Je nutné připočítat průměrné náklady na ETF a vedení 
účtu, celkem zhruba 1,85 %. Za předpokladu ziskové strategie se bude celkový náklad zvyšovat. 
 

 
 
Je dobré si položit otázku, jakou přidanou hodnotu od banky dostáváte? Je poradenství 
skutečně nezávislé? Nebo Vám jen privátní bankéř prodává produkty z jeho nabídky, aby si 
mohl čárkovat splněné plány? O porovnání bankovního poradenství a nezávislého poradenství 
v našem pojetí hovoříme v kapitole 5. 
 
Druhým příkladem je nejčastěji používaný investiční program většiny provizně pracujících 
poradců. Na českém trhu je tento model využíván absolutní většinou finančních poradců. 
Poradce získá provizi, když prodá a jeho odměna  tudíž NENÍ závislá na dobré radě klientovi. 
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Příklad porovnání honorovaného poradenství s provizním poradenstvím 
    

POČÁTEČNÍ NÁKLADY MaFin   

Počáteční náklady za služby 
konzultace, vyhotovení doporučení, 
expertiz, plánů potřebných pro 
investování a celková administrace.  
 
Pozn.: Naceněno hodinově nebo za 
zakázku. 
 
max. 1,5 % z výše investice  

  

Jelikož pracujeme na základě 
hodinové sazby, počáteční náklad 
závisí na rozsahu využití služeb. Při 
přípravě portfolia ve výši 5 mil. Kč 
lze očekávat náklady mezi 
10 000 Kč – 75 000 Kč. V ukázce 
počítáme porovnání s horní hranicí. 
 

1,5 % z 5 mil. Kč = 75 000 Kč 

Celkem počáteční náklady                                    75 000 Kč  

     

SERVISNÍ NÁKLADY MaFin při zhodnocení 0 %  při zhodnocení 6 %  

Průměrné náklady vedení účtu a ETF 0,6 % 0,6 % 

Servisní náklady   1,0 % 1,0 % 

Náklady z výnosu   0,0 % 0,6 % 

Celkem servisní náklady 1,60 % 2,20 % 

    

    

POČÁTEČNÍ NÁKLADY Conseq AID   

Vstupní poplatky 3,1 %    3,1 % z 5 mil Kč = 155 000 Kč  

Celkem počáteční náklady                                155 000 Kč  

    

SERVISNÍ NÁKLADY Conseq AID při zhodnocení 0 %  při zhodnocení 6 %  

Celkem servisní náklady 2,65 % 2,65 % 
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Příklady servisních služeb v rámci WEALTH MANAGEMENTU: 
 

Jakákoliv byrokracie spojená s finančními produkty, veškerá administrativa a kontrola výpisů ✔ 

Osobní konzultace - principy správy majetku podle investičních velikánů ✔ 

Pravidelné rebalancování portfolia a řízení investičního chování ✔ 

Přednostní vyřízení Vašich požadavků ✔ 

Aktualizace finančního plánu (obvykle 1x za rok) ✔ 

Zhodnocení přidané hodnoty spolupráce (obvykle 1x za rok) ✔ 

Přípravy výročních zpráv a kontrola plnění plánu ✔ 

Zasílání investičního reportu, pravidelného přehledu portfolia a tipů na sdělený e-mail ✔ 

Hlídání důležitých termínů a legislativních změn včetně optimalizace daňových dopadů ✔ 

 
 
Modelový harmonogram spolupráce: 
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8) Jaký přínos mají naše služby? 

 
Je férové shrnout, že pokud si sami dokážete a chcete vyhotovit finanční plán a investiční 
strategii a chcete pouze nakoupit fondy, poradce k tomu nepotřebujete. Takový nákup 
můžete realizovat sami u důvěryhodného obchodníka s cennými papíry (OCP) na rozumně 
vybrané platformě. Tímto způsobem zaplatíte pouze transakční poplatek OCP v řádech nižších 
stovek korun. 
 
Jen je potřeba dávat pozor na to, že není vždy vše zlato, co se třpytí a každý fond pro Vás nemusí být 
vhodný a jeho struktura může být velice složitá, drahá a riziková. 
 
Skutečná přidaná hodnota našich služeb je až ve chvíli, kdy si skutečně chcete nechat poradit 
se sestavením plánu a investiční strategie, s výběrem pozic a výběrem OCP a když chcete, 
aby Vám poradce pomáhal a dlouhodobě pečoval o Vás a Vaše investice. 
 
Když se ptáme našich klientů, nejčastěji uvádí tuto přidanou hodnotu: 
 

• Jednoduchost a uchopitelnost - Šetříme jim čas, který mohou věnovat svému 
podnikání a rodině 

• Klienti mají svůj finanční a investiční plán, který s nimi ročně vyhodnocujeme a oni 
věří a ví, že si své cíle splní - Nejdeme systémem pokus omyl a nákupem trendy 
produktů a investičních struktur. Aktivně o portfolio a emoce investora pečujeme. 
Portfolio vedeme plánovitě a s logikou.  

• Dlouhodobě jim to vydělává více a cítí se při tom lépe - Portfolio rozšiřujeme, 
rebalancujeme a upravujeme. Víme, jak se budeme chovat za každého scénáře  
a umíme využívat poklesů trhů v náš prospěch. 

 
V USA je honorované investiční poradenství již více zažité a je běžnou součástí finančního 
poradenství. Společnost Vanguard provedla studii přidané hodnoty honorovaného 
privátního investičního poradenství a vyčíslila ji na +4 % ročně.  
 
Největší část přidané hodnoty tvoří péče o klienta. Poradce portfolio řídí a vede se systémem 
a logikou, což je přesně to, co klientům nejvíce vyhovuje a co se jim líbí. Poradce o klienta 
pečuje a portfolio upravuje a rebalancuje. Poradce aktivně komunikuje i v negativních 
situacích na trhu, kterých využívá.  
 
Další částí přidané hodnoty vyčíslené na více než 1 % je ochrana před nevhodným chováním. 
Investoři se snaží časovat trh, čímž se bohužel odchylují od strategie a pod tlakem emocí 
jednají stádovitě. Čím více trhy rostou, tím více mají investoři tendenci nakupovat, čím více 
trhy klesají, tím více mají tendenci v panice prodávat.  
 
Další faktor je sestavení a vedení finančního a investičního plánu, který je důležitý pro 
disciplinovanost a držení emocí pod kontrolou. Investiční plán pomáhá nepřevažovat něco 
jenom proto, že je to trendy. Důležitá přidaná hodnota investičního poradce spočívá 
v optimalizaci daní, využití vhodné varianty investic a daňových testů a přemýšlení nad 
náklady a nízkonákladovým řešením. 
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Odpovědi klientů se velmi blíží výsledkům této rozsáhlé analýzy, a to je velmi příjemné. 
 
Spolupráce stojí až 1,5 % ročně z výše majetku na účtu, ale díky přidané hodnotě si na sebe 
toto poradenství vydělá, klient může být klidnější, lépe se v investičním světě chovat, ušetřit 
čas, a ještě získat nadvýnos přes 2 % ročně.  
 
Důležité je, že i kdyby tento systém investičního poradenství měl nulovou přidanou hodnotu, vyplatí se, 
protože je levnější než finančními poradci běžně zprostředkovávané fondy. Alespoň v České republice 
to tak platí. 
 

 
9) Tip na závěr - Jak si vybrat správného poradce? 

 
• Zajímá se o Vaše krátkodobé i dlouhodobé cíle 
• Spolupracuje pouze na základě finančního a investičního plánu 
• Odhalí Vám, jakým způsobem je odměňován 
• Má vysokou a prokazatelnou profesní kvalifikaci a zkušenosti 
• Dává Vám vždy možnost volby a zajímavé tipy 
• Odměna, kterou si účtuje, je přiměřena jeho odvedené práci 
• Sděluje Vám průběžné náklady, abyste je měli pod kontrolou 
• Dlouhodobě se o Vás stará za průběžnou odměnu 
• Nástroje a finanční produkty vyhodnocuje v kontextu finančního plánu 
• Pracuje s nízkonákladovými produkty, které nejsou zatíženy provizemi 
• Baví se s Vámi o rizicích a všech scénářích 

 
 
 
10) Závěrečné slovo 

 



 

MaFin Invest, s.r.o. +420 773 066 000 
www.mafinporadenstvi.cz info@mafinporadenstvi.cz 
 

12 

Námi využívaná portfolia prověřil čas. Používají se desítky let a prošly si událostmi jako jsou 
války, nepokoje, krize a katastrofy. Přesto se jejich výnos pohybuje mezi 3-8 % ročně po 
odečtení nákladů v závislosti na typu portfolia. 
 
Při sestavování portfolií i správě pracujeme transparentně a systematicky podle přesných 
postupů vycházejících z dlouholetých zkušeností a backtestů investic. V rámci zachování 
transparentnosti tyto metodiky poskytujeme i našim klientům, což dává jistotu naší 
férovosti a zasévá na dlouhodobý vztah. 
 
Neznáme a nehledáme nejlepší investici, ani nějaký převratný trend, na kterém přes noc 
zbohatnete. Naším cílem je připravit finanční kapitál pro splnění Vašich cílů. Využíváme 
k tomu sílu času a zisk z tradičních a diverzifikovaných investic. Při sestavení portfolia 
hledáme takové řešení, které nás s co největší pravděpodobností dovede ke splnění cíle. 
Inspirujeme se nejúspěšnějšími dlouhodobými investory na světě. 
 
Investování je více maraton než sprint. Investiční guru Philip L. Carret řekl: „Největší ctností 
tvůrce bohatství je trpělivost.“ My s tím více než souhlasíme. 
 
Pracujeme na honorovaném základu správy portfolia. Růst portfolia a udržení dlouhodobé 
spolupráce je v našem zájmu, i v zájmu klienta. Sedíme na jedné straně stolu. 
 
Naši klienti bývají podnikatelé, manažeři a lidé s rodinným majetkem, kteří chtějí svému plánu 
rozumět a vědět, kam investují. Zároveň chtějí mít dlouhodobého partnera, který jim bude 
šetřit čas, pomáhat majetek ochránit, zhodnotit a naplnit cíl renty a finanční nezávislosti. 
 
Věřím, že pro tyto klienty jsme tím pravým partnerem. 
 
Domluvte si s námi schůzku. 
 
Bc. Patrik Feichtinger, EFA  a tým MaFin 


