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                                                                    Ti, co na burze ostatní přechytračí, 

                                                                    vydělají to, co ti hloupější prodělali. 

 

Mladá, pohledná blondýnka, vyzbrojená supermoderním  krátkým sest řihem a 

švestkov ě modrými p řiléhavými šaty, vykouzlila povzbudivý úsm ěv a od 

pootev řených dve ří zašveholila : 

„Poj ďte prosím dál, pane Malý,“ 

Z černé koženkové seda čky se zvedl muž ve st ředních letech, se zna čně 

prošediv ělým černým, do špi čky zast řiženým plnovousem a nastupující  pleší. 

Urovnal krémové bavln ěné kalhoty, ot řel orosené čelo a vykro čil ke dve řím 

kancelá ře. 

Kdesi hluboko ve vnit řnostech se mu zahnízdil svíravý pocit nejistoty a z maru, 

který postupn ě začal ovládat i jeho mysl. 

Evžen Malý byl katastrofik každým coulem a skute čnost, že souhlasil s tím, aby 

byl výnos z prodeje rodinného domku po zem řelé mamince – do doby než 

všechny zainteresované strany splní dohodnuté podmí nky a naplní p ředmět 

obchodu zahrnut do notá řské úschovy – mu nedop řála klidu. 

Prošel malým kamrlíkem asistentky a pon ěkud váhav ě překročil práh pracovny 

samotné paní notá řky. 

Ta seděla za tmavým masivním lešt ěným stolem a listovala v papírech. Ob ě  

oblouková okna m ěla spušt ěné žaluzie a místnost se utáp ěla v pološeru. Na 

stole decentn ě svítila stolní lampa se zeleným stínítkem. Venku n emilosrdn ě 

pálilo letní Slunce, ale tady jemn ě šum ěla klimatizace a prostor napl ňoval 

příjemný chládek. 

Notářka se ráčila pon ěkud nadzvednout, pozdravila Malého a blahosklonn ě 

pokynula sm ěrem k hn ědé kožené seda čce, přišoupnuté k prot ější stran ě jejího 

pracovního stolu. 

„Tak to kone čně máme všechno v hromad ě a můžeme tedy p řikro čit k uvoln ění 

depozita,“ pronesla do ticha potemn ělé pracovny.  

Tísnivý pocit vyprchal n ěkam do prostoru a Evžen Malý zaslechl první takty 

rajské hudby. 



„Tak to už dostanu ty peníze za barák?“ zmohl se po  chvilce na pon ěkud 

stupidní otázku. 

„Ano, zítra zadám bance p říkaz a finan ční obnos ve výši … moment prosím …“ 

- advokátka nahlédla do spisu  a citovala – „dva mi liony jedno sto šedesát osm 

korun českých – bude p řeveden na váš ú čet u České podnikatelské banky.“ 

Tak se i stalo a následujícího dne se Evžen Malý ne mohl vynadívat na výpis 

osobního ú čtu, o který v bance požádal. 

 

 

Zazvonil telefon a ve sluchátku se ozvalo: „Hájek, Real Partners, m ěl byste na 

mě chvilku?“ 

„No, o co jde?“ zeptal se pon ěkud zasko čený Malý. 

„O akcie. Real Partners je „podfirmou“ Capital Brok ers, to je u nás na burze  

nejvyšší zna čka a s tou bych vám cht ěl nabídnout možnost investovat na 

burzovním trhu.“ 

Malý se už už chystal nabídku volajícího odmítnout,  vybavilo se mu ale, že o 

form ě zhodnocení kapitálu na burze cenných papír ů před časem velmi vážn ě 

uvažoval. Kupónové knížky mu p řinesly zajímavé zisky od spole čností 

Transgas, Telecom a ČEZ.  K těmto firmám choval d ůvěru a zamýšlel nakoupit 

jejich akcie. Tehdy nev ěděl, jak se akcie nakupují a v ěc nedotáhl do konce. Te ď 

měl burziána na drát ě. Domluvili si sch ůzku. 

 

 

Prosklený mrakodrap pražského obchodního centra Bus sines Tower vyhlížel 

vznešen ě. V nejvyšším pat ře – kousek pod modrou oblohou -  čekal upravený 

mladý muž ve drahém zna čkovém obleku a s t řpytivými Omegami na ruce. 

„Máme spoustu spokojených zákazník ů, protože jejich zájem je naším 

zájmem,“ ujiš ťoval elegantní mladík jménem Ji ří Hájek, zastupující 

zprost ředkovatelskou spole čnost Real Parners. 

„Podívejte, já mám takovou svoji p ředstavu. Chci si vytvo řit portfolio z akcií, 

které znám a kterým v ěřím. Pot řebuju nakoupit ČEZ, Transgas a Telecom. Dám 

na to t řistatisíc.“ 

„To jsou zavedené spole čnosti. Pokud ale chcete solidní zisk, tak ten od ni ch 

nečekejte. Maximáln ě v řádu desetin procent. Tyhle firmy drží lajnu. Já byc h 



radil vklad rozd ělit. Část použít na nákup vašich akcií a  zbytek na … řekněme 

nějaké ak čnější tituly. Doporu čuju akcie Ecoplast. Ty jdou nov ě na burzu a 

analytici p ředpokládají zaru čený zisk b ěhem krátké doby. Dvacet až t řicet 

procent. A když ješt ě přidáte úv ěr od obchodníka, bude zisk o to v ětší. Navíc, 

tahle p ůjčka „na páku“, vrátíte-li ji do t ří dnů, je zdarma,“ vysv ětloval. 

„A co d ělá ten Ecoplast?“ p řerušil Malý dlouhý výklad zprost ředkovatele. 

„Zpracovávají plastické hmoty a d ělají všechno možné ; podlahoviny, dopravní 

pásy, potrubní systémy, Nov ě ale – a v tom je ta bomba o které zatím ví jenom 

málo lidí – budou vyráb ět kanálové poklopy a odvodní m řížky. Všechno 

z plastu. P řitom, kolik toho sta čí  v tomhle stát ě ti sb ěrači kov ů ukrást, si jist ě 

dovedete dosadit možnosti odbytu. Ty akcie dostane naše firma v p ředstihu za 

zaváděcí cenu. Na burze už budou dražší.“ 

Jak řečeno, tak ud ěláno. Spokojený pan Malý nechal nakoupit akcie se 

zaručeně vysokým r ůstovým potencionálem a t ěšil se na časy p říští. 

 

 

Evžen Malý podepsal se zprost ředkovatelem Hájkem smlouvu o investi čním 

poradenství, tedy službu, zahrnující p řijímání a p ředávání, respektive provád ění 

pokynu. Obchodník  zajistí obchodování s cennými pa píry dle instrukcí 

investora. Investor bude zadávat pokyny sám,dle své ho uvážení. 

„To víte, že na to nebudete sám. My vám poskytneme komfortní servis. 

Budeme na drát ě a vždy p řipraveni pomoci,“ ujistil burzián a povzbudiv ě na 

Malého  zamrkal. Už balil papíry, poházené po stole , když náhle ztuhnul a 

klepnul si na čelo. “Úpln ě bych zapomn ěl. Je to sice taková formalitka, ale bez 

ní by vás k obchodování nepustili,“ vysv ětlil a na pár minut zmizel. 

Po jeho návratu p řistál p řed Malým obsáhlý tiskopis s názvem Investi ční 

dotazník. 

„Jéžišmarijá, co já s tím,“ lamentoval zasko čený Malý. 

Investi ční poradce jej však hned uklid ňoval: „Na první pohled to vypadá dost 

složit ě, ale nebojte, já s tím mám zkušenosti. To zmáknem coby dup,“ pronesl  

Hájek a p řistr čil si židli. Poté bod po bodu ukazoval, jak na daný  dotaz 

reagovat. Malý proškrtával a spiklenecky se uculova l, to jek si vzpomínal na 

porady vedoucích v dobách hluboké totality, kdy na závěr absolvovali testy 



z BOZP a pod dohledem bezpe čnostního technika k řížkovali správné odpov ědi. 

Jak řečeno tak ud ěláno. 

 

 

Na burze je blaze, bohužel pon ěkud draze. M ěsíc se s m ěsícem sešel a m ěšec 

pana Malého povážliv ě scvrknul. Op ěvované akcie firmy Ecoplat klesaly tiše 

jako rtu ť teplom ěru a rovn ěž nálada Evžena Malého se blížila bodu nula. Jedin ě  

investi čního poradce a „partnera“ tahle situace nikterak ne stresovala a urputn ě 

radil vrazit peníze jinam. Navrhoval p řesunout prost ředky do jedné velmi 

perspektivní ma ďarské firmy na výrobu hliníku. 

Zoufalý Malý dal na jeho radu a doporu čená spekulace skute čně vygenerovala 

slušný zisk. Prvotní úsp ěch Malého doslova opojil. S Hájkem se domluvili, že   

všechno oslaví za čátkem léta v ma ďarských termálních lázních 

 Mosconmagyaróvár, které shodou okolností oba pravi delně navšt ěvovali. 

Euforie p řebila všechno kolem a Malý „nekapíroval“ výstražné signály, 

provázející obchodování s firmou Real Partners, pot ažmo Capital Brokers. 

Poplatky za zprost ředkované finan ční transakce – ve smlouv ě deklarované 

jedním a p ůl procentem – dosáhly tém ěř desíti procent. Jedno a p ůl procenta 

základ, to znamená nákup akcií, jedno a p ůl procenta prodej, to už máme 

procenta t ři, dále investor obchodoval se dv ěma výše jmenovanými firmami, 

takže op ět navýšení. K poplatk ům za nákup a prodej obchodníkovi bylo ješt ě 

nutné zaplatit za p řevod z koruny na forinty a potom znovu z forint ů na koruny. 

Malý vůbec netušil, že sazba za zprost ředkování, obvyklá ve sv ětě je čtvrt až 

půl procenta. 

Další obchodování už byla jedna veliká finan ční katastrofa. Fikaný poradce 

hnal spekulace s akciemi do nejvyšších otá ček, za což shrábl tu čné 

zprost ředkovací poplatky.  A o tohle vlastn ě ve skute čnosti šlo. 

Malý zůstal ve finále tém ěř bez koruny. Obrátil se tedy – dle rady České 

asociace obchodník ů s cennými papíry -  písemnou reklamací na maklé řskou 

firmu. Ta veškeré jeho námitky odmítla. Svou stížno st  adresoval České 

národní bance. V pom ěrně krátké dob ě obdržel odpov ěď, ve které mimo jiné 

stálo, že banka za čala s prov ěřováním uvedené spole čnosti. Zákon České 

národní bance  umož ňoval uložit nepoctivým obchodník ům pokuty, p řípadně 

jim odejmout licenci, nedovoloval však vydat na řízení o vrácení  neoprávn ěně 



získaných finan čních prost ředků. Malý byl nucen vyvolat soudní jednání a 

občansko-právní cestou se dožadovat pen ěžité náhrady. Jelikož ovšem p ři 

podpisu smlouvy s Real Partners a Capital Brokers p odepsal i rozhod čí 

doložku, nezbývalo mu, než svou  p ři absolvovat u rozhod čího soudu. Za 

základní odborné posouzení, jež pro zasedání soudu připravila spole čnost JV-

Consulting zaplatil více jak t řicet tisíc korun. Odborné stanovisko mu nakonec  

u rozhod čího soudu bylo k ni čemu, jelikož nem ělo hodnotu znaleckého 

posudku, takže chyb ěly relevantní d ůkazy. Navíc soud v rozhodnutí 

konstatoval, že st ěžovatel všechny p říkazy k obchod ům podepsal z vlastní v ůle 

a nemá tudíž nárok na náhradu. Sv ůj spor s firmou Real Partners Evžen Malý 

prohrál a byl navíc nucen zaplatit další peníze za soudní výlohy. 

S podlomeným zdravím skon čil na kardiocentru Ba ťovy nemocnice ve Zlín ě.  
 
 
Pozdně jarní Slunce rozhrnulo šedou oponu a zalilo h řejivými paprsky  pe člivě 

střižené stromky a ke ře na zahrad ě, upravené do podoby menšího parku.  

Kuka čka, ukrytá kdesi mezi tou zelení, v pravidelných in tervalech odkukávala 

to své ku…kúk, jakoby cht ěla důrazně upozornit na fakt, že ani tady se čas 

nezastavil. 

Větvi čky -  obt ěžkané drobnými  zelenými lístky, visícími ze dvou s mute čních 

vrb, naklon ěných k sob ě a tvo řících impozantní vjezd do parku -  po čínání 

neúnavného ptáka monotonním pokyvováním schvalovaly . Některé z 

červenohn ědých apartmán ů, vykukujících ze zeleného bludišt ě upravených 

keřů, měly již dve ře otev řené. Od řeky Lajta, obtékající celý rozsáhlý pozemek, 

byly slyšet hlasy. To již první hosté sm ěřovali do nedalekých termálních lázní. 

Začínal nový den a letní sezóna nabírala obrátky. 

Evžen Malý, v bílém froté županu a modrou sportovní  brašnou p řes rameno, 

vykro čil sm ěrem k Thermalfürdö, aby spolu s časně ranními  návšt ěvníky 

vstoupil do láze ňského areálu.  

Prošel podél venkovních bazén ů, obsazených již n ěkolika teplomilci a otev řel 

zelenou branku, spojující tuto část komplexu se zadním traktem p řilehlého 

hotelu Aqua. Kolem jídelny se prosmýknul na schodiš tě, vedoucí za recepcí do 

hotelové části.  

 


