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Obsah online publikace LEHCE MIMO SYSTÉM: 
 

1. LEHCE MIMO SYSTÉM  
2. CO JE NÁŠ TAJNÝ EXPERTNÍ BYZNYS 
3. PODNIKÁNÍ NA BURZE JAKO ŽIVOTNÍ STYL 
4. JAK ZAČÍT PODNIKAT LEHCE MIMO SYSTÉM  

+ 
Přidávám 13 praktických bodů k ziskovému podnikání na burze! 
 
Proč bys měl tento text studovat s vědomou myslí inteligentního 
investora? 

 
✓ Zjistíš inspirující informace o tom, jak pro sebe uchopit příležitost pro jednoduché 
a legální podnikání, které je „lehce mimo systém“. 
 
✓ Zjistíš, jak se můžeš naučit toto podnikání jednoduše, s nulovým finančním 
rizikem, během pár týdnů, či měsíců – a jak na to! 
 
✓Zjistíš, jak postupně změnit hru na burze v chytré podnikání a jak získat svobodu, 
čas, peníze a mít kvalitní život! 
 
✓Zjistíš, kam zaměřovat pozornost, koncentrovat sílu a jak a proč inteligentně 
investovat čas, energii, potenciál a třeba i drobné peníze tak, aby ses dozvěděl a 
následně se bez rizika naučil základy chytrého podnikání lehce mimo systém. 
 

 
 
 

Poznámka na úvod!  
 
V tomto obsahu ti budu milý čtenáři tykat. Věřím, že tě to nepohorší. Naše 
komunikace bude otevřenější, méně formální a snáze k sobě najdeme cestu. 
Neboť jsem si jistý, že i když jsou naše cesty různé, naše záměry, naše cíle a 
hodnoty mohou být blízké. Jsi-li dívka či žena, prosím tě, abys mi prominula, že v 
textu i obsahu budu používat rod mužský. Je to z čistého pohodlí, abych nemusel 
přemýšlet nad „univerzálním bezpohlavním tykáním“ a aby formulace byly 
přehledné a sdílné. Pokud přejdu do množného čísla, mám na mysli všechny 
čtenáře a celou komunitu podobně smýšlejících lidí. Díky za tvou toleranci a 
pochopení! 
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Prolog: 

Tento obsah jsem sestavil na základě 30 let zkušeností, vzdělávání a praxe!  
 
Mám za sebou roky klasického podnikání v oblasti mezinárodního obchodu, 
distribuce, či stavebnictví. Hrábnul jsem si i do energetiky, mým koníčkem byla vždy 
„firma pro radost“ se záběrem do vzdělávání a marketingu.  
 
V těchto oborech jsem otočil přes 2,5 miliardy korun, což mě, dejme tomu, kvalifikuje 
mezi menší až střední podnikatele. Toto zde uvádím pouze pro kontext, aby bylo 
jasné, kam a proč sdělením mířím. Ber to jako mou kvalifikaci pro to, abych ti mohl 
tyto inspirace předat. Jsou vykoupeny (fakticky „zaplaceny“) tisíci hodinami 
zkoušení, experimenty i fungující praxí. Jsou zkrátka k nezaplacení!  
 
20 let se zabývám řízení investic na burze, 15 let intenzivním vzděláváním burzovních 
podnikatelů a investorů. Na burze jsem otočil pár desítek miliónů v tvrdé měně. 
Mými kurzy o podnikání i burze prošly tisícovky lidí.  
 
Učím jiné lidi to, co umím a co dělám rád, protože mě to baví. A vím, že mistrovství 
v jakémkoliv oboru dosáhne člověk mimo jiné tím, že učí jiné lidi to, co opravdu dělá 
a v čem má výsledky. Mám díky tomu skvělou zpětnou vazbu, zkušenosti stovek 
úspěšných i méně úspěšných klientů a dnes parťáků v podnikání i kvalitní vzdělávací 
materiál.  
 
Jsem podnikatel, investor, hráč i autor a prostě se dělím o to nejlepší s těmi, kdo o 
to mají zájem. Pomáhám lidem a díky tomu si užívám skvělého života. Dělám to, co 
mě baví a bavím se tím, co dělám. Díky za to, že se naše cesty protnuly a že věnuješ 
chvíli času sám sobě a této příležitosti.  
 
Cílem toho obsahu je výhradně inspirovat a ukázat možné cesty. V žádném případě 
nikoho nelákám do svého byznysu. Pustit se do jakéhokoliv oboru podnikání, 
kterému člověk dostatečně nerozumí, nemusí být dobrý nápad.  
 
Naopak, pokud si člověk poctivě prostuduje okolnosti příležitosti, na kterou narazí či 
kterou si vymyslí, a zaujme k ní kritický postoj, dá si čas pro studium, vyzkoušení, 
testování a jde do nových příležitostí s mentální výbavou a solidní přípravou, potom 
je to jistě ten správný postup! Ponechávám na každém příjemci svobodnou volbu a 
rozhodování. Pouze, prosím, věnuj chvíli času a pozornosti této online publikaci s 
otevřenou hlavou a vstřícnou myslí. Pokud ti pomůže a inspiruje tě, účel bude splněn. 
Budu rád za tvou zpětnou vazbu! Jirka Mazur 
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1. PÁR FAKTŮ A DŮVODŮ, PROČ SE ZAJÍMAT O TUTO 
PŘÍLEŽITOST! 

 
Milý čtenáři, pokud ti hlavou plynou myšlenky, jejíž výčet uvádím níže, potom jsi zde 
správně. Jsou to například tyto myšlenky či věty: 
 
✓ Chci vydělávat peníze. 
✓Chci vydělávat hodně peněz. 
✓ Chci vydělávat peníze jednodušeji. 
✓ Chci více svobody a času pro sebe. 
✓ Chci inteligentně investovat čas i peníze. 
✓ Hledám cestu ven ze systému a ke svobodě. 
✓ Hledám cestu k finanční svobodě a nezávislosti. 
✓ Hledám příležitost k jednoduššímu vydělávání peněz. 
✓ Baví mě užívat si čas podle sebe a přitom vydělávat. 
✓ Baví mě budovat podnikání s penězi a řízení investic. 
✓ Baví mě čísla, grafy, technika a vidím v tom peníze. 
✓ Baví mě podnikat jinak, nezávisle a sofistikovaně. 
✓ Baví mě být sám pro sebe a nezávislost, šance. 
 
Zní to dobře a motivačně?  
 
Pro mě určitě ano! Zasvětil jsem svůj život a cestu tomu, abych přišel na odpovědi 
na tyto otázky a abych se dostal do myšlenkového flow, v němž se cítím ztotožněn 
se sděleními, které tyto věty obsahují. Pokud to máš podobně, jsi zde správně! 
Dostáváme se do synergie a tyto inspirace jsou pro tebe vhodné! Pokud nikoliv, 
raději tento text opusť včas! Tyto myšlenky jsou nakažlivé a některých z nich se 
nezbavíš do konce svého života. Neříkej, že jsem tě nevaroval! Fajn, začněme tím 
nejdůležitějším… 
 
Peníze, štěstí a kvalita života 
 
Každý máme za sebou nějakou cestu. Každý máme svoje sny, vize, někdy i smělé 
plány, záměry a cíle. 
 
Je zcela legitimní být šťastný a mít kvalitní život. Štěstí je ovšem pojem obtížně 
uchopitelný a relativní. Není to stálý stav, je to stav emočního rozpoložení, které 
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zpravidla vyplývá právě z kvality života a z toho, jak tuto kvalitu a okolnosti života 
pro sebe vnímáme. 
 
Kvalita života může být posuzována nejrůznějšími okolnostmi. Ať jsou to ty osobní, 
jako jsou zdraví, seberealizace, přátelství, rodina, nebo smysl toho, co děláme. Pocity 
štěstí potom korespondují spíše s emoční stránkou našeho JÁ – jak jsme spokojeni, 
jak se cítíme. Důležitý je pocit uznání, lásky, sounáležitosti. 
 
Štěstí může být jen emoce, pocit, přízeň osudu, stav mysli. Potom jsou zde okolnosti 
a hodnoty, které lidé zpravidla vytěsňují a zdráhají se je vztahovat k pojmu štěstí.  
 
Mezi ony vytěsňované okolnosti patří hodnoty, jako svoboda, nezávislost, čas a 
zejména čas pro sebe a vlastní záměry. Často bývají vytěsňována slova, jako 
bohatství a peníze. Přitom tušíme, či víme, že něco jako „peníze“ je to důležité „až 
na prvním místě“. 
 
Buďme struční. Tato publikace je o penězích, o přístupu k penězům a o tom, jak je 
získávat do svého života. Proč? Protože zkrátka víme, že jsou důležité a nebudeme 
to zakrývat nějakými esoterickými prdíky. 
 
Peníze jsou energie a proudí tam, kde je jim uvolňován prostor. Mohou k lidem 
přicházet po malých dávkách, nebo mohou být připouštěny do života jako flow, to 
jest přitékat jako potok, řeka.  
 
Peníze jsou základem nejen pro tvorbu aktiv, bohatství a kvalitu života, ale mají 
významný vliv na pocity štěstí, pokud si jimi plníme právě ty sny, vize, plány, záměry 

a cíle. Peníze samy o sobě štěstí nepřinášejí.  
 
O penězích si většina lidí myslí, že se vydělávají 
prací. Ve skutečnosti se ty opravdu velké peníze 
a bohatství vytvářejí mentálními procesy – 
myšlením. Myšlení navazuje na náš emoční 
stav. Jak se cítíme, tak následně myslíme a 
vytváříme podmínky pro cestu peněz do našeho 
života. Není to esoterika, ale je to praktické 
poznání, je to fyzika peněz. 
 
Peníze a bohatství tedy vytváříme myšlením. 
Musíme ale myslet jako inteligentní investoři. 



 

Jirka Mazur   8  

CESTA INTELIGENTNÍHO INVESTORA 
LEHCE MIMO SYSTÉM 

 

Peníze jsou totiž výsledkem investičního procesu. Do čeho investujeme svůj čas, svou 
energii a potenciál, tam nám to roste a tam se dějí výsledky. 
 
Kam a jak soustředíme síly, kam zaměříme pozornost, tam to roste. Vědomě 
můžeme inteligentně investovat nejen peníze, ale zejména čas, osobní prostor a 
svobodu, energii a úsilí. Kam a jak investujeme, takové máme výsledky. To jsou 
vědomá pochopení inteligentního investora.  
 
Proč naprostá většina lidí nemá tolik peněz, kolik by si přáli?  
 
Ano, tušíš správně, milý čtenáři. Jasně, že jsou zde okolnosti, jako duševní a mentální 
schopnosti. Ale těch má naprostá většina lidí, kteří na peníze pomýšlejí, opravdu 
dostatek. Příčina nedostatku peněz je jinde. 
 
To, čeho se lidem nedostává, jsou vědomosti, informace a vzdělání. 
 
Většina lidí peníze vydělává po malých dávkách tím, že prodávají svůj čas, svou 
energii a potenciál – jiným lidem za peníze. Výsledkem je, že nemají pro sebe 
dostatek času a svobody pro to, aby nejen vydělávali peníze, ale aby si například plnili 
svoje sny, vize či smělé plány.  
 
Pravda je taková, že je to takto nastaveno přirozeným způsobem – je to prostě 
systém. Je to nastavení společnosti, vzdělávacího systému i myšlení lidí. Tak, jak si 
lidé myslí, že svět funguje, tak do něj projektují svoji pozici, a tak následně vytvářejí 
předpoklady pro kvalitu svého života.  
 
Prostě jak lidé myslí, tak se mají. Mají se tak, jak mysleli a kam zaměřovali či 
investovali svá aktiva – svou pozornost, energii, svůj čas, potenciál, motivaci nebo 
peníze. Není-li tato kvalita života taková, jak by si přáli, je to mimo jiné i o tom, že 
nerozuměli tomu, kam a jak investovat výše uvedená aktiva. 
 
Pouze malá část lidí zvolí cestu, kdy jdou zkrátka „na své“, projeví odvahu a překonají 
komfortní zónu a pustí se na svou cestu podnikatele.  
 
To byl naštěstí i můj případ.  
 
Z jistých důvodů se podnikání věnuje pouze malá část populace. Těch důvodů může 
být více – lidé nemají odvahu, vzdělání, důvody, motivaci. Cítí se dobře ve svém světě 
„jistot“ a relativního pohodlí. Oželí sny, vize, plány a prostě se přizpůsobí. Dělají to, 
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co je rodiče, škola a systém naučili. Zařadili se, pracují a jen občas sem tam někdo z 
nich projeví nespokojenost a zkusí štěstí… 
 
Většina lidí si ráda stěžuje na svou přítomnost, ale neradi přiznávají, že si ji vlastně 
vymysleli a způsobili sami svým myšlením.  
 
Zde je na místě citát Mahátmy Gándhího „Budoucnost závisí na tom, co uděláme v 
současnosti“.  
 
To znamená, že právě teď můžeš, milý čtenáři, začít ihned měnit vše, nač tvoje mysl 
pomyslí a čemu uvěří. Právě teď začínáš vytvářet svoji budoucnost. A mimo jiné 
můžeš právě teď začít měnit svůj postoj k penězům a k tomu, jak se dělají peníze a 
jak se vytváří bohatství.  
 
Zásadní informaci v této části 
publikace je fakt, že peníze se 
nevydělávají usilovnou prací pro 
někoho, ale vydělávají se 
procesem myšlení.  
 
Peníze, bohatství, dosahované 
záměry a cíle jsou stavem mysli! 
 
V podnikání se peníze musí 
vymyslet, rozpohybovat. Musí se 
řídit jako tok energie, jako řeka, jako flow, nejlépe jako cash-flow. Tyto záležitosti 
učím lidi ve svých programech ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ. Zde ale hovoříme o burze, 
takže okolnosti peněz a tvorby bohatství přidávám pouze do nutného kontextu. 
 
Musím zmínit ještě skupinu lidí, kterým říkám „pokušitelé štěstí“. Těch je v populaci 
poměrně dosti. Jsou to lidé, kteří chtějí zbohatnout, vydělávat více peněz bez práce, 
nebo s malou námahou. Tito lidé mají tendenci věřit, že existují „pasivní příjmy“, že 
existují návody pro snadné a rychlé zbohatnutí. Sázejí svoje úspory (někdy bohužel 
vypůjčené peníze) do projektů a pokusů, kde doufají ve štěstí. Věří pochybným 
lídrům, protože je to pohodlné.  
 
Pokušitelé štěstí sázejí pokusy „o štěstí“ tak dlouho, dokud mají peníze a energii. 
Většinou časem zjistí, že tudy cesty nevedou. Ti chytřejší, více podnikaví, vezmou 
osud do vlastních rukou, začnou se vzdělávat a prostě jdou penězům naproti svou 
podnikavostí ve snaze pracovat sami na sebe s cílem vybudovat firmu, podnikání. 
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Některým se to i podaří. Ti, kdo to nepochopí, vracejí se do pracovních procesů, či v 
horším případě na úřady práce nebo do spárů exekutorů.  
 
To ale není svět, o kterém chceš číst. 
 
Je zde ještě důležitá okolnost, o které musíš vědět. Tou okolností je slovo riziko. 
Riziko spočívá v tom, že spekulace na to, že se nám vydaří chtěný záměr, prostě 
nevyjde. Riziko je slovo, které se kamarádí se slovy spekulace, sázka, 
pravděpodobnost, rozhodnutí, nejistota, smůla, štěstí… 
 
Jak to je s riziky? 
 
V zásadě je poctivé napsat, že každý člověk se narodí jako tvor podnikavý. Již od 
raného věku podniká vše možné či nemožné pro dosažení svých přání a cílů. Je to 
legitimní. Ale většinu lidí semele něco, čemu se říká výchova. Následuje vzdělávací 
systém a poté je nastoupena cesta, kterou mladí lidé zahajují často s nedůvěrou, ale 
okolí a okolnosti jim říkají, že to tak prostě má být.  
 
Lidé podlehnou většinovému názoru, že život je třeba prožít v práci, v zaměstnání, 
ve službě pro jiné lidi. Nebo přinejlepším v upracovaném podnikání, ve kterém 
předpokládají, že za více práce a energie dostanou více peněz. Některým se to i 
podaří. V procesu jsou lapeni v systému a neplánovaně zahajují něco, čemu se také 
říká krysí závod. 
 
Většina lidí vůbec netuší, že se mohou v jistých fázích života rozhodnout jinak, 
svobodně, a že to, po čem opravdu toužili, o čem snili, a to, co opravdu chtějí, je 
snáze dostupné než si, kdy mysleli. Vůbec netuší, že cesta k možné svobodě 
a finanční nezávislosti je blízko a že mohou jít lehce mimo systém. Neznají principy 
myšlení inteligentních investorů, jde to zcela mimo jejich hlavy… 
 
Jenže je zde ještě ta komfortní zóna, ve které jsou jako v pasti a potom jsou zde ta 
rizika… 
 
Lidé, aniž jsou si toho vědomi, téměř pořád spekulují a neustále podstupují 
nejrůznější rizika. Rizika na burze jsou oproti tomu procházkou růžovou zahradou. 
Lidé ale většinou vůbec netuší, že spekulují a že žijí a rozhodují se 
v pravděpodobnostním systému. Proto nemají tyto skutečnosti pod kontrolou, 
nejsou si jich vědomi. Jejich život a výsledky jsou náhodný proces. Těžko dosahují 
svých snů, plánů a vizí, když si neumějí ujasnit efektivní cestu.  
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Spekulace je předpoklad, že cokoliv, pro co se dennodenně rozhoduji, vyjde 
s přiměřenou mírou pravděpodobnosti či jistoty a bude tak dosaženo chtěného 
výsledku. Většina lidí vůbec neví, že spekulují na chtěné výsledky v budoucnosti. 
Myslí si, že jsou nějaké „jistoty“ a nerozumí vůbec hře, kterou s nimi vesmír hraje. 
Nerozumí pravděpodobnosti, pravidlům, systému, ani tomu, co se kolem nich 
odehrává. Zkrátka nerozumí hře, které jsou náhodnými účastníky a figurkami 
v herních plánech jiných lidí. Jejich jistoty a komfortní zóna jsou pastí! 

 
Milý čtenáři, sám víš, že to není vždy 
reálné – dosáhnout všeho a snadno, se 
zárukou přiměřené jistoty. Opak je často 
pravdou! Jsou-li ambice vysoké a sázka 
odvážná, může být dosaženo skvělého 
výsledku, ale může přijít i nezdar, 
problém, výprask. Prostě ne každá sázka 
a spekulace vyjdou. 
 
V podnikání lidé používají spekulace 
téměř v jakékoliv rozhodovací záležitosti. 

Jen tomu tak neříkají. Používají slova – chtěl bych, doufám, plánuji, uvidíme… Někdy 
to vyjde, jindy ne. Dennodenně miliony lidí riskují v podnikání vše, nač jen dokážeme 
pomyslet. Peníze, čas, energii, osobní prostor, svobodu, zdraví, vztahy, problémy, 
prohry, potíže, srážky se systémem, s podivnými lidmi…  
 
Zkrátka podnikání jako proces má v sobě vždy prvky spekulací a menších či větších 
rizik. O většině z nich podnikatel buď neví, nebo nechce vědět. Některá může mít 
pod kontrolou, většinu však nikoliv. 
 
Kdo vedle toho říká, že burza, obchodování či podnikání na burze a řízení 
„rizikového“ kapitálu jsou riskantním podnikem? Ano, pro lidi neznalé věci je riziko 
vše, do čeho se bez znalostí, bez vzdělání a zkušeností, bez pečlivého zvážení 
okolností pouštějí. 
 
Ale může to být právě naopak. Za jistých okolností je podnikání na burze jediným 
oborem, kde lze rizika poměrně přesně definovat, rozumět jim a mít je pod 
kontrolou. A je to jedna z mála činností, o které vím, že se dá naučit a natrénovat 
naprosto bez jakýchkoliv kapitálových rizik. Jen je třeba zvolit inteligentní postupy… 
 
Je třeba k tomu znát cestu.  
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Podnikání na burze je technicky a technologicky nejjednodušší podnikání na světě. 
Řídíme zde „rizikový“ kapitál, je to čistá práce s penězi. Nejsou zde zapotřebí žádná 
povolení, papíry, razítka. Žádní zaměstnanci, zákazníci, sklady, logistika, marketing, 
účetnictví, EET, kontrolní hlášení, žádní úředníci. Vše jde legálně a poměrně 
jednoduše lehce mimo systém.  
 
Vše je o úhlu pohledu a o pochopení.  
 
Já jsem na burze začínal z podnikání. Měl jsem jiný vztah k rizikovému kapitálu. 
Účinkování na burze jsem bral jako alternativu ke svému podnikání. Lákala mě 
možnost pracovat s penězi jednodušším a více efektivním způsobem, než je tomu v 
klasickém podnikání. 
 
Jinak to ale mají zaměstnanci či pokušitelé štěstí. Ti na „příležitost burza“ pohlížejí 
spíše jako na možnou cestu k rychlému zbohatnutí. Doufají, že vymění zaměstnání a 
nekomfortní život v malých penězích za cestu velkých peněz. Bohužel ale nechtějí 
podstoupit cestu vzdělávání, hledají zkratky a rychlé návody na zázračné 
zbohatnutí. Nic takového ale neexistuje.  
 

Kdo tomu uvěří, sám sebe obere o svoje budoucí peníze i o příležitost  
pro skvělé podnikání! 

 
Úhel pohledu a přístup k příležitosti, o které zde hovoříme, to jest o podnikání na 
burze – je v přístupu, ale i ve výchozí myšlenkové pozici. Z praxe u stovek klientů vím, 
že i ve hře na burze rozhoduje mindset podnikatele. Řízení peněz a kapitálu nebo 
podnikání na burze (obchodování, trading, spekulace, je jedno – jak to nazveme) mají 
v sobě podobné požadavky na myšlení o výsledku. Mindset, tj. myšlenkové nastavení 
hlavy, mysli člověka podnikavého v modelu „podnikám a myslím profesionálně s 
úmyslem podnikat a prosperovat dlouhodobě“, je právě to myšlení úspěšné. 
 
Pokud si tento poznatek z úvodu vezmeš za svůj, potom povídání o penězích, o 
přístupu k tvorbě bohatství, o spekulacích, rizicích a o podnikání splnilo účel. Jedeme 
dále! 
 
Zopakujme si, na co myslí pokušitelé štěstí na burze, nebo lidé podnikaví. 
 
Možná již patříš také mezi nás tradery, burziány, podnikatele na burze. Možná 
pokoušíš štěstí, zajímáš se o příležitost. Důvody jsou v podstatě jasné – hledáš cestu 
k vydělávání peněz, možná máš i vyšší cíle a důvody. 
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Když se ptám lidí, co je táhne k burze a k obchodování na burze, jmenují jako 
nejčastější důvody, které zde opakuji ještě jednou: 
 
✓ Chci vydělávat peníze. 
✓ Chci vydělávat hodně peněz. 
✓ Chci vydělávat peníze jednodušeji. 
✓ Chci více svobody a času pro sebe. 
✓ Chci inteligentně investovat čas i peníze. 
✓ Hledám cestu ze systému a ke svobodě. 
✓ Hledám cestu k finanční svobodě a nezávislosti. 
✓ Hledám příležitost k jednoduššímu vydělávání peněz. 
✓ Baví mě užívat si čas podle sebe a při tom vydělávat. 
✓ Baví mě budovat podnikání s penězi a řízení investic. 
✓ Baví mě čísla, grafy, technika a vidím v tom peníze. 
✓ Baví mě podnikat jinak, nezávisle a sofistikovaně. 
✓ Baví mě být sám pro sebe a nezávislost, šance. 
 
Těch vět a sdělení bych mohl napsat ještě desítky, ale všechny se točí kolem několika 
slov. Jsou to zejména peníze, svoboda, nezávislost, cesta ze systému, čas, možnost 
vydělávat snadněji, jinak a více. Méně potom podnikání, investování, řízení investic. 
Tomu rozumím, protože to chce více odvahy, zkušeností a také vědět, jak na to.  
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Na burze sleduji několik skupin lidí.  
 
Nepřekvapivě, jejich motivace, přístup a výsledky kopírují jejich život a bytí 
v příslušné straně cash-flow kvadrantu (můj myšlenkový model ŽIVOT NA PRAVÉ 
STRANĚ možná znáš, nebo znáš výchozí myšlenku o tom, jak funguje „cash-flow“ 
kvadrant z knih Roberta Kyiosakiho). Všichni chtějí totéž, možná říkají věci a cíle 
podobně, ale přístupy a výsledky se liší. 
 
Možná teď prozradím něco, co bych neměl. 
 
Možná to někoho odradí, ale pro jiného to může být výzva. Ale bude dobré si pár 
věcí ujasnit. 
 
Nejpočetnější skupina lidí na burze jsou hledači štěstí z „levé strany“ cash-flow 
kvadrantu. Ano, je to potvrzení Pravidla 80/20 v praxi. Je to 80 % malých a naivních 
traderů, kteří mají na burze méně, než 20 % peněz a o většinu z nich přicházejí.  
 
Důvodem jsou zejména návyky většiny lidí, kteří nemají zkušenosti v podnikání, 
pracují pro někoho, prodávají svůj čas, svou energii a potenciál za peníze převážně 
ze zaměstnaneckých pozic. K burze a ke spekulacím přistupují jako k náhradě 
za stávající práci a výdělek. Za málo peněz mají velká očekávání. Takto to ale 
nefunguje. 
 
Jsou to spíše sny a představy. Rádi čtou knihy o burze a sledují desítky zdrojů 
a prostě neustále hledají něco, jako „svatý grál“ a zaručené postupy. Stávají se 
snadnou kořistí profesionálů… 
 
Lidé práce hledají jistoty, snadné návody, pasivní příjmy bez práce. Podceňují 
vzdělávání, pravidla a nerozumí tomu, jak o burze přemýšlejí ti opravdu úspěšní. 
Neplánují, ale honí příležitosti. Podceňují rizika a doufají ve štěstí. Občas jim to vyjde. 
Mindset hledačů štěstí a „zaručených návodů“ je ale dříve nebo později doběhne.  
 
Jinak k burze a ke spekulacím přistupují bohatí lidé, podnikatelé a profesionální 
investoři. Ano, mají zdánlivě stejné a podobné cíle – také chtějí vydělávat peníze. Ale 
protože mají jiný mindset, jiné přemýšlení, umí uchopit příležitost na burze jinak 
a často podstatně lépe. 
 
Nerad to říkám, ale musím prozradit jednu věc, kterou v reálu vidím.  
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Na burze naivní pokušitelé štěstí o peníze přicházejí snadněji a rychleji. Naopak lidé, 
kteří mají kapitál a umějí s ním pracovat, lidé mající podnikatelské myšlení, mají na 
burze statisticky daleko větší šance a lepší výsledky! 
 
Ti, kdo mají na burze více peněz a k tomu zkušenosti z podnikání, jsou zpravidla 
úspěšnější.  
 
Ti, kdo přemýšlejí o burze jako o podnikání, ti jsou podstatně úspěšnější.  
Zkušení podnikatelé umí plánovat, drží se strategií a pravidel, mají více pod 
kontrolou rizika a svoje rozhodování. Protože se umí na burze udržet déle, dávají si 
podstatně větší šance, to podstatné se naučit! 
 
Z toho je zřejmé, že pokud tě tato příležitost zaujme a pustíš se do toho, měl by sis 
osvojit jisté podnikatelské dovednosti a návyky profesionálů. Neboť nejen na burze, 
ale i v životě a v podnikání či v jakékoliv hře platí, že amatéři ve velkém otevírají 
peněženky profesionálům bez ohledu na to, o jaké příležitosti či podnikání jde. Na 
burze je to stejné.  
 
Zde se ukazuje zásadní fenomén. 
 
➥ Ten, kdo chce na burze rychle vydělat, rychle prodělá. 
➥ Ten, kdo si dá za cíl se dlouhodobě udržet a učit se, má podstatně větší šanci! 
➥ Ten, kdo přistoupí k burze jako podnikatel a dá do procesu spekulací inteligentní 
byznys model, má šance na úspěch největší. 
➥ Kdo dá na burzu málo, přijde o to málo rychle.  
➥ Kdo umí dát na burzu hodně, umí si přidávat snadno a spolehlivě.  
 
Výsledek nejen na burze je odrazem schopnosti myslet jako inteligentní investor a 
podnikatel. Tomu se lze naučit! 
 
Je to o mentálním přístupu. Burza 
a dění na burze jsou pro každého 
stejné.  
 
Vše je pouze v hlavě! 
 
V praxi se ukazuje, že bohatí 
na burze bohatnou a chudí 
chudnou. Výsledky na burze prostě 
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odrážejí způsob myšlení a jednání. Burza a podnikání na burze jsou mentální proces. 
A jak je nám známo, peníze se vydělávají procesem myšlení.  
 
Zde přidáme pár důležitých faktů. 
 
Lidé s myšlením „zaměstnance“ berou burzu jako práci. Hledají jistoty, řeší, kolik 
vydělají za čas věnovaný burze, chtějí hodně za málo práce. Mají málo času, protože 
nemají svobodu času. Paběrkují příležitosti na burze, když jim někdo povolí kousek 
svobody a přidělí čas. 
 
Lidé jako „pokušitelé štěstí“ paběrkují zbytky času a chtějí výsledky rychle, protože 
doufají ve výdělky a šanci utéct ze systému. Ten je však neúprosný a jako magnet je 
neustále přitahuje zpět. 
Je to tak – nedostatek svobody způsobuje nedostatek času a zmenšuje prostor pro 
vidění příležitostí. Život v zaměstnání či život živnostenský je většinou i životem 
finančního omezení až nedostatku. Lidé s málo penězi na burze doufají ve štěstí a 
hodně riskují. Hledají štěstí, chtějí peníze rychle, jsou netrpěliví.  
 
Úspěchy je uvádějí do euforie a již si projektují světlo na konci tunelu, kdy se vidí 
na piedestalu úspěchu s vidinou velkých peněz. Tyto představy povzbuzují k akci a 
vylepšují emoční stavy. Neúspěchy na druhé straně devastují ego, příležitosti a sny 
o penězích a svobodě odsouvají do neurčitého prostoru snů a blouznění… Za vším je 
to problikávající světélko svobody a doufání v lepší život. 
 
Ano, lidé doufají ve svobodu a v lepší život a hledají k tomu cesty. Protože však 
nemají pod kontrolou svoji svobodu a čas, tak jim paradoxně svoboda a čas neustále 
unikají. Pokud nemáte svobodu a čas pod kontrolou, nemůžete využívat jejich 
pákové efekty… 
 
Burza není hra pro pokušitele štěstí, kteří si hrají bez znalostí základů tohoto 
podnikání a pravidel! Ale to to zjistí obvykle až po pár neúspěšných pokusech. 
 
 

Finanční páka svobody, času a peněz. 
 
Zde jen krátké vysvětlení. Řekněme si pár slov o termínu „finanční páka“, anglicky 
také „leverage“. 
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Pár faktů a skutečností: 
 
➥Na burze můžeme pracovat i s finanční pákou podstatně větší. Třeba 1:20, 1:100, 
1:400. Důležitější pojem než finanční páka, je pro nás „finanční účinnost“ burzovních 
operací. Ale to teď neřešme, o tom jinde a později. 
 
➥Na burze můžeme spekulovat rovnocenně na růst nebo pokles ceny. Jinými slovy, 
podnikateli na burze je jedno, kam jdou ceny. Řídí svůj kapitál ve směru převažujícího 
sentimentu. Sentiment je jako vítr, určuje převažující směr pro cenové pohyby. Sám 
o sobě je také pákou v trhu. 
 
➥Nejsilnější finanční páka ve 
skutečnosti vzniká v hlavě burzovního 
obchodníka. Tak, jako jsou výsledky 
jakéhokoliv podnikání výsledkem 
myšlení podnikatele, stejně je tomu i na 
burze. 
 
➥Ale pouze na burze řešíme pro 
rozhodování pravděpodobnost 50:50, 
neboli 1:1. Podnikání na burze je tedy pravděpodobnostní podnik. Tak jako vše v 
životě i v podnikání. Ale díky pouze dvěma možnostem je to rozhodování a podnikání 
nejjednodušší! Přesto si jej umí 90 % lidí v hlavě pěkně komplikovat. Lidé bohužel 
rozum a mozek zneužívají k tomu, aby nadměrně mysleli tam, kde stačí vidět a 
jednat.  
 

Jedna z věcí, kterými jsou amatéři na burze strašeni, je riziko finanční páky. Finanční 
páka na burze je získávána tím, že můžeme s malými finančními prostředky 
kontrolovat a obchodovat aktiva o podstatně větší hodnotě.  
 
Třeba za 1000 dolarů obchodujeme s kontraktem v hodnotě 10 x větším, to jest 10 
000 dolarů. Pokud se cena obchodovaného aktiva na burze pohne jakýmkoliv 
směrem, finanční páka způsobuje, že vyděláváme celý cenový rozdíl vyplývající z 
hodnoty aktiva odpovídající cenovému pohybu.  
 
To jest za 1/10 ceny na vstupu můžeme nafasovat 100 % potenciálního zisku nebo 
ztráty. Zisk je naděje, kvůli které obchodníci na burze postupují případné riziko ztráty. 
Ztráta je potom ono vyplněné riziko v praxi. 
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Procesu řízení peněz, pozic na burze, se říká risk management.  
 
Risk management v obchodování na burze je nesrovnatelně jednodušší záležitost, 
než risk management (finanční řízení a rozhodování) v jakémkoliv podnikání.  
Zde mě často udivují lidé, kteří jdou na burzu jako hledači štěstí, doufající 
v komplikované, sofistikované a zaručené návody, a přitom si neumějí spočítat 
vlastní výplatu. Na burze si potom neumějí spočítat rizika, příležitosti, stanovit 
parametry čehokoliv. 
 
Jakékoliv podnikání, a tím i podnikání na burze, je o číslech. Čísla v podnikání ani na 
burze nejsou žádná raketová věda. Tvrdím, že podnikání i účinkování na burze je o 
znalostech matematiky 5. třídy základní školy. Používáme pouze sčítání, odečítání, 
násobení, dělení, přímou či nepřímou úměru či procenta a zlomky.  
 
Zcela mimo dosah 98 % populace je chápaní čísel v podnikání i na burze se znalostí 
Paretova Pravidla 80/20. Zrovna na burze to ale funguje úplně geniálně.  
 
Proč je znalost Pravidla 80/20 důležitá a klíčová?  
 
Možná kousek předběhnu ve tvém vzdělávání. Znalost a zejména pochopení a 
používání Pravidla 80/20 v životě, v procesech podnikání a zejména i na burze 
umožňuje nejen přímou cestu za výsledky, ale zjednodušuje život, přidává čas a 
svobodu.  
 
Jistě si v mých vzdělávacích programech ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ nebo i kurzech o 
burze o pravidle 80/20 nastuduješ a vyzkoušíš v praxi vše potřebné. Toto pravidlo, 
pokud je pochopeno, funguje skvěle! Zejména jde ale mimo hlavu a vzdělání 98 % 
populace, takže jeho využíváním můžeš získat konkurenční výhodu a vytěžit 
potenciál všeho, co děláš vědomě za 
účelem dosažení výsledku či zisku. A to více 
efektivně za méně času s podstatně lepšími 
výsledky!  
 
Zde je důležité zmínit, že mimo finanční 
páku peněz v životě, v podnikání i na burze 
funguje vědomé využívání finanční páky 
takových pojmů, jako jsou svoboda a čas. Je 
to v této fázi tvého čtení důležitá 
informace! 
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Jak lze využít finanční páku svobody, času a peněz na burze? 
 
Podnikatelé, investoři a lidé na „pravé straně“ cash-flow kvadrantu mají jiné vnímání 
těchto slov. 
 
Svoboda je nejen hodnotou a cílem, ale je i prostředkem a pracovním nástrojem. 
Mám-li zabezpečenou kvalitu života jinak než spekulacemi na burze, nemusím se 
na burze honit za štěstím. Prostě mohu vnímat burzu jako byznys, jako další prostor 
pro podnikání. Mohu se rozhodovat svobodně o času, který tomu věnuji i o způsobu, 
jak k tomu přistupovat. Nejsou zde žádné tlaky ve stylu „musím, sním, doufám“.  
 
Rozhodování o tom, co na burze dělat, podléhají v hlavě podnikatele procesům 
plánování, pravidel, strategie.  
 
➥Bohatí lidé neriskují, protože vědí, že bohatství se buduje postupně.  
 
➥Bohatí lidé bohatnou, protože používají páku svobody a svého času, přidávají páku 
peněz a vědí, že trpělivost, pravidla, strategie a disciplína vedou ke chtěným 
výsledkům! 
 
➥Bohatí lidé používají inteligentní postupy pro investování nejen peněz. Zejména 
inteligentně investují do zacházení se svým časem, potenciálem, realizují 
promyšlené, vědomé a inteligentní postupy ve všem, co dělají, pro chtěné výsledky! 
 
Svobodu můžeš použít na dělání bez cílů, nebo vědomě a chytře. Můžeš využít její 
finanční páku v procesech podnikání! 
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Čas také obsahuje finanční páku. Buď to chápeš, nebo ne. Podle toho se odvíjí tvoje 
výsledky. 
 
Peníze – u těch je to jasné! Peníze samy o sobě mohou mít v sobě finanční páku, 
pokud je používáme pro dělání dalších peněz. Nebo je můžeme utratit, či s nimi 
hazardovat, potom nevědomě používáme páku proti svým zájmům. Je dobré znát 
a používat páku peněz vědomě! 
 
 
Burza jako podnikání v post-zavirované době? 
 
Vždy jsem se díval na burzu jako na příležitost pro chytré řízení peněz. Každý začíná 
na burze formou hry. Učí se, vzdělává se a nabírá zkušenosti. Postupně se tato hra 
mění na hru více profesionální. 
 
Podnikatelé si uvědomují, že život i podnikání jsou hra. Žijeme v herním systému, 
nakonec to máme vědecky podpořeno teorií her. Jde o to, na jakém hřišti hrajeme, 
jaká pravidla používáme a jak se zaměřujeme na výsledky. 
 
Zatímco lidé „práce“ jsou zvyklí hrát na hřištích jiných lidí podle jejich pravidel 
a pouze doufají, že se hry zúčastní a sem tam inkasují nějaký ten úspěch, 
lidé „svobodného myšlení“ to mají jinak. 
 
Používají svobodu, čas a peníze na to, aby budovali vlastní hřiště, vlastní herní 
systém a pravidla. Hrají podle pravidel, kterým rozumějí a která předurčují chtěné 
výsledky. Hrát podle vlastního herního systému je pákový projev svobody a času. 
Je to vědomé otočení reality chtěným směrem.  
 

Kam zaměřuješ pozornost, tam to roste! 
 
Aby podnikatel na burze věděl, kam má zaměřovat pozornost, potřebuje o burze, o 
příležitostech a o tom, jak to vše funguje, něco vědět! 
 
Podnikatel na burze vědomě využívá svobodu a svůj čas k procesu učení, 
vzdělávání, hledání a poté pečlivě plánuje postupy, strategie a zejména si stanovuje 
pravidla, která vyhovují jeho naturelu, schopnostem a plánům v podnikání.  
 
Podnikatel není limitován svobodou a časem, proto může obojí používat podle svých 
záměrů a plánů. Na burze obchoduje, když je mentálně a fakticky připraven a má 
na to opravdu čas tehdy, když jsou příležitosti. Ne tehdy, když mu čas někdo přidělí. 
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Rozdíl mezi tím, že můžete, kdy chcete a jak chcete, a tím, že se účastníte pouze 
v přiděleném čase, určuje výsledky a může být dramaticky významný.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejvíce peněz na burze vydělávají lidé, kteří chápou Pravidlo 80/20 či 90/10 
v podnikání a obchodují tehdy, kdy vidí příležitosti, které vyhovují jejich pravidlům 
a poznání.  
 
Nejvíce peněz na burze prodělávají ti lidé, kteří „nemají čas“ a v omezené svobodě 
honí na burze „příležitosti“ za každou cenu, protože chtějí „udělat“ nějaké ty 
obchody v časech mezi plněním jiných „povinností“.  
 
Ale takto burza nefunguje, vůbec se nepřizpůsobuje tomu, kdo má či nemá čas, 
svobodu či peníze. 
 
Naopak, svobodou, časem a penězi se musíme přizpůsobit tomu, co se na burzách 
odehrává! Pouze tak efektivně využijeme finanční páku svobody, času i peněz. 
 
Málo svobody, málo času a málo peněz znamená – malá finanční páka pro realizaci 
chtěných záměrů, cílů, zisků… 
 
Vycházíme-li z rovnice  
 
SVOBODA = ČAS = PENÍZE,  
 
potom, je jasné, že o burze platí ono „bez peněz do hospody nelez“, ale v rozšířené 
formě „bez svobody, času a peněz na burzu nelez“. 
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Jaké je řešení pro začátečníky a pokušitele štěstí? 
 
Tímto textem není cílem kohokoliv odradit. Cílem je pouze navigovat v myšlení. 
Pokud začínáš, přemýšlej o tom, co je tvým cílem na burze. Jistě to jsou peníze! Ano, 
to je logické. Potom je ale jasné, že chceš-li hodně peněz na konci, musíš jich mít 
přiměřeně i na začátku. A musí to být prostě něco, jako „rizikový kapitál“.  
 
Řeklo by se, že nejlépe je mít na burze tak 100 tisíc eur, či milion. Peníze nedělají 
peníze. Peníze dělá podnikatel svým myšlením. Ale peníze může dělat pouze tehdy, 
má-li do čeho budoucí úrodu sázet, a poté záleží i na tom, jak se o ni stará. Hodně 
peněz na burze je větší pole s vyšší šancí na dobrou úrodu. 
 
Nicméně pro proces učení je možné začít i s méně penězi, to je jasné. Co je ale 
bezpodmínečně nutné? 
 

Je třeba hru na burze nastavit jako 
profesionální trénink, něco jako 
profesionální demo hru a poté profi 
trénink s malými penězi.  
 
Nejvyšší ambicí profesionálního 
spekulanta, tradera je pracovat s 
cizím kapitálem. Když to umíš, je 
jedno, zda děláš na burze s malými 
penězi, nebo s velkými. Technicky a 
technologicky je to totéž. 

 
Zatímco vlastní pojmy trader či obchodník na burze se vztahují spíše k individuální 
činnosti jedince, potom sousloví „řízení peněz či kapitálu“ nijak neomezuje jejich 
zdroj a původ. Stačí přidat myšlenku „podnikání na burze“ s penězi a jakýmkoliv 
rizikovým kapitálem, přidat myšlení podnikatele a prostě rozjet toto technicky 
jednoduché podnikání ve větším měřítku.  
 
Pořád to může zůstat jako podnikání lehce mimo systém.  
 
Je to podnikání bez omezení časem, svobodou, bez složitostí klasického podnikání a 
bez omezení kapitálového. Když ukážeš privátním investorům, že umíš řídit rizikový 
kapitál lépe, než jim zajistí jakýkoliv myslitelný výnos v bance či z podnikání, a navíc 
přiměřeně bezpečně s riziky pro obě strany (podnikatele i investora), máš nakročeno 
k podnikání bez hranic. 



 

Jirka Mazur   23  

CESTA INTELIGENTNÍHO INVESTORA 
LEHCE MIMO SYSTÉM 

 

 
Můžeš začít proces učení úplně bez rizika. Když se naučíš mít pod kontrolou rizika a 
vlastní myšlení či rozhodovací procesy, můžeš se pustit do reálné hry na burze. Pak 
je možné postupně zvyšovat sázky a vylepšovat strategie, přidávat záměry a cíle až 
do pokročilé etapy učení, realizace tradingu či podnikání. Vše je jen v hlavě člověka 
podnikavého a myslícího! 
 
➥Chceš-li dosáhnout zisku, musíš se naučit pracovat s penězi jako podnikatelé! 
 
➥Chceš-li přidat ke svým ziskům i svobodu, čas a nezávislost, musíš s těmito 
hodnotami pracovat jako podnikatel již od začátku.  
 
➥Vyvaruj se „zneužívat“ omezenou svobodu na příděl a zbytky času, které ti zbydou 
poté, co je někomu dáváš za peníze, na to, abys rychle zbohatl!  
 
Takto to nefunguje! 
 
Proto se nauč věnovat svobodu, čas a pozornost burze tehdy, kdy to dává smysl 
(nikoliv, když ti někdo čas přidělí). Tím se naučíš využívat finanční páku svobody 
a času. Pravděpodobně vyděláš více a pochopíš, jakou páku v sobě mají svoboda 
a čas. Poté klidně přidej i peníze! 
 
Výsledek na burze v penězích je přímo úměrný součinu svobody, času, peněz 
a finanční páky i finanční účinnosti tak, jak je můžeme na burze používat. 
 
Cesta podnikatele na burze je vědomá cesta. Je to o pochopení fenoménu svobody, 
času, je to o plánování, strategiích, záměrech. Je to o vzdělávání a pochopení. Je to 
o budování vlastního hřiště pro podnikání a vlastního herního systému a pravidel. Je 
to podnikání, proto musí toto konání na burze obsahovat vize, záměry, proces 
vzdělávání, testování a plánování. Součástí podnikání je vždy strategie pro řízení 
peněz a rizik. 
 
Jistě sis všiml, že podnikatelské strategie na burze neobsahují nahánění štěstí, 
příležitostí, zajíců a doufání. Doufání, že když mám chvíli čas, tak prostě vydělám. 
Někdy to vyjde, ale často ne. 
 
Jak tedy na to, aby se podnikání na burze stalo opravdu podnikáním? Do čeho a jak 
inteligentně investovat čas, energii, potenciál? 
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ŘEŠENÍM JE VZDĚLÁVÁNÍ! 
 
Moje zkušenost je, že 90 % úspěchu každého podnikatele v jakémkoliv oboru spočívá 
v tom, že se vzdělává nejen ve svém oboru, ale také zejména v tom, jak podnikat. Je 
třeba získávat dovednosti, které se ve školách neučí a v zásadě se špatně načítají i z 
knih.  
 

Rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem je vzdělání! 
 
Řešením, jak na burze podnikat úspěšně, je tedy nejen vzdělávání o tom, jak to 
na burze funguje. Ale zejména vzdělání o tom, jak na burze myslet jako podnikatel 
a jak využít finanční páku svobody, času a peněz správným způsobem! 

 
Naše cesta ke vzdělávání je 
o systematickém, promyšleném 
a fungujícím systému, kdy se 
vzděláváme v tom, co nás baví, v 
čem chceme být úspěšní a k čemu 
zaměřujeme pozornost. 
 
Opravdové vzdělávání je o teorii 
a praxi. Opravdové vzdělávání je 
o lidech, jejich příbězích, 
o zkušenostech a faktech. 

 
Burza a podnikání na burze je dynamický systém. Základy a podstata zůstávají 
a okolnosti či podmínky se neustále mění.  
 
Naším základem je kurz HRAJEME SI NA BURZE v různých modifikacích. Základy jsou 
naše hřiště a náš herní systém prověřený časem a příběhy tisícovek lidí. 
 
Postupně jsme přidali cestu PODNIKÁME NA BURZE, která je o tom, jak přeměnit 
postupně hru a fázi učení v hru profesionální. Přidáváme podnikatelské záměry 
a postupy. Věnujeme se řízení investic, vymýšlíme byznysové modely, třeba 
MultiTerminalTrading. 
 
Projekt MultiTerminalTrading je o technické realizaci řízení sdružených účtů více 
rizikových investorů pod vedením profesionálního tradera v rámci jeho 
podnikatelského projektu. Tím podnikateli na burze vzniká větší příležitost pro 
bezpečnější, ale finálně i ziskovější podnikání na burze. Ale nepředbíhejme, toto dnes 
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pro tebe není na pořadu dne. K tomu se můžeš propracovat, je to možná něco jako 
budoucí příležitost. Jistě atraktivní a zajímavá! 
 
Když už jsme u praktických výstupů našeho vzdělávání pro naše současné i budoucí 
kolegy, přidávám ještě pár informací. 
 
Rádi si zjednodušujeme život. Proto do svých postupů zapojujeme analytické 
metody, jako je naše Situační Analýza Online, kterou přetavujeme do informačního 
servisu WinSignals. To jsou naše burzovní predikce cenových pohybů s úspěšností 
70–90 %. Takovou úspěšnost dosahujeme více než 5 let v řadě a je to výsledek jistých 
postupů v týmu burzovních analytiků a traderů, kteří si všichni prošli mými kurzy. 
 
V další komunitě, v Tajném Expertním Klubu, udržujeme komunitu stovek traderů či 
burzovních podnikatelů a řešíme měnící se okolnosti, novinky, fakta, vzděláváme se. 
Chceme chápat naše Tajné Burzovní Kódy a děláme burzu s vizí a záměry 
podnikatelů. 
 
Podrobnosti v tomto materiálu dnes neřešme, stačí zabrousit na náš web 
www.podnikamenaburze.cz nebo se přidat do komunity na Facebook, nebo nejlépe 
obojí plus opřít se do vzdělávání! 
 
Řekl bych, že tě to může zajímat! 
 
Teď následuje malá poznámka na závěr této kapitolky a dva obrázky s grafy. 
 
Mám na mysli aktuální lehce zavirovanou dobu i ekonomiku. Svět kolem řeší 
problémy, ale na burze vše ukazuje, že jsme na dobré cestě. V našem oboru žádné 
potíže a krize nehrozí. Ale v mysli lidí virus řádí… 
 
Média se nás snaží utvrdit v tom, že virus je pod kontrolou, vše se uvolňuje 
a můžeme opět spřádat pracovní či podnikatelské plány. Může to tak být, ale také 
nemusí. Je jisté, že doba následující bude více než nejistá! 
 
Potvrzuje se mi, že jediná jistota je náš svět online podnikání, specificky v tomto 
případě online podnikání na burze. Zde se nemění nic. Virus nevirus, trhy fungují 
pořád stejně. Rostou, nebo klesají. Klesají, nebo rostou. Fungují a neustále vytvářejí 
nové a nové příležitosti pro ziskové spekulace. A budou takto fungovat i nadále. 
V zásadě je nám jedno, zda trhy rostou, či klesají. Důležité okolnosti jsou 
permanentní pohyb cen, volatilita, likvidita. 
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Je dobré rozumět tomu, co se na finančních trzích děje. Je nutné mít zde aktivovány 
peníze, přidat svobodu a čas, protože zde vždy byly, jsou a budou příležitosti. 
 
Říkají nám, že „rozvolňují“, ale zároveň šíří paniku. OK, může být. Ale graf vývoje 
pandemie je zatím pořád rostoucí (psáno v září 2020). Jistoty pro práci a podnikání 
žádné nejsou, vyhlídky jsou nevalné.  
 
Proto zaměřím pozornost tam, kde je svět stabilnější a funguje pořád stejně – 
na burzu! 
 
Mrkněte na graf vývoje pandemie, dosaďte si trendové čáry a zvažte nejbližší 
varianty vývoje. Nevím, jak pro vás, ale pro mě je to příležitost přisypat kapitál 
na burzu. O tom je druhý graf – cenový vývoj aktiv, z něhož jsou zřejmé trendy 
a příležitosti. 
 
První graf ukazuje šíření pandemie. Je to informace o tom, že optimismus pracovní 
a podnikatelský není úplně na místě. Rizika pro práci i podnikání jsou významná… 
Nehledě na vývoj ekonomiky. 
 
Druhý graf je také aktuální a jsou z něj zřejmé příležitosti a peníze! 
 
 
Graf nejistoty a rizika v práci i podnikání! 
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Graf cenového vývoje aktiv na burze = graf příležitostí a peněz! 
 

 
 
Je to o tom, jak využít finanční páku svobody, času a peněz v podmínkách zavirované 
doby, ale také o tom, jak se vzdělávat a jak podnikat na základě poznání a faktů! 
 
Kam zaměřuješ pozornost, tam to roste a tím směrem se špičkově vzdělávej! Rozdíl 
mezi úspěchem a neúspěchem je vzdělání. 
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2. TAJNÝ EXPERTNÍ BYZNYS 

✓ Být expertem na cokoliv neznamená umět vydělávat peníze… 
✓ Umět vydělávat peníze není podmíněno být expertem na cokoliv.  
 
Ale… 
 
Rozhodně je ale lepší být prostě expertem na vydělávání peněz. Pro mě a pro 
mnoho lidí kolem našich projektů je burza něco jako tajný expertní byznys i vášeň… 
 
Možná, že si přeješ dělat to, co tě baví, a mít to něco jako úplně soukromý byznys.  
 
Dělat s vášní a s nasazením, s vizí a jasným plánem zajímavé podnikání. Ale zároveň 
podnikat jednoduše a svobodně, chytře a nezávisle. Nebo třeba tajně a tak, aby to 
nebylo provázáno s nadbytečnými povinnostmi, složitostmi či nástrahami 
klasického podnikání. 
 
Možná sis to opravdu někdy přál, možná zpozorníš až teď. Povím ti, jak jsem přišel 
na myšlenku dělat byznys, který tě může bavit, který je jednoduchý a víceméně 
tajný. A také, proč jsem se na něj dal a za jakých okolností. 
 
Kolem roku 2000 jsem měl za sebou akčních 10 let podnikání. Zaměstnával jsem 
desítky lidí a dělal obraty v desítkách či ke stovce miliónů v nejrůznějších 
projektech. Opravdu mě to bavilo. Bylo to místy náročné, adrenalinové, ziskové 
a někdy finančně na hraně. Pochopil jsem, že podnikání je jiná hra a jiný svět než 
ten, na který nás rodiče, škola či systém připravovali. A protože se mi dařilo, 
opravdu mě to bavilo. 
 
Když mi do cesty přišla příležitost jménem burza, zavětřil jsem. Měl jsem štěstí. Tím, 
že jsem měl hlavu natrénovanou 10 lety podnikání, bral jsem i burzu jako 
byznysovou příležitost. Fascinovalo mě několik poznání: 
 
✓ Řízení peněz a investic na burze je technicky a technologicky nejjednodušším 
podnikáním na světě. Rozuměj – žádní zaměstnanci, sklady, logistika, poradci, 
úředníci, složitosti, boj o zákazníky, žádná konkurence. 
 
✓ Podnikání na burze je čistá hra s penězi. A také pouze dvě možnosti pro 
rozhodování – cena aktiv na burze může pouze růst, nebo klesat. Je to parádně 
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jednoduché! Řeším pouze dvě možnosti. Stačí naučit se chápat sentiment a být na 
správné straně trhu. V běžném podnikání to je složitější! 
 
✓ Pochopil jsem, že to je příležitost pro svobodu a něco jako lehké utajení. Trading 
lze totiž realizovat z jakéhokoliv místa na světě, z pohodlí vlastního obýváku, nebo 
klidně odněkud z pláže. Nutností je jen internet, počítač, čas.  
 
✓ A ještě jedna drobnost – vědět, jak na to. Znalosti, know-how, informace… 
 
✓ Postupem času jsem zjistil, že obchodování na burze, spekulace a vše kolem jsou 
skvělým tréninkem pro život na „pravé straně“. Je to dobré vzdělávání pro finanční 
myšlení, rozhodování či zvažování příležitostí a rizik! 
 

 
 
Paralely s mým podnikáním byly pro mě jasné. Je to v podstatě totéž, ale 
v krystalické formě, čistý a jednoduchý byznys. Je to čistě podnikání s penězi, bez 
balastu všeho možného, co se na peníze v klasickém podnikání váže!  
 
Podstatou férového podnikání a vydělávání peněz je levně koupit, draze prodat. 
Nebo nejdříve draze prodat a poté levně koupit, totéž v opačném pořadí. 
Podmínkou je pouze vědět, kdy a jak to udělat. 
 
 
Vášeň a tajný byznys 
 
Ano, pochopil jsem, že mám v rukou příležitost pro další podnikání, které mohu 
dělat s vášní tak, aby mě bavilo. A druhá příležitost se objevila v tom, že jde 
o podnikání, které lze dělat tajně. Respektive jej mohu sdílet pouze s lidmi, se 
kterými to dává smysl. Jinak žádné úřady, poradci, do všeho zasahující systém, 
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žádní zákazníci, žádní kecalisti, žádný marketing. Prostě byznys v klidu a lehkém 
utajení. Bez vnějšího tlaku na výkon, prostě žádný stres. Jaké si to udělám, takové 
to mám. OK? 
 
To je ono poselství v názvu odstavce – burza jako vášeň a tajný byznys. Pokud se to 
podaří, tak to prostě takto funguje. A pokud se to nepodaří, alespoň si člověk doplní 
finanční vzdělání a více pochopí, jak funguje dnešní svět. To se také počítá! 
 
Ano, řeč je tedy o burze. 
 
Burza je slovo opředené tajemstvím a mýty. Veřejnost chápe burzu jako složitou 
a nedostižnou záležitost srozumitelnou jen pro experty nebo finanční dobrodruhy. 
Málokdo si připouští, že fenomén „burza“ poměrně zásadním způsobem ovlivňuje 
životy nás všech a k moderní době patří stejně jako internet, chytré telefony, auta, 
letadla nebo další výdobytky globální civilizace. 
 
Finanční průmysl dnes dennodenně ovlivňuje všechno dění na této planetě. Možná 
více, než bychom čekali. Burzy v různé podobě patří k lidské historii odedávna. Ve 
starověku byly burzy a obchodní křižovatky místy, kde se tvořily dějiny lidstva. Pár 
procent lidí kolem obchodování a směny kdečeho bohatlo, jiní měli užitek, další 
většinovou populaci věci obchodů míjely. Vždy někdo musel pracovat, vyrábět, 

dělat servis. Na druhé straně vždy 
někdo musel organizovat 
obchodování a pěkně na tom 
bohatnout. 
 
Exkurze do historie obchodování 
a do procesu v rámci, kterého byly 
vynalezeny burzy moderního věku, 
by jistě byla zajímavým námětem 
nejen pro tento obsah. Ale zde 
věnujme prostor důležitějším věcem. 
 

 
Co je to “Život na Pravé straně” a proč je burza dobrým tréninkem 
mozku na tuto cestu? 
 
Již jsem zde zmínil pojem cash-flow kvadrant. Je mimo jiné o tom, jakým způsobem 
si lidé vydělávají peníze. Lidé na Levé straně tohoto kvadrantu si vydělávají peníze 
tím, že prodávají svůj čas jiným lidem. Lidé na Pravé straně kvadrantu si vydělávají 
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peníze tím, že prodávají svoje myšlenky. Tato témata probírám jinde, ale ve 
spojitosti s burzou a podnikáním na burze si řekněme pár úvah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Můžeš se ptát, jaké síly a jaká tajemství ovládali a ovládají obchodníci všech kultur 
a v celé historii. Co způsobovalo někdy až neuvěřitelné bohatnutí jisté části 
populace, které v lidských dějinách vždy bylo, je a bude pouze pár procent?  
 
Zajímá tě to? 
 
Podle mého názoru to jsou prvky a jistá tajemství plus techniky, které byly 
historicky střeženy jako tajemství, nebo je prostě lidé většinové společnosti neznali 
či nechápali. 
 
Čím se vyznačovala ta, dejme tomu, 2-4 % vždy úspěšnější menšina?  
 
Odmyslíme teď historické vazby, systémy, dispozice, genetiku či prostředí. Ty 
esence úspěchu mají co dělat s představivostí, odvahou, vnitřní motivací, se 
schopností správně přemýšlet, jednat, rozhodovat se.  
 
Správné dovednosti se pilovaly k dokonalosti a předávaly se z generace 
na generaci. Byť dnes žijeme ve skvělé době a tyto dovednosti jsou k dispozici 
všem, stále ještě nejsou součástí vzdělávacího systému a pro většinu populace jsou 
prostě neuchopitelné. 
 
Moderně tomu říkáme, že lidem se sice dostává kvalitního formálního vzdělání, ale 
o penězích, podnikání či tvorbě bohatství se ve školách neučí téměř nic.  
 
Máš šanci to u sebe napravit! 
 
Mezi další esence úspěchu a tvorby bohatství patří schopnost vědomě realizovat 
procesy, jako jsou spekulace, oceňování rizik, rozhodovací procesy v rámci 
pravděpodobnosti, schopnost řešit systémy, v jejichž rámci se bohatství a peníze 
tvoří. Dodnes je to také pro většinu lidí celkem neuchopitelná věc. 

Podnikání na burze je bezesporu podnikáním, pouze jiným, než jak si lidé podnikání 
představují. Podniká se zde s penězi, s kapitálem. Podnikatelé na burze používají 
podobné rozhodovací procesy a některé aspekty podnikání v koncentrované 
podobě – například pojmy spekulace, pravděpodobnost, rizika a další z burzovního 
světa používají dnes a denně i podnikatelé. Neznám lepší trénink pro podnikání, 
než je finanční rychlá hra na burze. A že ji lze trénovat i bez rizika, to již asi víš. 
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Od dávných věků znají vědomě úspěšní lidé – obchodníci, podnikatelé a tvůrci 
systémů, které generují bohatství a peníze, jistá tajemství, jež bychom moderně 
mohli nazvat „nástroje úspěšných podnikatelů a inteligentních investorů“. Možná 
jim tak ve starověku a ve středověku neříkali, ale používali je stejně, jak je používají 
bohatí lidé moderní doby.  
 
Tato tajemství se jmenují například: 
 
➥ Trh a jeho funkce  
➥ Tvorba hodnoty a zisku 
➥ Pákové efekty v podnikání 
➥ Řízení peněžního toku (cash-flow) 
➥ Pravidlo koncentrace zdrojů a tvorby bohatství (Pravidlo 80/20) 
➥ Nástroje a systémy obchodníků pro tvorbu zisků, peněz a bohatství 
➥ Jisté způsoby myšlení a proces vědomého inteligentního investování aktiv, která 
máme ve vlastnictví (čas, svoboda, peníze, energie, potenciál a hodně dalších) a 
svobodně s nimi můžeme vyrábět další aktiva 
 
Jedním z principů tvorby bohatství je poctivé obchodování.  
 
Podstatou obchodování je nakoupit věc, službu či produkt levně a prodat jej za vyšší 
cenu tomu, kdo jej potřebuje. To je koncept poctivé tvorby peněz. Vraťme se tedy 
k burze a k sousloví Tajný Expertní Byznys. 
 
Tajný Expertní Byznys – začneme krátkým příběhem 
 
Nedávno se mě kamarád ptal, kde a jak může získat informace o tom, co dělám. Prý 
je toho všude plno, ale vlastně téměř vůbec nic použitelného pro to, aby to uchopil. 
Říkal jsem mu, že 90 % věcí kolem burzy je prostě jinak, než se píše či říká. Proč? 
Důvod je jasný – peníze. 
 
Z diskuze vyšlo poznání, že je třeba o burze opravdu něco vědět, získat jisté expertní 
znalosti a porozumění toho, co se na ní odehrává a kde, jak a pro koho se vytvářejí 
ziskové příležitosti.  
 
Burza je relativně snadný podnik, každý den sledujeme pouze dvě možnosti, 
o které tady jde. Ceny na burze mohou pouze růst, nebo klesat. Jiná možnost 
neexistuje. Z jistých důvodů lze věci dělat složitě a na dvě možnosti lze vymýšlet 
stovky metod a strategií, jak na to. 
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Jak by mohl vypadat náš krátký rozhovor – otázky, odpovědi a pochopení? 
 
„Asi prý to chce být tak trochu expertem,“ říkáš si ty, milý čtenáři. 
„Trochu? Spíše dosti,“ říkám já.  
„A jak je to s tím tvým kurzem Hrajeme si na burze – to si jako na té burze jen tak 
hrajete?“ 
„Jasně, je to hra, herní systém – stejně tak, jako cokoliv jiného, co jako lidi děláme, 
třeba i v rámci podnikání. Znáš teorii her? Teorii chaosu a faktory 
pravděpodobnosti? V každém podnikání se s tím musí počítat!“ 
„Takže je burza hra, obchodování, spekulace?“ 
„Ano, je to vše, co říkáš – ale,“ doplňuji, „profesionálně. Profesionální hra, 
spekulace, trading.“ 
„Mně se tedy líbí spíše pojmy řízení peněz, kapitálu, podnikání,“ slyším od tebe. 
„Takže je to něco jako tajný expertní byznys.“ 
„Zdá se, že již rozumíš…“ 
„Jo, jasně – tak tomu sousloví rozumím.“ 
„Bezva, to je prostě náš Tajný Expertní Byznys. A pokud jej chceš pro sebe odtajnit, 
pojďme na to,“ říkám na závěr. 
„Aha, je mi to jasné. Prostě se musím stát expertem na to, co mi dělá peníze!“ Zdá 
se, že jsi to pochopil. Skvěle! 
 
Vidíš, toto jsme si vyřešili za dvě minutky, je to jednoduché! 
 
Tajný – to znamená, musím se naučit něco, co není veřejně dostupné. 
 
Expertní – prostě musím být expertem stejně tak, jako v jakémkoliv zaměstnání či 
profesi, pokud to chci dělat, umět to pořádně a mít výsledky. 
 
Byznys – to je také jasné. Vydělávání peněz na burze je prostě podnikání. Podnikání 
jako každé jiné, ale přesto úplně odlišné. Jo, je to prostě good byznys…  
 
Sousloví Tajný Expertní Byznys se uchytilo v hlavách mých parťáků kolem burzy 
s touhou uchopit všechna tři slova sousloví do kontextu toho, co děláme a oč 
usilujme. Je to pochopení toho, na co se chceme v tomto podnikání koncentrovat. 
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Proč je tedy podnikání na burze něco jako  
TAJNÝ EXPERTNÍ BYZNYS? 
 
Jak se dá toto podnikání uchopit? 
 
Rekapituluji.  
 
Když jsem kolem roku 2000 začal studovat příležitost vydělávání peněz na burze, 
hledal jsem oficiální informace a návody všude možně. Moc jich k dispozici nebylo. 
Burza mě celkem pohltila. Fascinovala mě příležitost pro technicky a technologicky 
nejsnadnější podnikání, jaké je k dispozici. Čistá práce s penězi. Žádní zaměstnanci, 
žádný marketing, logistika, neplatiči, účetnictví, úředníci.  
 
Bylo a je to podnikání, kdy nebylo najednou zapotřebí téměř nic z toho, co jsem 
řešil 10 let v klasickém podnikání, ve kterém jsem protočil stovky miliónů korun 
ročně, aby na konci zbylo relativně málo.  
 
Co jsem zjistil během prvních pár let podnikání na burze? 
 
V prvé řadě to, že věci se mají jinak, než jak uváděly oficiální zdroje, literatura, weby, 
média. Jejich podstatou byla a je jistá manipulace – nahnat lidi na trhy a dostat 
z nich peníze. 
 
Na druhé straně bylo jasné, že existují úspěšné postupy těch, kteří ty peníze 
z obchodování a spekulací získávají. Ty postupy ale byly a po většinou jsou tajné. 
Nebo se o nich prostě nepíše. Možná i proto, že jsou místy tak jednoduché, že by 
to pro hledače složitých a sofistikovaných postupů bylo až nezajímavé. 
 
Ano, burza je pouze o dvou možnostech.  
 
Ceny na burze mohou pouze klesat, nebo růst. Stačí být na té správné straně trhu 
a můžeš vydělávat tím nejjednodušším způsobem, který si umíš představit. Také 
ovšem musíš z hlavy vypustit všemožné složité metody, strategie a postupy, 
kterými nejrůznější školitelé zahlcují davy, aby byli zajímaví. 
 
Tajné okolnosti. 
 
Od začátku mě fascinovaly jisté tajné okolnosti kolem burzy. K tomu podnikání 
nepotřebujeme žádná povolení, kvalifikaci, razítka, vyjádření kohokoliv. 
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Potřebujeme jen peníze a odvahu. Někdy stačí jen to druhé. Protože, když ukážeš, 
že to umíš, peníze si k tobě cestu jednoduše najdou. 
 
Povolání spekulant je tajné.  
 
Stěží jej budeš chtít uvádět do dotazníků úředníkům, nebo si jej dávat na vizitku. Co 
vyděláš, je tvoje. Jak to uděláš, je tvoje věc. Jak to zdaníš a užiješ, je tvoje chytrost. 
Daňový systém je ke spekulantům přívětivý. S výdělky na burze se můžeme 
pohybovat s výsledným zdaněním zisků do 15 %, nebo klidně i méně či s nulou. Ale 
to je jiná kapitola… 
 
Vše, co v tomto podnikání děláme, jsou tajné okolnosti. Stěží kolem sebe najdeme 
více lidí, se kterými bychom se mohli o tajných okolnostech tohoto podnikání 
pobavit. To byla těžká okolnost v počátcích mého podnikání. Dnes má naše tajná 
komunita stovky lidí, s nimiž můžeš sdílet vše kolem burzy. Jen se mezi ně musíš 
dostat. Jak? Jednoduše, zde se ti otevírá cesta… 
 
Umění expertů na burze bývá pro 99 % lidí běžně nedostupné! Umění spekulací 
ve stylu vsaď na výhru, seber peníze a uteč. Tajné způsoby, jak a proč se zabývat 
burzou, obchodováním, řízením vlastních peněz jinak, než jak si lidé myslí. Tajný 
expert, obchodník zná taktiku, ví – kdy jít do akce, ví, jak zvítězit, zná metody pro 
řízení peněz, umí používat malé úsilí pro dosahování velkých výsledků. Vše je 
tajné… 
 
 
 
 
 
 
 
Zásady Tajného Expertního Byznysu jsem postupně nasunul do svého programu 
HNB VIP TRADER (kurz Hrajeme si na burze v plné verzi – měníme postupně hru na 
burze v profesionální podnikání). Jistě si pohlídej možnost, jak jej pro sebe získat. 
Je to zkratka a prověřená cesta! 
 
Tajné postupy, tajné a jiné přístupy, rozhodování jinak a jistým způsobem… To se 
prolíná všemi postupy, které mezi sebou sdílíme! 
 
 
 
 

„…Tajný expertní byznys v tomto pojetí je o svobodě, o vlastních vizích a postupech 
a o odvaze přijmout odměnu nebo ztrátu za vlastní akci. Abys přežil, musíš vědět, 
jak více bitev vyhrát a méně ztrácet…,“ říkal Mitch A.V., zakladatel brokerské firmy, 
která je poskytovatelem likvidity v mém podnikání na burze. 
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Výsledek?  
 
Úspěšnost v akcích 70-90 %, skvělá jízda. Naše Situační Analýza Online, chytré 
rozhodovací postupy, zásady pro bezpečné a ziskové obchodování. Můžeme si 
legálně uloupit peníze ve finanční džungli a užít si jich. Ale vše v utajení, lehce mimo 
systém! Skvělý utajený život mimo systém s příznivým zdaněním 0-15 % (o tom si 
mohou ostatní nechat jen zdát), život v cash-flow, svoboda, tajná volba… 
 
➥ Ano, burza je technicky a technologicky nejjednodušší podnikání na světě. 
➥Ale má svoje zákonitosti, pravidla příležitosti i slepé cesty a potenciál prohraných 
bitev. 
➥ Ano, je to ve skutečnosti náročný byznys. Naštěstí známe řešení, máme přes 15 
let zkušeností a ty jsou na cestě k vám! 
 
Náš tajný expertní byznys je podnikání lehce mimo systém! 
 
Nepotřebujeme žádná povolení, papíry, razítka. Jen chuť a odvahu. Je to tajný 
byznys – pouze my víme, co dělat a jak. Pro naše okolí i úředníka systému může být 
tato informace legálně zcela utajena. Naše peníze proudí po tajných stezkách, 
o kterých rozhodujeme pouze my! 
 
Je to svobodné podnikání, ve kterém je opravdu dobré vědět, co a kdo je na pozadí. 
 
Tajný expertní byznys – to je výpad, 
akce, sebrat peníze a zmizet… Rychlá 
akce s úmyslem legálně uloupit peníze 
tam, kde jsou jasně vidět a nabízejí se 
na stříbrném podnose.  
 
Tajný expertní byznys – to jsou 
postupy pouze pro zasvěcené! 
 
Návody pro úspěch jsou tajné! 
 
Inteligentní investor ví, že čas, peníze, svobodu, úsilí a energii musí investovat tam, 
kde se úspěšné výsledky realizují a kde může následovat cestu. 
 
Nevěř knihám, médiím, burzovním naháněčům ani nikomu, kdo ti říká – dám ti 
fungující systém, povedu tě za ruku, následuj mě… Je to téměř vždy cesta 
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k prohrané válce. Tvoje peníze prostě získá někdo jiný! To je smysl hry na finančních 
trzích, kterou s námi hrají… 
 
Za jistých okolností tomu tak ale nemusí být. Přijmeš-li za své jisté zásady 
guerillového podnikatele na burze a budeš-li jisté věci dělat jistým způsobem ve 
správný čas, tvoje snažení se může přetavit v úspěch. 
 
Když už jsem tedy načal téma Tajného Expertního Byznysu, sluší se, abychom 
poodkryli pár věcí a souvislostí. Třeba proč to děláme.  
 
Co nám podnikání na burze přináší mimo příležitosti peněz? 
 
Zejména je to životní styl. Přidávají se hodnoty, jako je svoboda, nezávislost a čas 
pro sebe.  
 
Opravdu stojí za to zamyslet se nad těmito „proč“. Proč to děláme, nad motivací a 
záměry, opravdu to stojí za to, se zamyslet extra! 
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3. PODNIKÁNÍ NA BURZE JAKO ŽIVOTNÍ STYL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejdříve krátké pojednání o investičním aktivu, kterým je ČAS! 
 
Podnikání jako takové je permanentní investiční proces. Nejvýznamnější aktivum, 
které vlastníme, je ČAS. Peníze a vše, co následuje, jsou výsledkem toho, jak s časem 
zacházíme. Již jsi zjistil podstatu finanční páky ČASU pro svoje záměry a cíle. 
Přidejme ještě pár slov o investiční složce, kterou tvůj čas obsahuje. ČAS je aktivum 
a má v sobě finanční páku, je to aktivum, které v sobě obsahuje peníze, svobodu a 
vše, čeho chceš a můžeš dosáhnout. Pouze s tímto aktivem musíš správně zacházet 
na správné straně trhu! 
 
Tato příležitost je o podnikání! 
 
Ano, je to podnikání jinak, než jak si podnikání lidé představují (většina lidí o 
podnikání nemá vůbec reálné představy), je to také pro mnohé z nás podnikání 

Přečti si tyto informace dříve, než se rozhodneš, jak dále... Jsou důležité. Možná 
jsou naprosto zásadní! Vše, co v životě máme a jakých cílů dosahujeme, vše je 
výsledkem motivace a toho, jak jsme schopni pracovat s informacemi. A také, jak 
chápeme investiční potenciál informací, příležitostí, času a svobody.  
 
Pokud budeš číst pozorně a pochopíš okolnosti a příležitost, tvoje vnímání času se 
změní. Cílem je, aby každý, kdo čte tyto řádky, pochopil a získal opravdovou 
motivaci, aby opět vlastnil svůj čas, který dnes možná za hubičku dává někomu 
jinému…  
 
Změníme to?  
 
Podnikání jako takové a podnikání na burze přenastavují myšlení právě o takových 
hodnotách jako jsou čas, svoboda a peníze. Pokud je pro sebe správně uchopíš, 
tvůj životní styl se velmi pravděpodobně změní k lepšímu!  
 
Právě proto jsem sepsal těchto několik poznámek a úvah. Jsou zdarma, k ničemu 
nezavazují. Pouze vím, že se ti některé myšlenky usadí v hlavě!  
 
Držím palce, ať je to opravdu k lepšímu!  
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lehce mimo systém. Na jedné straně je pochopitelně o informacích a o penězích. 
Ale důležitým aktivem je zde právě ČAS.  

 
Ano, můžeš mi říct něco ve smyslu – na burzu a 
podnikání nemám čas, mám hodně práce. A máš 
možná pravdu, ale asi nemáš moc peněz. Tudíž 
nemáš ani dost svobody, a právě toho času. Čas 
se dá vytvořit mimo jiné tím, že děláš peníze tím 
správným způsobem! 
 
 

Jak z obsahu vyplývá, zaměřujeme se na náš Tajný Expertní Byznys. 
 
Faktem je, že na co zaměřuješ energii, svůj čas a pozornost, tam to roste a tam se 
ti věci dějí! 
 
✓ Já teď právě investuji svou energii a svůj ČAS do tebe a dalších lidí. A vím, že se 
mi to mnohonásobně vrátí…  
 
✓ To, co chci sdělit zcela jasně, je – abys věnoval pozornost a investoval svůj ČAS 
do příležitosti, kterou jsem nazval Tajný Expertní Byznys. Aktuálně stačí, když si to 
přečteš, porozumíš, vyzkoušíš zdarma a bez rizika. Teprve potom posuzuj, o čem je 
pro tebe tato příležitost. 
 
Když to poctivě nevyzkoušíš, nikdy nebudeš vědět, zda a jak to může fungovat pro 
tebe. Řeči jako možná, snad, později, jindy, asi… To jsou takové ty kecy v kleci. Buď 
chceš, nebo nechceš. Jiné možnosti nejsou. 
 
Když investuješ správně ČAS a pochopíš pákový efekt informací, potom jsem si 
jistý, že pokračování za pár drobných na pár měsíců pro tebe bude opravdu ta 
nejlepší investice.  
 
✓Ale ČAS v tomu bude hrát hlavní roli! Neboť tam, kam zaměřuješ svou energii, 
pozornost a zejména ČAS, tam ti to roste!  
 
Vždyť asi víš, nebo tušíš, že to, jak se máš aktuálně, jak jsi úspěšný, jaký je stav tvého 
bankovního účtu, kariéry či podnikání – to vše souvisí s tím, jakou jsi měl v minulosti 
motivaci, jak jsi myslel a jednal a zejména – jak jsi využíval svůj ČAS. 
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Investuj prosím svůj čas do této příležitosti!  
Drž se doporučeného postupu, je prověřený, efektivní a vede k výsledkům. Neriskuj 
peníze, čas a svobodu tam, kde to nedává valný smysl! 
 
 
Životní styl 
 
Životní styl je způsob života, jak jej žijeme. Jak vnímáme hodnoty a jejich projekci 
do svého života. Lidé na „pravé straně“ cash-flow kvadrantu pro sebe intenzivně, 
vědomě a cíleně hájí hodnoty, jako jsou čas, svoboda, nezávislost. Přidávají 
poselství. 
 
Vytvářejí si své vnitřní světy, stavějí si svá hřiště, na kterých hrají. Budují si vlastní 
herní systém, hrají podle svých pravidel. To je ta nezávislost v praxi. Svoboda je, že 
to mohou dělat podle sebe v čase, který vlastní. 
 
Tento životní styl je návykový! Pokud jej okusíš, není cesta zpátky. Proto podnikaví 
lidé hledají cestu nejen k vylepšení kvality života, ale i k vysněnému životnímu stylu. 
Na této cestě si ale musí osvojit jistá tajemství inteligentních investorů.  
 
V sázce je příliš mnoho, aby ztráceli čas hloupými experimenty a pokusy. Proto se 
mimo jiné vzdělávají. Inteligentní podnikatel a investor = vzdělaný podnikatele a 
investor! Vzdělávání k úspěchu a k dosahování chtěných záměrů a cílů v podnikání 
je součást životního stylu inteligentního investora! 
 
Vidím kolem sebe, že zatímco až 80 % lidí „práce“ jejich zaměstnání spíše nebaví, 
nebo jen baví, protože neznají alternativu, naprostou většinu lidí, kteří ve svém 
podnikání uspějí, opravdu velmi baví, co dělají. To, co dělají v podnikání a 
investování, je jejich inteligentní životní styl. Silně je motivuje, a proto funguje. 
 
 
Ještě něco o podnikání 
 
Jistě víš, že jen málo lidí opravdu podniká. Ano, lidé chtějí peníze, lepší život, více 
času a svobody pro sebe. Ale naprostá většina o tom jen sní a opravdu neudělají 
žádné kroky pro to, aby to změnili. 
 
Možná je to i tvoje situace? Možná ano…? Ale dobrá zpráva je, že to můžeš změnit! 
Pojďme si povědět pár slov o podnikání na burze jako o možném životním stylu. 
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Proč se mnoho lidí zajímá o obchodování na burze? 
 
Ano, lidé zde cítí šance na změnu, šance na peníze. Podnikání na burze je zajímavá 
alternativa pro podnikatele, jak pracovat s kapitálem jednodušším způsobem, než 
jak to dělají v podnikání.  
 

Burza je technicky a technologicky nejjednodušší byznys na světě! 
 
Má ovšem svoje úskalí a zákoutí…  
 
A protože se lidem nedostává kvalitního finančního vzdělání v systému klasického 
školství, nevědí nic  
 
✓ o podnikání 
✓ o burze 
✓ o penězích 
 
Proto jsou počátky v pokusech o podnikání složité a začátky na burze složité a 
rizikové.  
 
Přitom všichni, kdo si burzu, obchodování na burze a spekulace s penězi vyzkoušejí, 
jsou ohromeni tím, jak snadno a rychle lze vydělávat peníze. Ale protože nemají 
správné vzdělání, informace a návyky, sen o jednoduchém podnikání mimo systém 
se jim většinou rozplyne v rámci několika neúspěšných pokusů.  
 
Burza je opředena nejrůznějšími mýty a pověrami…   
 
Je snadné je šířit, je snadné jim i uvěřit, když neexistuje formální vzdělání a 
neexistují ani veřejně dostupné poctivé informace o tom, jak to s obchodováním na 
burze vlastně je a zda je to opravdu příležitost i pro menší hráče.  
 
✓ Podnikatelé i podnikaví lidé, kteří podnikání na burze neokusili – tuší správně v 
příležitostech na burze řešení pro finanční svobodu a nezávislost.  
 
✓ Podnikatelé i podnikaví lidé vidí správně v příležitostech kolem burzy cestu lehce 
mimo systém, cestu k lepšímu životu.  
 
Proto se občas do této hry pouštějí. Věnují začátkům desítky, většinou však spíše 
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stovky či dokonce i tisíce hodin. Vše ve snaze přijít na kloub tomu, jak opravdu tato 
příležitost funguje a zda je i pro ně.  
 
A zde je kámen úrazu!  
 
Ony stovky a tisíce hodin přepočítané na peníze v podstatě představují desetitisíce 
či stovky tisíc korun nákladů, a to většinou s malými šancemi.  
 
Prokousat se zákoutími nepřeberného množství informací o burze v knihách i na 
internetu je opravdu náročné a šance klesají s počtem neúspěšných pokusů.  
 
Možná to znáš z vlastní zkušenosti? 
 
Lidé si myslí, že obchodování na burze je o stovkách hodin složitých analýz, sedí u 
počítačů a ve spletitých grafech se snaží hledat příležitosti.  
 
Většinou si zkomplikují vše, co se zkomplikovat dá. 
 
Přitom burza je podnikatelský systém, kde řešíme pouze dvě možnosti, 
pravděpodobnost 50/50, nebo 1:1. 
 
Chceme vědět, zda ceny vybraných aktiv budou růst, nebo klesat. A chceme 
realizovat spekulace správným směrem.  
 
Jak jen je pošetilé na pouze dvě možnosti hledat desítky či stovky metod pro 
rozhodování!  
 
Neexistuje jakékoliv jiné podnikání, ve kterém bychom museli řešit pouze dvě 
možnosti pro své rozhodování. Jakékoliv podnikání je z tohoto pohledu vždy 
složitější! Něco o tom vážně vím! 
 
Žádné podnikání není z hlediska statistiky pravděpodobnosti tak jednoduché, jako 
jsou spekulace na burze.  
 
Na druhé straně to chce něco znát, něco umět.  
 
Vybrat správné trhy, správná aktiva, správné situace, a hlavně si osvojit dovednost 
identifikovat a sbírat zisky. A eliminovat či minimalizovat případné ztráty.  
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Nakonec, to je i koncept klasického podnikání, kde je to ovšem podstatně složitější. 
Vím, o čem píšu, protože jako podnikatel mám za sebou i pár miliard obratu v 
klasickém podnikání.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na druhou stranu byly i moje začátky na burze složité, náročné a málem jsem to 
několikrát vzdal.  
 
Proč?  
 
Protože jsem hledal návody, informace a postupy tam, kde neexistují nebo jsou 
zavádějící – v literatuře o burze či přímo u brokerských firem a rádoby expertů.  
 
I já jsem v začátcích postupoval jako klasický „hledač štěstí na burze“. Prostě jsem 
věřil víc postupům manipulátorů a méně svému úsudku i podnikatelským 
zkušenostem. Zpočátku jsem opravdu bral burzu spíše jako finanční hru a hledal 
jsem kolem sebe TY NÁVODY, které prostě neexistují. 
 
Naštěstí se můj příběh na burze a příběhy stovek lidí kolem mě odvíjely jiným 
směrem.  
 
Ale to zjistíš, když se přidáš!  
 
Proč bys to měl udělat?  
 
Máme k dispozici jiný koncept a řešení pro to, jak začít na burze efektivně, levně, 
bez rizika, a hlavně s potenciálem na solidní výsledky a na šanci pro realizaci 
zajímavého podnikání lehce mimo systém… 
 

Zde jen malá vsuvka:  
 
Opakuji fakta. Na burzu jsem nešel primárně kvůli penězům. Měl jsem za sebou 10 
let podnikání s obratem přes sto milionů korun ročně, nemusel jsem řešit drobné. 
Burza byla výzva, příležitost a jiný svět.  
 
Podnikání jinak, alternativa a možná cesta. Primární pro mě byl vždy čas pro sebe, 
svoboda, seberealizace a smysl toho, co dělám. Toto vše mi burza překvapivě 
dala… 
 



 

Jirka Mazur   44  

CESTA INTELIGENTNÍHO INVESTORA 
LEHCE MIMO SYSTÉM 

 

!!! Co tak získat opravdu dobré informace a znalosti filtrované podle pravidla 80/20 
a s důrazem na to, co opravdu funguje? A navíc nejdříve zdarma nebo třeba za 
úplně drobné peníze a bez rizika? 
 
Bez zbytečných experimentů, s jasným tahem na bránu. S velkými šancemi na 
výsledky a úspěch. Jak ti to zní?  
 
Říkáš si, v čem je háček?  
 
Poctivě odpovídám, že pouze ve tvé hlavě.  
 
Odpověď zní – buď chceš, anebo nechceš a vše ostatní jsou jenom řeči.  
 
Náš Tajný Expertní Byznys je podnikání na burze lehce mimo systém. Vzděláváním 
si u nás prošly přestři tisícovky lidí a jistě několik stovek se díky tomu na burze dobře 
živí a zejména – umí se v této skvělé hře o peníze dlouhodobě udržet.  
 
Ptáš se, jak je to možné?  
 
Je to jednoduché. Čerpáme z praxe 20 let v oboru a z 15 let aktivního vzdělávání, 
kdy nám pod rukama prošly stovky lidí se svými úspěchy i neúspěchy. Jejich i naše 
poznatky z praxe jsme přetavili do unikátního systému vzdělávání, ale i do 
fungování naší skvělé komunity.  
 
Díky postupům, které jsou koncentrované v úvodním kurzu HRAJEME SI NA BURZE, 
v jeho nejlepší verzi HNB VIP Trader vytváří tisícovka traderů komunity na 
Facebooku, stovky jsou jich v našem tajném expertním klubu, v klubu inteligentních 
investorů. 
 
Nejužší jádro profesionálních traderů se nám koncentruje v projektech WinSignals 
a MultiTerminalTrading. Možná jsi o nich slyšel? Dají se vygooglit… 
 
Mojí parťáci na burze dosahují vysněné mety – řídí profesionálně peníze svoje a 
mnozí z nich i rizikový kapitál jiných lidí.  
 
Pro podnikání nepotřebují žádné složitosti klasického podnikání. Žádné zboží, 
sklady, zaměstnance, logistiku, marketing, poradce, složité účetnictví.  
 
Naopak, styk se systémem je zcela minimální, až téměř vůbec žádný. Tedy mimo 
situace, kdy si užívají výsledků svého podnikání. 
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Legálně, v pohodě, se svobodou času i jednání, podnikají na burze lehce mimo 
systém. Je to cesta inteligentního investora v praxi. 
 
Ale to je již další kapitola, která se bude týkat pouze některých z vás, pokud projdete 
sítem.  
 
Aby ses dostal na vrchol, musíš zahájit cestu. Abys znal cestu, musíš mít plán, vize, 
motivaci. 
 
Pokud je tvoje motivace podobná, jako ta naše – totiž vize svobody, finanční 
nezávislosti, času pro sebe a k tomu vize fungujícího jednoduchého podnikání, 
potom je zde tato příležitost. 
 
Ano, můžeš ještě váhat a vymýšlet si svoje důvody, proč to není pro tebe. A budeš 
mít pravdu. Ale nikdy nezjistíš, zda to může být i příležitost právě pro tebe. Bude tě 
to užírat, když si to nevyzkoušíš.  
 
Na druhou stranu… O nic přece nejde!  
 
Je to ve fázi hry, zkoušení a experimentu. Nepostupuješ žádné riziko. Nemůžeš nic 
ztratit.  
 
Proč bys měl tento postup následovat? 
 
✓Můžeš se pouze něco nového naučit.  
✓Můžeš si doplnit finanční vzdělání a lépe tak pochopit svět, ve kterém žijeme.  
✓Můžeš si skvěle potrénovat mozek na peníze a rozhodování… 
 
Jaké jsou ještě důvody, abych psal dále?  
 
Myslím, že již jich moc není. Proto si dejme závěrem rekapitulaci těch 
nejdůležitějších fakt a zaměřme se na to, jak se vydat na cestu inteligentního 
investora lehce mimo systém. Povíme si, jak pro sebe uchopit legální, a přesto tak 
utajenou příležitost pro chytré podnikání lehce mimo systém. 
 
Otázka, jak začít podnikat, souvisí se souslovím, jak inteligentně investovat.  
 
Podnikání je vždy promyšlený způsob a systém investování.  
 



 

Jirka Mazur   46  

CESTA INTELIGENTNÍHO INVESTORA 
LEHCE MIMO SYSTÉM 

 

Inteligentní investování přináší inteligentní výsledky. Inteligentní znamená 
promyšlené, chtěné, strategicky vymyšlené. Cílevědomé, vzniklé v hlavě a mysli 
podnikatele, inteligentního investora. 

 
Řekli jsme si, že inteligentně můžeme 
investovat mnoho aktiv, která máme ve 
vlastnictví a pod osobní kontrolou. Nikoliv 
pouze jen peníze, ale i čas, svobodu, 
energii a potenciál. Do čeho a jak 
investujeme, takový výsledek můžeme 
očekávat. 
 
Kam soustředíme svoje síly, tam se věci 
dějí. Pokud si člověk vezme do hlavy, že 

něčeho dosáhne, a zabývá se výhradně svým plánem a investuje-li do něj vše, co 
může soustředit ke chtěnému cíli či záměru, musí uspět navzdory překážkám. 
Takový člověk je vědomým inteligentním investorem a může dosahovat cílů, o 
kterých se jiným ani nezdá. Jsou mimo představivost těch, kdo toto mentální 
nastavení nemají. Jak tedy začít, jak na to? 
 
Důležité je ono slovo – dělat věci, nebo investovat – „vědomě“!!! 
 
K vysněnému životnímu stylu vede cesta pouze přes vědomé činnosti, které k tomu 
cíli směřují. Životní styl je tedy výsledek toho, do čeho investujeme svůj čas, svou 
svobodu, energii, potenciál. Je to výsledek toho, jak a čím se vzděláváme, jak 
myslíme a jak následně jednáme.  
 
Svoboda a nezávislost je odpovědnost. Za svoje výsledky a za svůj životní styl 
odpovídáme výhradně my sami.  
 
Buď si těchto faktů, milý čtenáři, vědomě vědom a investuj vše, o čem píšu výše – 
inteligentně, chytře, promyšleně, strategicky, s jasnými záměry a cíli! 
 
Zbývá jen na závěr probrat, jak začít podnikat lehce mimo systém… 
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4. JAK ZAČÍT PODNIKAT LEHCE MIMO SYSTÉM? 

 
Zopakujme si.  
 
Důvodem, proč jsem na burze začal, nebyly pouze peníze. Těch jsem měl jako 
úspěšný podnikatel dost!  
 
Kolem roku 2000 jsem dělal ve 3 projektech finanční obraty kolem 120-150 milionů 
korun. To mě kvalifikovalo mezi, dejme tomu, menší až středně velké podnikatele. 
Měli jsme vše, co jsme chtěli a kvůli čemu jsme podnikali. Na druhou stranu si 
klasické podnikání nemalujme na růžovo. Má to svoje mouchy…  
 
Jistě, žádné podnikání není jednodušší než to, o kterém je řeč! Vím, o čem píšu, 
mám to ověřeno nejen u sebe, ale i u stovek lidí, kteří podnikají a vedle toho 
prohánějí čísla a peníze na burze! 
 
To, co lákalo mě a hodně kolegů podnikatelů, byla a je možnost podnikat s penězi 
a kapitálem jednodušším způsobem. Dalším faktorem je fakt, že toto podnikání 
umožňuje větší svobodu a nezávislost na systému. Pokud se to umí, jednoznačně 
dává prostor pro zvýšení kvality života. Málokdo se chce vrátit do hektického 
systému vydělávání peněz… 
 
To, co láká na burzu jiné lidi, nepodnikatele, mohu jen tušit, nebo to znám z jejich 
vyprávění. Ano, jsou to opět peníze a touha vyzkoušet jiný životní styl, jít lehce 
mimo systém. Vydělávat peníze a věnovat se smysluplnějším věcem. Možná jako 
problém vidím, že začátečníci z této skupiny příliš akcentují potenciál peněz a zisků, 
mají vysoká očekávání i ambice. Možná více riskují a méně mají pod kontrolou svoje 
emoce a rozhodování. Některé návyky z cesty podnikatele jim prostě chybí.  
 
Ale ty, milý čtenáři, již víš, jak tento nedostatek vyřešit. Nemusíš absolvovat 
martyrium podnikatelské cesty, aby ses naučil podnikat. Pouze si musíš postupně 
osvojit důležité návyky pro podnikání na burze a musíš pochopit principy podnikání 
lehce mimo systém…  
 
Nezanášej do svého světa a rozhodování nedobré návyky pokušitelů štěstí a možná 
pro jistotu zahoď všechny knihy, které sis o burze a investování již pořídil. Nemusí 
být dobrý nápad podle nich postupovat! 
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O čem je legální podnikání lehce mimo systém? 
 
Zásadní informací je, že hra na burze, spekulace, trading, obchodování, řízení 
investic a peněz a vše, oč se lidé na burzách pokoušejí, je legální cesta a směr. 
Nicméně 99 % lidí o této možnosti nemá tušení! 
 
Pro tyto činnosti nepotřebuješ žádná povolování, papíry, kvalifikaci, doporučení. 
Zkrátka nic z uvedeného. Pokud jedeš sám na sebe, nepodléhá tvoje snažení na 
burze jakékoliv kontrole systému.  
 
Tedy až na jednu výjimku. Pokud pracuješ se svými penězi u regulovaných 
brokerských firem, vezmi na vědomí, že smyslem regulace není ani tak ochrana 
tvých peněz, jako spíše dohled státu a systému nad tvými penězi. Regulovaný 
broker má vůči systému stejné povinnosti jako banky a u těch, jak známo v našich 
končinách, v zásadě neexistuje nic, jako je „bankovní tajemství“. 
 
 
Jak to řeší celá řada lidí podnikajících na burzách?  
 
Tak je jasné, že naše končiny nejsou pupkem světa, není jím ani EU. Naopak, více, 
než 90 % všech peněz na burzách i peněz přes brokerské firmy se točí mimo Evropu 
– v USA, v Asii a v celé řadě destinací s tradicí skvělé ochrany kapitálu a vyspělého 
finančního průmyslu. To na pražské „pseudoburze“ opravdu nehledej! 
 
Podnikání. Je na rozhodnutí a vnímání každého, jak své účinkování vnímá. Slova 
spekulace, obchodování, trading a podobně jsou zde v zásadě synonyma. Do jisté 
míry předurčují myšlenkový postup a výsledky.  
 
Na druhou stranu, my víme, že na burzách v zásadě s ničím opravdu 
neobchodujeme. To, co zde děláme, je uzavírání smluv pro zajištění cen kontraktů 
nejrůznějších aktiv. Nebo ještě lépe, děláme spekulace na cenové pohyby aktiv za 
účelem vydělávat na cenových rozdílech.  
 
Řídíme svůj kapitál a peníze za účelem jejich zhodnocení. Činnost realizovaná za 
účelem realizace zisku je v zásadě podnikáním. Proto je nám podnikatelský přístup 
k tomu, co na burze děláme, mentálně nejbližší a navíc víme, že funguje nejlépe! 
 
Je to podnikání, které nepotřebuje atributy běžné pro klasické podnikání. Tedy 
žádná povolování, živnostenská oprávnění a podobně. Je to podnikání „bez papírů“. 
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Nikdo jej neeviduje. Nejsou zde zaměstnanci, logistika, marketing, experti vysávající 
peníze, úředníci.  
 
Je to podnikání lehce mimo systém.  
 
Asi jediné, co zbývá řešit, jsou finanční převody a daně. Nicméně tato publikace 
není o daních. Je o podnikání. A v podnikání platí, že každý podnikatel daní tolik, 
kolik si zaslouží. Každý si může svobodně zvolit svůj systém a model podnikání. Ale 
toto teď opravdu řešit nemusíš! O tyto záležitosti se starej, až si ověříš, zda ti tato 
příležitost funguje! 
 
To, co tě musí zajímat, je, jak se na burzách dělají peníze a jak se vytváří bohatství, 
které má být výsledkem tvého podnikání. 
 
Jak se na burzách vytváří bohatství? 
 
Dnešní moderní burzy umožňují směnu těch nejlikvidnějších a nejžádanějších aktiv, 
jejich směnu lze realizovat rychle, snadno a efektivně. Páteř moderního finančního 
průmyslu tvoří burzy s akciemi, komoditami nebo měnami devizového trhu. 
Do toho můžeme ještě zakomponovat celou řadu dalších burz a tržních systémů, 
kapitálový trh jako celek a monetární či bankovní systém. 
 
Burzy si můžeme představit jako gigantická tržiště, kde se denně směňují aktiva 
a finanční prostředky v objemu stovek miliard a bilionů dolarů či eur.  
 
Nakupující chtějí zbohatnout na dobrých nákupech, prodávající chtějí zbohatnout 
na dobrém prodeji. Burzy jako organizátoři směny bohatnou na poskytovaném 
servisu, makléři a brokerské firmy na zprostředkování obchodů. Všichni chtějí 
vydělat peníze a některým se to i podaří. 
 
Masu těch, kteří chtějí na burzách vydělávat peníze, tvoří nejen obrovské množství 
institucí, bank, fondů, ale i desítky milionů středních i menších investorů, 
spekulantů, online obchodníků či finančních podnikatelů. 
 
V zásadě dělají podobné věci, jako jejich předchůdci po staletí či tisíciletí předtím. 
Ale mají v ruce moderní nástroje, postupy a vychytávky, o kterých se nikomu ani 
nesnilo ještě dejme tomu před 20 lety. Moderní finanční průmysl a technologie 
internetu plus monetární politika centrálních bank a postupy pro tvorbu bohatství 
roztáčejí kola globálního finančního systému do neuvěřitelných obrátek. 
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Burza je nejtvrdší kapitalismus na světě, je o penězích a tvorbě bohatství, je 
o práci s kapitálem a penězi. Podnikání na burze je technicky a technologicky 
nejjednodušší podnikání na světě. Miliony dobrodruhů, hledačů či pokušitelů štěstí, 
ale i seriózních investorů, profesionálních obchodníků a finančních podnikatelů zde 
hledají štěstí, naplnění, cesty k penězům, k finanční svobodě, k nezávislosti či 
kapitalizaci svého podnikání nebo života. 
 
Důvody, proč se účastní, jsou v zásadě stejné – peníze. Jedněm, a těch je vždy 
menšina, se to daří – vydělávají. Jiní prostě neuspějí. V tom má burza paralelu v celé 
historii lidstva. V každém konání i v procesu bohatnutí byla, je a vždy bude úspěšná 
menšina, dejme tomu 10 % lidí, nebo v koncentraci jen 2 až 4 %. Může se nám to 
zdát jako nespravedlivé, ale prostě je to fakt. 
 
Co s tím můžeme udělat, jak si můžeme naprojektovat svoje cesty v podnikání, 
třeba na burze, tak, abychom se dostali mezi ty úspěšné? 
 

Cesta dnes vede přes vzdělávání a přes sdílení informací a postupů s těmi, kdo to 
dokázali. Úspěšní lidé se neradi dělí o své postupy v podnikání, oprávněně se bojí 
vyzrazení svého know-how, tajemství a postupů. Bojí se konkurence. 
 
V tom mě fascinuje burza jako podnikání, kde to funguje právě opačně. V rámci 
podnikání na burze totiž nemůžete mít konkurenci. Sdílením postupů, návodů 
a všeho můžete pouze vydělat. Proto právě na burze úspěšní lidé rádi sdílejí svoje 
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znalosti a dělí se o ně s ostatními a za odměnu dostávají rady, zkušenosti 
a inspirace od druhých. 
 
Toto je asi nejdůležitější poznání z mojí 15leté praxe lektora burzovního vzdělávání, 
že na burze sdílíme svoje znalosti, postupy a know-how bez rizika, a naopak 
získáváme zkušenosti a postupy ostatních. Ty dobré i ty špatné. Proto mám rád 
svoje vzdělávací akce, online kurzy, Facebookové skupiny a sdílení, protože mě to 
posouvá dopředu a vidím, že to baví lidi podobných zájmů. 
 
Před staletími a tisíciletími si úspěšní a bohatí lidé svoje tajemství a postupy chránili 
a činili je nedostupnými. Dnes se úspěšní lidé o své postupy a návody dělí a násobí 
tak pákové efekty podnikání a investování do neuvěřitelných obrátek. 
 
Pokud to myslíš s burzou opravdu vážně a chceš postupovat rychleji, mám pro 
tebe nabídku, kterou nelze odmítnout.  
 
Je to opravdu speciální akce, která se nebude opakovat, proto neváhej.  
 
Pouze nyní je pro tebe připravena exkluzívní nabídka pro online kurz tom, jak se 
naučit podnikat na burze bez rizika, kurz HNB VIP TRADER! 
 
Ano, opakuji ještě jednou – je to pouze pro tuto příležitost. Běžně je tento kurz k 
mání za dvojnásobnou cenu! Ber to jako můj dárek, příležitost pro inspiraci, 
motivaci… 
 
Osobně se v mém životě několikrát stalo, že jsem přišel na zlomové okamžiky ve 
chvíli, kdy mi prostě do cesty přišla příležitost. Prostě jsem cítil potřebu změny. 
 
Zcela jistě tě nadchne také skutečnost, že jdeme na řízení investic na burze tou 
nejjednodušší, nejpoctivější a také nejméně rizikovou cestou. Máme vlastní know-
how, nekopírujeme a nelžeme, podáváme vše jednoduše, férově a zejména 
srozumitelně. Žádné povídačky o forexových robotech, binárních opcích, 
spreadech a rizikových komoditách – to necháváme naivním hledačům štěstí.  
 
My se soustřeďujeme na TOP10 světových aktiv na burzách s nejlepší likviditou 
a zejména na to, aby se trading stal z počátečního zkoušení a hraní opravdovým 
podnikáním. To jest HRAJEME SI NA BURZE PROGESIONÁLNĚ! 
 
Můžeš si dát šanci na zajímavý byznys lehce mimo systém… 
 
A teprve poté se rozhodneš. Pouze musíš nějak začít!  
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Kdy jindy než právě teď, kdy jde svět do online a ty zde máš nejlepší příležitost? 
Provedeme každého jeho začátky lehce a elegantně, snadno, rychle, bez rizik…  
 
Ano, říkáš si – je to zdarma, je to jen začátek.  
 
A co dále?  
 
Ano, celá tato online publikace „LEHCE MIMO SYSTÉM“ je o tom, že získáváš 
zkratku.  
 
Můžeš, ale nemusíš zaplatit drobné peníze za kurz HRAJEME SI NA BURZE v jeho 
nejlepší verzi HNB VIP TRADER, nebo na to jdi zdarma a postupně. Kolik máš času a 
jaké máš cíle?  
 
Tímto postupem se naučíš efektivně více, než jiní za hodně měsíců či roků, kdy 
musejí investovat jistě větší sumy peněz, ale zejména hodně casu, protože 
vzdělávat se z běžných knih o burze nebo z materiálů od brokerských firem prostě 
není dobrý nápad. Je to špatný směr a jistá ztráta peněz i času. Vím to, protože jsem 
si to vyzkoušel já a se mnou stovky jiných, kteří 
mi tento názor potvrdili! Jde nejen o energii a 
peníze, ale zejména o čas. 
 
A čas jak známo, jsou peníze!  
 
Jaká je hodnota tvého času v pracovním 
procesu, kdy měníš svůj čas za peníze? Za jak 
dlouho můžeš sám bez pomoci a rady získat 
takový objem relevantních informací, které tě 
posunou k výsledkům?  
 
Cena kurzu HNB VIP Trader je neceněna na částku 37 940 korun.  
 
Ve skutečnosti mi absolventi a klienti tvrdí, že má pro ně kurz podstatně větší 
hodnotu. Zvláště když potom mají na burze statisícové i větší částky a díky kurzu 
vědí, co mají dělat!  
 
Nikdo po tobě ale nebude žádat sumu 37 940 korun.  
 
Nabídka pro rozhodnuté v této akci zní mínus 85 %. To jest, finálně zaplatíš jen 15 
% z této ceny, pokud tuto příležitost využiješ teď hned. Přepočteme-li cenu práce 
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na pouhých 200 korun, potom je jisté, že za 30 hodin práce jistě nikdo nevymyslí 
know-how, které my máme neceněno na částku 37 950 korun, ale jehož hodnota 
je podstatně větší.  
 
Ale cílem tohoto textu není prodej. Pouze podporuji možnost, kterou máš na 
webové stránce „lehce mimo systém“. 
 

 
 
Ty to ale vše víš a počítat umíš!  
 
Ještě proto pár důvodů, proč neváhat:  
 
✓Využij příležitost teď hned, protože nabídku časově omezujeme!  
✓ Nebudeme ji nikdy opakovat v rámci běžné nabídky! 
✓ Podpoříme odvážné a tebe, pokud víš, co a proč chceš!  
✓ Náš Tajný Expertní Byznys se může stát příležitostí i pro tebe! 
✓ Přetavíme ti postupně hru na burze v seriózní podnikání.  
✓ Dáme ti vize a cíle, o jakých možná ani nesníš.  
✓ Začneš pracovat na svých snech a my ti pomůžeme!  
✓Dozvíš se, jak nezabít sny o ziskovém podnikání dříve, než se to opravdu naučíš.  
✓ Budeme tě učit vážit rizika a budeme tě učit postupy pro bezpečné a ziskové 
řízení peněz na burze.  
 
Brokerské firmy nás nemají moc rády. Nenaháníme lidi do obchodování kvůli 
provizím.  
 
Naopak, naše motivace je opačná. Motivujeme svoje klienty k tomu, aby 
obchodovali relativně málo, ale s vysokou jistotou úspěchu!  
 



 

Jirka Mazur   54  

CESTA INTELIGENTNÍHO INVESTORA 
LEHCE MIMO SYSTÉM 

 

✓ Cílem je udržet lidi ve hře, aby si dali šanci.  
✓ Cílem je udržet peníze na naší straně a na straně klientů, nikoliv na straně 
brokerských firem.  
✓ Cílem je propracovat se k systému efektivního podnikání s penězi.  
✓Naučíme tě svoje grify a postupy pro hodnocení tržních situací, ziskových 
příležitostí, chytrý risk-management.  
✓ Naučíme tě řadu postupů, které jinde nenajdeš.  
✓ Naučíme tě naši Situační Analýzu Online, na které stojí i náš informační servis 
WinSignals.  
✓ Naučíme tě, jak identifikovat ziskové příležitosti s pravděpodobností a úspešností 
až 90 %.  
 
Toto tě nikdo jiný nenaučí! Není v zájmu firem v tomto finančním průmyslu, aby 
lidé lákáni na burzu tyto věci věděli. 
 
Ale my tě je prostě naučíme!  
 
Také se dostaneš do skvělé komunity lidí, kteří o věcech kolem sebe a o burze 
uvažují jinak. Dostaneš se do komunity lidí, pro které jsou čas a svoboda hodnotami 
a kteří pro to umí něco udělat. Vím, že tě na této cestě podpoří.  
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ZÁVĚREM 
 
Jsme v závěru této online publikace. Přidávám praktickou rekapitulaci, pár bodů, 
které musíš vědět dříve, než se rozhodneš, jak dále! 
 
Zde je příležitost k tomu, jak se naučit a jak si vyzkoušet legální cestu pro chytré 
podnikání lehce mimo systém. 
 
Kdo nechce, hledá výmluvy. Kdo chce, hledá způsoby, jak to udělat! Jdi na to a 
ještě dříve, než se pustíš do dalšího obsahu, přečti si 
 
 
 

13 praktických kroků inteligentního investora a podnikatele 
na burze k ziskovému podnikání na burze a 

 pro cestu inteligentního investora lehce mimo systém. 
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LEHCE MIMO SYSTÉM (rekapitulace) 

 
Projdi se těchto 13 bodů s otevřenou myslí! 
 
1. Proč málo lidí podniká a většina jen sní 
 
Tato záležitost je daná nastavením lidí, společnosti a systému. Vždy a v každé 
době se 80% většina lidí konformně přizpůsobuje převažujícím či dominantním 
názorům společnosti a potlačuje svoje vlastní „já“, svoje ambice, cíle, sny nebo 
vize. Je to projev kolektivní socializace, kdy jedinci potlačují svoje vědomí ve 
prospěch vědomí systému. Většině lidí tento stav vyhovuje, akceptují jej a 
identifikují se s komfortní zónou, která jim byla přidělena.  
 
Gaussova křivka inteligence, kognitivních i duševních schopností naznačuje, že 
pouze menšinová část společnosti má předpoklady pro inteligentní investování 
svého času, svého osobního potenciálu a svých předpokladů do alternativní cesty, 
víceméně jsou „nonkonformní“. 
 
Pouze 20 % lidí a méně má v sobě potřebu se ze společnosti a systému vymanit. 
Průnik této skupiny s průnikem skupiny lidí na té správné straně Gaussovy křivky 
vytváří ještě o něco menší skupinu lidí, kteří jsou více podnikaví, zvídaví a umějí 
hledat svůj směr inteligentním, chytrým a více strategickým způsobem. 
 
Zde tedy hledejte odpověď na otázku, proč.  
 
Když je tedy například „podnikání na burze“ tak jednoduché, proč to tedy nedělají 
všichni? Odpověď je jasná. Mentální, kognitivní a duševní předpoklady pro 
podnikání s cílem „vzít odpovědnost do vlastních rukou“ má vždy jen malá část 
populace, dejme tomu tak 20 % a pouze 20 % z nich, dejme tomu 4 % lidí, se jejich 
záměry v podnikání podaří realizovat. Proto kolem sebe vidíš pouze malé 
procento relativně úspěšných lidí v jakémkoliv oboru.  
 
Ale zároveň vidíš směr a cestu. Víš, že můžeš inteligentně investovat svůj čas, 
svou energii a potenciál do procesu učení a vzdělávání (plus třeba i drobné 
peníze, ale s minimálním rizikem). K tomu přidáš jasné záměry, disciplínu, a pokud 
máš právě ty správné kognitivní a duševní předpoklady, dáváš si šanci uspět.  
 
Jsem si celkem jistý, že ta většinová část populace tento eBook nečte, ani si k 
němu nikdy nenajde cestu. Takže tvoje šance vidím podstatně výše! 
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Důležitý fakt – v podnikání nemusí být rozhodující měřitelné IQ či formální 
vzdělání, důležitější jsou více specifické druhy inteligence, jako schopnost počítat 
a mít představivost, a také vlastnosti a návyky, jako je schopnost držet směr, 
vytrvalost, disciplína, jasné záměry. 
 
 
2. Vědomá mysl inteligentního investora 
 
Téměř vše, co v životě, v podnikání nebo na burze děláme, je proces investování. 
Investujeme nikoliv pouze peníze. Tou hlavní vědomou investicí je schopnost 
investovat a řídit svůj čas, svůj prostor (svobodu), potenciál směrem ke svým 
záměrům. Pokud k tomu přidáš výše uvedené schopnosti, neformální vzdělání a 
ukážeš světu, co umíš a co je v tobě, peníze a kapitál si k tobě cestu najdou samy! 
 
Mimochodem, strategickým záměrem inteligentních investorů nemusí být trápit 
se na burze s úsporami a našetřenými, uškudlenými či půjčenými penězi, ale 
záměrem a cílem je přitáhnout k sobě kvalifikované a inteligentní investory a 
jejich kapitál.  
 
Je potom jednodušší a relativně bezpečnější řídit na burze milionový rizikový 
kapitál inteligentních investorů, kteří umějí kalkulovat s rizikem a s příležitostmi, 
než naivně pokoušet štěstí a sázet své úspory.  
 
Rozumíme si? 
 
Většinová část populace neví o procesu investování vůbec nic nebo mají 
zkreslené či mylné představy. Proto nemohou podnikat a zůstávají chudí, 
respektive se neumějí účastnit tvorby bohatství. Pouze chtít „být bohatý“, 
blouznit o štěstí, pasivních příjmech a hledat štěstí jinde prostě nestačí. 
 
Inteligentní investor ví, že pouze on sám může pro sebe najít ty správné cesty a 
způsoby, jak investovat čas, potenciál a peníze do těch správných příležitostí. 
 
Inteligentní investor ví, že musí mít tuto cestu pod svou osobní kontrolou a chce 
být vlastníkem svého know-how pro vydělávání peněz. 
 
Většina lidí hledá příležitosti pro „investování“, ale nejsou ochotni a schopni 
pochopit, že jim nikdy nikdo nedá více, než jsou „obvyklé“ výnosy a v horším 
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případě jen přicházejí o peníze. Neboť někdo prostě musí vykutálené podnikavce 
dobře živit. Věřím, že toto není případ tvého myšlení! 
 
K cíli totiž vede pouze vědomá mysl inteligentního investora, který rozumí 
investičním procesům, chce je mít pod svou kontrolou, chce je vlastnit a má 
jednoznačně ambice i vnitřní nastavení vzít odpovědnost za svůj život do 
vlastních rukou. Bere na sebe rizika, ale i jakékoliv výnosy a zisky bezvýhradně!  
 
To je jediná prověřená cesta k bohatství, ke svobodě a k nezávislosti. Je to 
vědomá mysl inteligentního investora, která určuje záměry, cíle i výsledky! 
 
Tento eBook tě má inspirovat k vytvoření a k nastavení vědomé mysli investora. 
Pokud ji využiješ k příležitosti směr burza, je to jen na tobě! 
 
 
3. Podnikání jako řízený proces inteligentního investování 
 
Člověk se rodí jako podnikatel. Nebo jako člověk podnikavý. Úkolem je naučit se 
obstát, přežít a prosadit se. Výchovou, školstvím a systémem se „podnikatelské“ 
schopnosti a svobodný duch naprosté většiny lidí vytratí. Systém vyžaduje 
poslušnost a zařazení se. Většina lidí ani nepostřehne, jak se dostali tam, kde 
jsou… 
 
Pouze malá část lidí přemýšlí o podnikání. Proč je jich vždy menšina a proč pouze 
malá část ve svých záměrech uspěje, jsme si již vysvětlili. 
 
Mám za sebou opravdu akcemi nabitý život podnikatele. Vím, že podnikání je 
cesta k bohatství, ke svobodě, ke splnění opravdových cílů a záměrů. Je to výzva, 
cesta, životní styl. 
 
Podnikateli se do života dostávají slova, která ostatní potlačují. Jsou to například 
– nejistota, rizika, spekulace, adrenalin, svoboda, nezávislost, příležitosti, složitá 
rozhodování. Podnikatel přebírá odpovědnost za sebe, ale většinou i za ostatní 
lidi. Podnikání je cesta, výzva a životní styl. Nemůžeš podnikat jen jako, na půl 
plynu, na zkoušku, nebo jako „demo“. V podnikání jsou energie, peníze, závazky, 
rizika, příležitosti a možnost lepšího života. 
 
Vlastně kvalita života, jeho směr a vyplňování, osobní čas, prostor, svoboda, 
osobní talent a potenciál, smysl – o to vše se zde v této hře hraje! 
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Většina lidí neví, že všechno, co v životě a v podnikání dělají, je investování. Jak 
investují svůj čas a svou energii, do čeho, do koho a jak investují svůj potenciál a 
svoje záměry, tak se jim to v životě projevuje jako výsledek a aktuální stav.  
 
Většina lidí si myslí, že peníze se vydělávají v práci, v zaměstnání. Ve skutečnosti 
se peníze a bohatství dělají procesem myšlení. Podnikaví lidé a podnikatelé to 
vědí.  
 
Pokud do všeho, co děláš, přidáš vědomou mysl inteligentního investora, potom 
vše, co děláš zapákuješ neviditelnou silou investičních záměrů a výsledky mohou 
být ohromující.  
 
Kam a jak zaměřuješ pozornost, koncentraci, energii, sílu, peníze, čas a 
potenciál, tam ti to roste!  
 
Na co myslíš a jak myslíš, to se ti děje, a tak se máš. Mysl inteligentního investora 
určuje směr, cestu, způsoby i výsledky. 
 
Podnikání je jen inteligentně řízený proces inteligentního investování! 
 
 
4. Alternativní cesta inteligentního investora světem burzy 
 
Můžeš být aktuálně v jakékoliv situaci. Dostal jsi se do ní díky tomu, jak jsi myslel 
a kam jsi investoval (a jak inteligentně) svůj čas, svou energii, potenciál, svoje 
záměry a svoje dělání. Můžeš to kdykoliv změnit, vylepšit nebo potvrdit směr a 
cestu = to je svoboda záměrů a jednání! 
 
Jsi-li podnikatel, jako já, mohou být tvoje záměry a motivace podobné. Já jsem 
šel na burzu s úmyslem najít pro sebe alternativu a jednodušší, více přímočarý 
systém podnikání. 
 
Také jsem si říkal, že bych mohl lépe, více a jednodušeji pracovat s disponibilním 
kapitálem, který mi obíhal v podnikání, ve firmě, v budovách, autech, v logistice, 
v marketingu, ve skladech, v zásobách, v závazcích, v pohledávkách, v 
pochybných investicích do kdečeho. Někdy se tomu říká „oběhový kapitál“: 
pobíhá si mrška všude možně, jen ne na mých účtech. 
 
Mnoho podnikatelů má i kapitál bokem, ležící ladem. Co je jednoduššího než jej 
dát na burzu, kvalifikovaným inteligentním, vědomým a promyšleným způsobem 
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se zaměřit na jeho zhodnocování v rozumných procentech a výnosech? Vždyť 
udělat zhodnocení 5, 10, 20 i více procent na burze je technicky tak jednoduché? 
 
Z výše uvedených důvodů jsem příliš nikdy nemusel řešit něco, jako „rizikový 
kapitál“. Peníze na burzu šly vždy z peněz z oběhu, které jsem mohl aktuálně 
postrádat. 
 
V jiné situaci jsou „pokušitelé štěstí“, kteří na burzu jako rizikový kapitál dávají 
svoje úspory, stavební spoření, peníze za prodej něčeho. V nejhorším případě si 
i půjčí. Nejhorší je, že to jsou systémem „krvavě zdaněné“ a uškudlené peníze, na 
kterých opravdu záleží.  
 
To s sebou přináší nadměrnou emoční zátěž při práci s penězi na burze. Spekulace 
se proměňují v loterii, v souboj, v emoční horskou dráhu. Toto ale není vědomé 
podnikání, to je činnost, které by ses měl vyhnout. 
 
Jak tedy začít na burze s minimem kapitálu a proč?  
 
Moje zkušenost z mých vzdělávacích programů je o tom, že znám osobně desítky 
lidí, kteří z mála opravdu udělali hodně profesionálním a trpělivým jednáním. 
Dosti šikovných jedinců se na burze učí proto, aby se to naučili, dokázali sobě a 
svému okolí, že to umějí, a pokračují s ambicí správy kapitálu kvalifikovaných 
investorů.  
 
Umějí vytrvale a trpělivě „podnikat na burze“ a získávají do svého řízení stovky 
tisíc eur či dolarů. A svoje podíly na zisku, zpravidla 20 %. Je ale lepší mít svých 20 
% ze zisku velkého kapitálu než nahánět svoje drobné úspory s ambicí na rychlé 
zbohatnutí. 
 
Doporučuji ti, abys těmto faktům a zkušenostem porozuměl. Ušetříš si hodně 
času, energie, peněz a jasně zaměříš svou pozornost, energii a inteligentní 
investice! 
 
 
5. Lehce mimo systém & řešení pro podnikavé lidi 
 
Dělání na burze lze vnímat různě. Většina amatérů a hledačů štěstí naivně věří, 
že tradingem, čili obchodováním, ke štěstí dojdou snadno a rychle. Proto hledají 
návody, konzumují knihy, následují šarlatány a marketéry. Věří, že najdou svůj 
„svatý grál“. Tato víra zabíjí peníze… 
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Pro mě a stovky dalších se osvědčil koncept 
 

Měníme postupně hru na burze v profesionální podnikání! 
 
Podnikání na burze je technicky a technologicky nejjednodušším podnikám, o 
kterém vím. 
 
Nepotřebuji zde žádné papíry, povolení, vyjádření kohokoliv. Je to jen o 
svobodném a vědomém rozhodování.  
 
Nepotřebuji zde atributy klasického podnikání, které jsou vždy s vazbou na 
spoustu okolností, nákladů, problémů. Nepotřebuji firmu, zaměstnance, náklady, 
logistiku, procesy, marketing. Nemám neplatiče, nadměrnou komunikaci, 
nemusím se o nic a nikoho starat.  
 
Nikdo se nemusí starat o mě. Nepotřebuji účetní, právníky, úředníky, systém. 
 
Je to zkrátka podnikání mimo systém. A abych uspěl, musím zde realizovat 
postupy inteligentního investora! 
 
Ano, je mnoho podnikavých a šikovných lidí, kteří chtějí působit mimo systém 
legálně, a přitom mimo dosah. Vydělávat peníze, a přitom si zachovávat svobodu, 
nezávislost a čas pro sebe. A cílit na přiměřenou kvalitu života. O to jde… 
 
Opravdu to ale není pro každého. Vlastně, jak píšu výše a jak z toho vyplývá – není 
to pro naprostou většinu lidí. Je to pro lidi podnikavé a nezávislé. Pokud mezi ně 
patříš a přidáš vůli se vzdělávat, disciplínu, vytrvalost a jasné záměry 
inteligentního investora, potom pokračuj ve čtení této publikace. Ještě máš stále 
čas z toho utéct, než tě myšlenka pohltí… 
 
 
6. Podnikání na burze jako životní styl 
 
Většina lidí má něco jako konformní životní styl. To jest, žijí nebo chtějí žít jako 
všichni ostatní, jako většinová společnost. Pokud se jim to daří a pokud to 
vyhovuje a přináší to pocity uspokojení a štěstí, potom je to v pořádku. Nic proti… 
 
Jiní lidé chtějí mít život výjimečný, jiný, nekonformní. Je to můj případ a možná i 
tvůj. Je to také v pořádku. Potom je ale třeba vědět, že konformní postupy, 
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vzdělání a dělání nevedou k výjimečným výsledkům a k vysněnému životu. Je 
třeba pro to něco dělat! 
 
V zaměstnáních je faktem, že je v tom 80 % lidí až po uši, žijí v pasti a v krysím 
závodu, a je faktem, že 80 % z nich dělá svou práci jen pro peníze a protože musí. 
Je to životní styl moderních otroků, poddaných, závisláků na systému.  
 
Čemu a komu věřili, čí příběhy si vepsali do hlavy, těch životy dnes žijí. Jsou to jen 
mentální vzorce, které jsou vtisknuty do hlavy jako software. Naštěstí je lze 
vyměnit, přemazat. Pro těch pár procent (20 %) lidí, co svou práci milují, mám 
vzkaz – zůstaňte tam, kde jste, potřebujeme vás. 
 
Co je skvělé na této příležitosti „Podnikání na burze“ je fakt, že se to může učit 
každý, aniž by z práce a zaměstnání prchal. Prostě se to může každý učit bez rizika. 
Může zkoušet, trénovat mozek na peníze, může si hrát. Postupně může tuto 
činnost převést v záměry a změnit životní styl. 
 
Když se ptám lidí, co je drží na burze bez ohledu na to, jak se jim daří, říkají, že je 
to nejen šance na peníze a lepší kvalitu života, ale že to pro ně je i životní styl. K 
životnímu stylu patří i přátelé, komunita, jiné trávení času, záměry. Proto je 
„podnikání na burze“ i součást mého životního stylu.  
 
 
7. O čem je náš Tajný Expertní Byznys 
 
Sousloví TAJNÝ EXPERTNÍ BYZNYS je o tom, jak pro sebe tuto příležitost vnímáme. 
Slovo Tajný chceme pro sebe odtajnit s vědomím, že pro 99 % populace to 
zůstává mimo jejich hlavy i nadále. Odtajněním fungujících postupů se stáváme 
experty na specifický druh podnikání a děláme to, co nás baví. Navíc za peníze! 
 
Slovo Tajný odtajníme vědomým procesem inteligentního investování času a 
osobního potenciálu. V počátcích zejména do prověřeného systému vzdělávání, 
není důvod ztrácet čas experimenty! Poté do testování, tréninku nabytých 
vědomosti a dovedností. Poté realizujeme svoje záměry. 
 
Cílem je stát se expertem na to, co mě baví a co je středem mého vesmíru, 
středem a podstatou toho, kde dělám peníze. To je ono slovo Expertní.  
 
Chceš být obchodníkem, traderem, spekulantem, hráčem, podnikatelem, nebo 
opravdovým Expertem na to, co děláš a jaké s tím máš záměry? 
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Byznys – to slovo je jasné. Buď si hraješ, nebo děláš byznys. Jediným měřitelným 
úspěchem a výsledkem byznysu jsou peníze. Buď je dělat umíš, nebo ne. Cíl je 
jasný! 
 
To je náš Tajný Expertní Byznys! 
 
 
8. Podnikání jako řízení peněz a rizikového kapitálu 
 
Podnikání je mentální proces. Podnikání se nedá odpracovat, peníze se 
nevydělávají nadměrnou prací. Peníze se prostě musejí vymyslet. 
 
Burza je rovnocenná příležitost pro všechny účastníky. Funguje pro všechny 
stejně, má stejné podmínky, ceny se posunují nahoru a dolů všem stejně. Všichni 
spekulanti, obchodníci, podnikatelé i investoři vidí stejná čísla, stejné grafy. 
 
Přesto mají rozdílné výsledky. Pravdou je, že méně kvalifikovaná, méně 
inteligentní a více si hrající většina hledačů štěstí zde otevírá svoje peněženky 
menšině profesionálů, kteří se téměř výhradně rekrutují ze skupiny podnikatelů 
na burze, podnikatelů s penězi a z řad inteligentních investorů. 
 
Lidé na Jižní Moravě říkají: „Lidé jsou chytré, nebo blbé…“ 
 
Není nic mezi tím. Na burze jsou lidé úspěšní a neúspěšní. 
 
Investoři jsou inteligentní a potom ti ostatní. 
 
Na burze řídíme kapitál, peníze. Je technicky jedno, zda to jsou peníze naše, nebo 
rizikových investorů. Je-li jich více, naše šance na podíly na zisku zvyšujeme! To 
může být cílem. 
 
Na burze jsou podnikatelé úspěšní a ti ostatní. 
 
Kam a jak se člověk dostane, závisí výhradně na něm. Není na to žádný univerzální 
postup a návod. V hlavě buď je, nebo není. Buď se urodí, nebo ne. Urodit se ale 
může pouze tehdy, když se zasadí a o úrodu se pečuje! 
 
To znamená, když se nezasadí, nic nevyroste. Pokud tuto příležitost nevyzkoušíš, 
nikdy nebudeš vědět, zda ti funguje a zda je tvoje mysl připravena na opravdové 
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peníze. Aby se tak ale stalo, musíš následovat cestu vědomě inteligentního 
investora. Polopaticky řečeno nesmíš být v davu hledačů štěstí a chovat se na 
burze jako blbec… 
 
Zadání je jasné! 
 
 
9. Jak začít a jak se propracovat ke svému snu 
 
Důležité je prostě začít. Nejlépe začít hned. Protože cokoliv, co se odloží na „až 
pak“, se nikdy nerealizuje. Sny zůstanou sny a vize se rozplynou. 
 
Důležité je začít systematicky. Ano, můžeš si nakoupit hodně knih, abys po 
několika letech zjisti, že jsi studoval „burzovní lží, povídačky a mýty“. Můžeš roky 
hledat „svatý grál“ a chtít získávat věci na jistotu, ale zdarma. Než pochopíš, že 
nic takového neexistuje. Ale mezi tím uplyne několik let. Ta ti nikdo nevrátí. 
 
Důležité je začít inteligentně. Třeba tím, že si ověříš, že naše postupy ve 
vzdělávání ohledně „podnikání na burze“ jsou reálné, pravdivé, fungují a že jsou 
s námi „tajně“ ve hře nejméně stovky, spíše ale nějaká ta tisícovka lidí. 
 
Na burze neexistuje konkurence. Tím, že se o své postupy vzájemně dělíme, si 
můžeme pouze prospět a pomoci. Naopak existuje konkurence mezi šarlatány, 
kteří chtějí svoje „ovečky“ prostě někam dostat. To my nemáme zapotřebí. 
Naprosto respektujeme svobodu rozhodování každého jedince. Ale chceme 
urychlit cestu a podnikat efektivně! 
 
Jak teď začít? 
 
Dočti si tento text. Raději si jej přečti klidně několikrát. Opravdu záleží na 
pochopení toho, o čem je zde řeč! 
 
Projdi si druhou část – burzovní manuál. Zjisti si, o čem to je. Pochop pojmy i to, 
jak to na burze funguje. Kde a jak vznikají peníze a příležitosti. Podstatné pojmy z 
burzovní hantýrky – aby ses cítil v komunitě traderů či burzovních podnikatelů 
jako mezi svými. Tímto materiálem začínalo mnoho mých parťáků na burze! 
 
Nauč se pro sebe jednoduchý systém ve třetí části JAK ZAČÍT NA BURZE. Je to 
lehce koncentrovaný a rychlý postup, jak začít trénovat to, v čem chceš podnikat. 
Tento postup tě nasměruje k dobrým návykům, a hlavně ti ušetří čas (a tím i 
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peníze). Tento postup se ti bude zdát jednoduchý a logický. Ale tisíce lidí, protože 
jej neznaly, se k tréninku na burze vůbec nedostali. Nebo zbytečně ztratili stovky 
hodin času. Nebo si v hlavě nastavili špatné vzorce a návyky.  
 

Ty jako inteligentní investor udělej zkratku a následuj prověřenou cestu! 
Invenci a vlastní strategie si nechej do podnikání… 

 
 
10. Proč a jak si osvojit Tajné Burzovní Kódy 
 
Rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem je vzdělání. 
 
Pro většinu lidí je úspěch v jakémkoliv oboru činností či podnikání tabu, protože 
se nevzdělávají. Škola a klasické vzdělávání neobsahují informace, které by vedly 
k úspěchu v čemkoliv. Chybí zde něco, jako „tajné kódy“ k úspěchu. 
 
Faktem je, že ony „tajné kódy“ ti nemůže předávat ten, kdo sám není úspěšný a 
těmto kódům proto nerozumí. Byť se s nimi seznámil. 
 
To znamená druhý fakt. Vědět a znát nestačí. To, že vám někdo vyslepičí 
„tajemství“ o jehož podstatě sám moc neví, k úspěchu nepovede. A to i tehdy, 
když důvěrné informace mají reálný základ. 
 
To, co dělá mistra mistrem, je prověřená cesta a následně praxe a zkušenosti! 
 
Každá činnost člověka vedoucí k významným úspěchům a výsledkům v čemkoliv, 
včetně podnikání, takové „tajné kódy“ obsahuje. 
 
Ale nikdo je nedává zadarmo. Je to pochopitelné, proč by to dělal? 
 
Tajné vzdělání je vždy „něco za něco“, musí mít svůj účel a smysl. Proč by někomu 
mistr předával své učení (know-how) bez jistoty, že učedník – následovník je 
hoden tohoto „tajného učení“?  
 
Proto mistři i podnikatelé ve svých oborech museli pro svůj úspěch a pro svoje 
výsledky něco opravdu udělat. Nikdo nechce trénovat lidi bez dostatečné 
motivace nebo lidí bez záměrů. Proto úspěšní a bohatí lidé, podnikatelé a 
experti všeho druhu investují. A investují-li inteligentně, to jest promyšleným 
způsobem, strategicky a s jasnými záměry, potom jim jejich investice přinesou 
kýžený efekt. 
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Něco, jako opravdové expertní vzdělání, neexistuje. To je špatná zpráva pro 
hledače štěstí, ale dobrá pro budoucí profesionály.  
 
I burza obsahuje něco, jako „tajné kódy“. Říkejme tomu pracovně Tajné 
Burzovní Kódy. Jsou to ty informace, které v knihách nenajdete a které jsou 
součástí záměrů a strategií úspěšných lidí. V zásadě mají málo důvodů, aby se o 
ně s někým dělili. A pokud to udělají, musejí mít pro to zvláštní důvody a záměry.  
 
Proto si ušetřete cestu, energii, čas a peníze a neinvestujte do hledání zaručených 
návodů a „svatého grálu“. Neexistují! Ale jsou lákavé a tisíce lidí zde 
(ne)inteligentně investují. Nechť to není tvůj případ, milý čtenáři! 
 
Naše Tajné Burzovní Kódy se nacházejí v našem vzdělávacím systému.  
 
Ten začíná online kurzem HRAJEME SI NA BURZE v jeho profi verzi HNB VIP 
Trader. Učíme zde „podnikání na burze“ formou profesionálně pojaté hry bez 
rizika. Vysvětlujeme zde svoje Tajné Burzovní Kódy. 
 
Naše Tajné Burzovní Kódy jsou způsoby výběru burzy, aktiva, způsob řízení 
peněz. Identifikace příležitostí, práce s riziky, s vlastní mentalitou. Je to naše 
Situační Analýza Online, učíme své parťáky základy toho, jak pracovat s našimi 
burzovními predikcemi WinSignals (s úspěšností 70-90 %). Učíme je vše, co víme.   
 
Podstatná část jich postoupí do našeho Klubu Inteligentních Investorů a dále se 
vzdělávají. 
 
Pracujeme s komunitou. Pracujeme s výsledky, ověřujeme strategie a postupy 
úspěšných parťáků i ty méně úspěšné. To podstatné sdílíme ve své komunitě. Zde 
zůstává to podstatné – naše zkušenosti, know-how, doporučení, postupy, 
strategie a naše Tajné Burzovní Kódy. Ven se nedostane téměř nic.   
 
Lidé, kteří si svoje vzdělání zaplatili penězi, časem i zkušenostmi, si je moudře 
chrání! Dobrá zpráva pro tebe je, že se k nim můžeš přidat! 
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11. Jak nezabít sny o ziskovém podnikání  
 
Platí to všeobecně. Většina lidí zabije svoje sny, vize a plány zásadním přístupem 
– nečinností. 
 
Prostě jen sní, doufají, plkají, nebo raději tají vše, po čem v hloubi duše touží. 
Důvody jsou natolik různé, že zde nemáme prostor je probírat. Je to (ne)vzdělání, 
konformita, poddajnost, (ne)ambice, znevýhodněná pozice na Gaussových 
křivkách – každému prostě není dáno… 
 
Potom jsou nám známí odvážnější a pokušitelé štěstí. Zabijákem snů i budoucích 
zisků, je soubor přesvědčení, mentálního nastavení, návyků a myšlenkových 
vzorců, které vše zajímavé a nadějné odsune na smetiště dějin. Často dříve, než 
pokus o „něco“ spatří svět okolo těchto lidí. 
 
Podnikaví lidé, podnikatelé (i ti burzovní) mohou mít smělé cíle a plány. Mohou 
mít skvělé záměry, ale… Ne všem je souzeno se k úspěchům a k výsledkům 
propracovat. 
 
Inteligentní sny, vize a plány pro podnikatelské záměry musejí mít oporu v 
inteligentním procesu myšlení a investování.  
 
Plus je třeba přidat soubor kognitivních schopností, dovedností… 
 
Plus vzdělávání, odhodlání, trpělivost a disciplínu. Odvahu a ochotu dodržovat 
vlastní pravidla a systémy, které jsou podnikatelem poctivě vyzkoušeny a 
otestovány. 
 
Součástí výsledků je mentální nastavení. Peníze v podnikání i na burze se dělají 
procesem myšlení. Je třeba mít hlavu a mysl v pořádku a funkční ve prospěch 
chtěných cílů. 
 
Podnikání, a zejména podnikání na burze, je o mentalitě, o emocích a o 
psychologii. Podmínky na burze jsou pro všechny stejné, ale mentální procesy v 
hlavách lidí jsou naprosto odlišné. To, čím se na burze vydělávají peníze, nejsou 
čísla, grafy a analýza.  
 
Je to zejména rozhodování a vlastní chování podnikatele, když je v reálné akci s 
penězi. To jest, otevírá pozice na burze a kočíruje svou mysl ke správnému 
rozhodování. Neboť pohyby cen na burze individuální mysl neovlivní, ale své 
vlastní rozhodování je opravdu dobré mít pod kontrolou! 
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Jak nezabít sny o ziskovém podnikání?  
 
V prvé řadě to chce mít srovnáno v hlavě a emocích. I běžné rozhodování v životě 
a v podnikáních je o emocích, málokdy o zdravém rozumu.  
 
Zabijákem peněz na burze jsou nejen nepochopení a neochota se správným 
způsobem vzdělávat a připravovat se tak na cestu inteligentního investora a 
podnikatele na burze.  
 
Hlavním zabijákem jsou přehnané ambice, nedisciplína, netrpělivost a emoce, 
jako strach nebo chamtivost. 
 
Účinkování na burze je především psychologická záležitost. Vše technické je zde 
opravdu velmi jednoduché. V hlavě vzniká vše složité, hlava obsahuje hlavní rizika 
a zabijáky snů i zisků (nejen na burze). 
 
Jsi ochoten pracovat na své mysli inteligentního investora? 
 
 
12. Jak postupně měnit hru na burze v podnikání  
 
Naše podnikání a investiční proces mají několik etap. 
 
Tou první je rozhodnutí. Motivace, proč to chci dělat a jak! 
 
Druhou etapou je prospekce a zkoumání této příležitosti. To jest studium, 
zkoušení, prokousej se touto příležitostí. 
 
Třetí etapou je vědomé vzdělávání a postupné zapojování se do komunity lidí, 
kteří následují podobný směr. 
 
Zde je třeba říct zásadní skutečnost. Účinkování a podnikání na burze jsou velmi 
individuální činností. Může to být skvělá příležitost i pro introverty a lidi, co se 
moc rádi do komunit nedruží. Ale… 
 
Vezmu to ze své zkušenosti.  
 
Naučil jsem se základy a pustil jsem se do akce. Bylo to vzrušující, někdy 
adrenalinové. Brzy jsem zjistil, že to, co mi zásadně chybělo, byla možnost 
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komunikace s lidmi, kteří by rozuměli tomu, co dělám. Někdy to bylo opravdu 
náročné, být sám. 
 
Nedám proto (ač jsem lehký introvert také) dopustit na svou komunitu. V ní jsem 
našel opravdové zdroje motivace, podporu, zkušenosti. Tato komunita umí lidi 
zvednout, když padají. Pomůže, když to potřebují. Požádá o pomoc, protože má 
kde. 
 

To je tedy další krok – držet se komunity lidí a expertů, podnikatelů a 
inteligentních investorů, jejichž cesta a záměry jsou podobné! 

 
A poté nastane čas na ty opravdové podnikatelské záměry a třeba na to, nasypat 
do svého podnikání peníze kvalifikovaných investorů a pěkně to podnikání na 
burze roztočit! Samozřejmě s myslí inteligentního investora! 
 
 
13. Postup a pár tipů pro rizikové investory  
 
Fajn, jsme u konce. Rekapitulujme si postup! 
 
Milý čtenáři, projdi si několikrát důkladně tento obsah, aby se ti do hlavy dostaly 
ty správné myšlenky. Chtěj vědomě a svobodně dělat to, co tě baví.  
 
Toto podnikání tě bude bavit, máš-li podnikavou mysl, kritický vztah k ambicím a 
k riziku, a pokud jsi ochoten se učit, vzdělávat.  
 
Poté stačí přidat jasné záměry, disciplínu, trpělivost, vytrvalost a odhodlání! 
 
Projdi si část II. o tom, jak fungují burzy a kde a jak se na burzách dělají peníze. 
Nauč se základní pojmy, pochop jednoduché základy. 
 
Vyzkoušej si III. část, která je jednoduchým a fungujícím návodem o tom, jak 
začít na burze. Těch 7 kroků…ti ulehčí život, ušetříš čas a peníze. Získáš pár 
dobrých návyků pro svoje budoucí peníze hned na začátku! 
 
Součástí web stránky LEHCE MIMO SYSTÉM je v závěru i nabídka online kurzu 
HNB VIP Trader. Můžeš ji využít, nebo ne. 
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Chci tě jen ujistit, že pouze na tomto místě a pouze při této příležitosti, a navíc po 
pouze vymezený čas, ti dávám ty nejlepší podmínky do kurzu HNB VIP Trader 
vstoupit. Tuto nabídku nikdy nebudu opakovat při žádné příležitosti. 
 
Chci tě ujistit, že tento online kurz je prověřený tisícovkami účastníků a že 
vykazujeme prokazatelně nejlepší stabilitu našich klientů na burze co do výsledků 
i do trvání. Prostě se jich třeba zeptej napřímo ve skupině na Facebooku, zda a 
proč by ti tento kurz doporučili? 
 
Na další level s námi a mými parťáky se můžeš dostat tehdy, když se této cesty 
zúčastníš. Je skvělé mít kolem sebe partu inteligentních investorů a schopných 
lidí. Je na tobě, zda se přidáš. Kam se chceš dostat? 
 
Milý čtenáři! 
 
✓ Soustřeďuj svoje síly, koncentruj svoji mysl na své sny a chtěné záměry.  
✓ Tvůj čas, tvoje energie a tvoje peníze jsou výhradně pouze tvoje. 
✓ Věř tomu, že kam a jak zaměříš svoji pozornost, tam ti to poroste. 
✓ Projdi si tento doporučený postup s otevřenou myslí! 
✓ Investuj svůj čas a potenciál jako inteligentní investor! 
 
Máš přečteno? Je ti vše jasné? V tom případě můžeš jít na druhou část obsahu o 
tom, jak to funguje a jak začít (tajný) expertní byznys! 
 
Jirka Mazur 


