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text Martin Dočekal foto Archiv

Jak dlouho se věnujete wealth managementu 
a jak jste se k němu vůbec dostal?

Kolem roku 2008 ve mně uzrálo rozhodnutí, 
že už nechci být zaměstnancem. Chtěl jsem mít 
svobodu v rozhodování a v organizování mého času. 
V minulosti jsem pracoval v bankovnictví a po 
odchodu z korporátní sféry jsem se chtěl penězům 
a investicím věnovat i nadále. Uměl jsem si vybrat 
načasování – bylo to pár dní po pádu Lehman Bro-
thers, tedy ideální čas volat klientům s investicemi 
(směje se). Do toho hypotéka, čerstvě narozené dru-
hé dítě. Nebylo to úplně jednoduché, ale s odstu-
pem času jsem si jist, že to stálo za to.

Vaším typickým klientem je člověk, který je 
označován jako dolarový milionář. Můžete nám 
ho přiblížit?

Asi nikoho nepřekvapí, že jsou to v 90 % případů 
podnikatelé a majitelé firem. Ta menšina pak resti-
tuenti a lidé z top managementu firem. Co se týká 

Jak investuje 
dolarový 

milionář?
Jak se liší investice běžného retailového klienta 

a člověka, jehož majetek je alespoň jeden milion 
dolarů? Mění se jejich investiční návyky v čase? Jaké jsou 

nejoblíbenější investice? Jaká aktiva dávají dnes smysl 
a která ho již ztratila? Tyto otázky jsme položili člověku, 
který se o majetek bonitních klientů dlouhodobě stará – 

René Tlolka.

typu, neliší se od průzkumů, které jsou občas k dis-
pozici. Jsou to lidé v průměru kolem 50 let, většinou 
vysokoškolsky vzdělaní. Obecně mají rádi aktivní 
způsob života. Rádi sportují a cestují. Mám spoustu 
klientů, kteří i netradičními způsoby procestovali 
velkou část světa. Zejména destinace, které nejsou 
turisticky úplně známé. Považují za důležité pozná-
vání cizích kultur. Podporují svou rodinu a své děti. 
Často se potkáváme na různých sportovních akcích 
a soutěžích, kterých se účastní i mé děti.

Liší se nějak od toho běžného, retailového?
Od retailových klientů se liší zejména posto-

jem k penězům. Požadavkem movitých klientů už 
obvykle není výrazně rozmnožovat majetek, ale 
především udržovat jeho reálnou hodnotu. Na tyto 
peníze museli zpravidla tvrdě pracovat. Léta tu 
budují firmy a peněz si proto více váží, vnímají 
je trochu jinak, spíše jako nástroj než předmět 
spotřeby. Díky tomu se také mnohem snáz smíří 

90 %
klientů jsou 
podnikatelé 
a majitelé 

firem.
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s výnosem lehce nad úrovní inflace. Ale není to 
o tom, že by nebyli ochotni podstupovat riziko. Do 
určité míry investují i do rizikovějších aktiv, která 
ve výsledku zvyšují průměrný výnos jejich celkové-
ho investičního portfolia. Jde o to riziko správně 
analyzovat a řídit.

Na trhu se pohybujete dlouhodobě. Vnímáte 
nějaký posun v používaných nástrojích nebo jsou 
zde nějaké stálice, které jsou použitelné nehledě 
na tržní situaci?

Relativní stálicí jsou termínované vklady. Ty 
i dnes, v době nízkých úrokových sazeb, hrají ne-

malou roli v konzervativní části investičních port-
folií. Jejich váha však v současnosti postupně klesá 
a na významu nabývají lehce rizikovější produkty. 
To je však logické – i pokud se bavíme o těch nejlé-
pe úročených termínovaných vkladech na trhu, ty 
dnes ani nepokryjí inflaci. Zájem investorů se tak 
postupně přesouvá do oblasti vhodně zaměřených 
fondů kvalifikovaných investorů, korporátních smě-
nek a dluhopisů, které nabízí lepší výnos při stále 
rozumné míře rizika.

Jak se k těmto nástrojům může investor dostat?
Tyto investiční nástroje najdeme v nabídkách jak 

velkých bank, tak i privátních investičních spo-
lečností. Je tedy z čeho vybírat. To je však zároveň 
největší kámen úrazu. Vybrat správně totiž není 
vůbec jednoduché. Pozor bych si dal na tzv. black 
boxy, tedy produkty, do jejichž složení klient nevidí. 
Nejčastěji jde o různé deriváty či produkty, které se 
navenek tváří velmi sofistikovaně. Ve skutečnosti 
jsou však často amatérské, nebo dokonce vytvořené 
s cílem klienta podvést. Lidé jsou dnes díky politice 
centrálních bank ochotni akceptovat poměrně nízký 
výnos, ale podstata některých těchto produktů je da-
leko rizikovější, než se na první pohled může zdát.

Co dluhopisy? Zejména ty korporátní, o kterých 
se na trhu mluví. Jak se k nim stavíte?

Dluhopisový trh jako takový není nic špatného. 
Je to forma, která pomáhá celý kapitálový trh roz-
víjet a dává mu další dynamiku. Jako problematic-
ké vidím některé neveřejné, ale bohužel i veřejné, 
emise. Ty jsou občas zneužity a dochází k tomu, že 
dnes může vydávat dluhopisy kdekdo a poradci je 
zařazují do portfolií jen proto, že za jejich prodej 
mají vysokou provizi. Jsou tu jistě firmy, chcete-li 
– dluhopisoví emitenti, kteří investují vypůjčené 
peníze klientů do reálných aktiv velmi obezřetně, 
není to černá díra na peníze, ze které by se tyto 
prostředky tunelovaly někam ven. Vedle toho tu 
jsou však firmy, které z takto získaných prostředků 
kupují bez rozmyslu kdeco a za jakoukoliv cenu. To 
pak může vést k tomu, že v případě recese nebudou 
mít tyto emise z čeho vyplatit.

Je tedy nějaký indikátor, jak tedy poznat ten 
kvalitní od nekvalitního ba přímo podvodného?

Hodně zjednodušeně, emise veřejně obchodované 
na burze většinou problém nejsou. Nebál bych se 
ani privátních emisí určených omezenému okruhu 
kvalifikovaných investorů. Víc bych se bál emisí 
v celkovém objemu do 1 milionu EUR, které jsou 
z výjimky ČNB veřejné, aniž by bylo nutné k nim 

zpracovávat emisní prospekt. Je to tedy velmi 
jednoduchá cesta, jak zcela legálně oslovit široké 
spektrum retailových klientů, kteří většinou nedo-
káží relevantně vyhodnotit míru podstoupeného 
rizika. Můžete založit 10 firem a na každou vydat 
emisi do jeden milionu eur a z retailového trhu 
tak získat jednoduše nemalé množství peněz. Je 
tedy potřeba obezřetnosti a posoudit si kvalitu té 
dané firmy – její historii a zejména záměr, na který 
takto půjčené peníze směřují.

Pro mě osobně je dobrým ukazatelem, pokud se 
daného záměru účastní banka. Je to dobré vodítko 
toho, zda je produkt doporučitelný pro klienta. 
Není problém, když podnikatel část zdrojů získá 
právě cestou dluhopisů. Ale měly by sloužit pouze 
jako předskokan pro bankovní financování nebo 
jeho doplněk. Pokud je však záměr financován ze 
100 % z peněz získaných skrz dluhopisy, je to hodně 
podezřelé. A investor na sebe bere velmi vysoké 
riziko.

Zároveň mě zajímá, jsem-li schopen o firmě 
dohledat bez větších problémů více informací, jako 
například hospodářské výsledky, vlastnická struk-
tura, články v médiích apod.

Ty klasické nástroje, jako jsou termínované vkla-
dy, dluhopisy či směnky, jsme probrali. Jaké jiné 
instrumenty stojí ještě za zmínku?

Osobně vidím velký prostor pro specializované 
fondy kvalifikovaných investorů (FKI), které mají 
zajímavě či netradičně nastavený investiční záměr. 
Pro klienta je to většinou jednodušší způsob, než 
než kdyby investoval do jednotlivých aktiv indivi-
duálně, navíc jsou tyto struktury regulovány ČNB 
a pod dohledem depozitářské banky. Jde tedy 
o méně rizikovou formu.

K jejich nákupu je potřeba alespoň jeden mil. 
korun a na trhu jsou již nějakou dobu k dispozici. 
Nicméně, těch které by stály za pozornost boha-
tých investorů, je pořád ještě málo. Výjimky se však 
najdou.

Mám na mysli například alternativní fondy 
specializující se na umění, veterány či víno, což 
jsou všechno komodity, jejichž cena v čase neustále 
roste. Platí zde ovšem stejné pravidlo jako u každé 
jiné investice - důkladně si prověřit produkt a jeho 
poskytovatele a zároveň dostatečně diverzifikovat.

A nějaký recept na nalezení toho pravého FKI 
máte?

Obecně bych hledal ty, které jsou v něčem jedi-
nečné a zajímavé, ať už jde o ty alternativní, nebo  
i ty standardněji zaměřené. Nyní například externě 
spolupracuji na přípravě dvou fondů kvalifikova-
ných investorů. Jeden bude zaměřen na americké 
akcie, druhý na futures a opce. Do obou se snažíme 
vtisknout základní požadavky bonitních klien-
tů, především nepodstupovat příliš velké riziko 
a zajistit výnos nad úrovní běžně dostupných 
srovnatelných produktů. Akciový fond bude založen 
na metodě stock-pickingu, tedy pečlivém výběru 
dlouhodobě hodnotových akcií obchodovaných na 
americké burze. Podstatou je vybírat na základě 

Zájem investorů se postupně 
přesouvá do fondů kvalifkovaných 
investorů, korporátních směnek  
a dluhopisů, které nabízí lepší 
výnos při stále rozumné míře 
rizika. 



René Tlolka
Vystudoval Mezinárodní obchod na Vysoké škole 
ekonomické v Praze. Má pracovní zkušenosti z několika 
nadnárodních finančních institucí – Citibank, GE Money 
bank nebo UniCredit Bank, kde zastával manažerské 
posty. Na volné noze působí od roku 2008 a v součas-
nosti je jediným majitelem a jednatelem ve společnosti 
Equity Consult, která se zaměřuje na správu finančního 
majetku. Je ženatý a má tři děti. Ve volném čase se 
věnuje fotografování, sportu, hudbě a rodině.
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dostávám k analýze a názoru. Určitě je fajn, když 
je klient obezřetný nejen k tomu, kam peníze inves-
tuje, ale i k lidem, se kterými pracuje.

Jsou nějaké speciální požadavky, se kterými se 
setkáváte?

Dnešní doba je hodně charakteristická tím, že 
klienti, kteří v 90. letech začali budovat své firmy, 
jsou dnes často ve věku, kdy přemýšlejí o nástup-
nictví či prodeji firmy. Někteří v tom mají jasno, 
protože mají pokračovatele v rámci rodiny. Tam je 
ta kontinuita dána. Ale tam, kde nikdo takový není, 
je to téma, které spolu řešíme.

Pokud svou firmu prodají, budou muset řešit ná-
sobky peněz, než na jaké jsou sami dnes zvyklí. To 
je velká výzva pro privátní poradce. Pokud si jejich 
důvěru udrží, zpravidla budou obhospodařovat 
tyto peníze oni. Ale o to větší nároky to na ně klade, 
aby byli schopni vyhovět i klientovi, kterému dnes 
spravují desítky milionů korun a budou z nich 
najednou stovky milionů. ✕

Martin Dočekal, 
odborník na finančně-poradenský trh

analýzy účetních dat za posledních 10 let zdravé, 
nepředlužené společnosti, které jsou v danou chvíli 
vystresované. Cílem tedy nebude obchodovat za  
každou cenu, ale čekat na správný okamžik. 
Naopak fond zaměřený na futures a opce bude 
obchodovat zčásti automatizovaně prakticky neu-
stále. Podkladovými aktivy budou komodity, akciové 
indexy, dluhopisy nebo měnové páry, do budoucna 
pravděpodobně i kryptoměny. Cílem tohoto fondu 
bude dosahovat výnosu i v době poklesu finančních 
trhů, a to bez výraznějšího kolísání jeho hodnoty, 
což se zatím během testovacího provozu za posled-
ní rok daří naplňovat.

Pojďme to vzít obecněji. Co diverzifikace, jak 
moc velkou hraje roli v portfoliu?

Velkou – i když se mi nějaký finanční produkt líbí 
sebevíc, nemohu do něj dávat většinu svých peněz. 
A neplatí ani tak, jak si občas někdo myslí – že když 
nakoupím 10 různých dluhopisů, bude to v pořádku. 
Musím investovat do různých aktiv a ideálně tak, 
aby mezi sebou nekorelovala. Spousta investorů je 
zainvestována v nemovitostech a zároveň v akciích. 
Jakmile však přijde hospodářská recese, ceny větši-
ny nemovitostí se propadnou. A stejným směrem se 
vydají s nejvyšší pravděpodobností i akcie. V tomto 
případě mě tedy diverzifikace příliš neochrání. 
Proto je důležité mít diverzifikaci nastavenou tak, 
aby se pohyb v cenách aktiv, do nichž mám zainves-
továno, vzájemně vyvažoval.

Jaká je tedy podle vás ta správná investiční 
filozofie?

Vycházím z toho, že většinou pracuji jen s urči-
tou částí celkového investičního majetku klienta. 
S tou, která je určena na investice finančního 
charakteru. Nepracuji tedy s prostředky určenými 
k investicím do nemovitostí či nákupů majetkových 
podílů v jiných firmách. V průměru se tedy starám 
o 30–50% investičních zdrojů klienta. V rámci této 
části vím, že 5–10 % z této částky může být investo-
váno do produktů jednoho konkrétního emitenta či 
finanční instituce. Ve finále je tedy klient expono-
ván směrem k jednomu subjektu jen velmi málo. 
Pokud by došlo k tomu nejhoršímu, tedy úplné 
ztrátě hodnoty této investice, klient to bez problé-
mů ustojí.

Dále investice musí být rozděleny časově. Musí 
být strukturovány tak, aby klient měl v případě, že 
se mu naskytne jiná zajímavá investiční příleži-
tost, peníze kdykoliv k dispozici a nemusel sahat 
na dlouhé peníze, které nesou vyšší výnos, ale jsou 
zpravidla méně dostupné předčasně. Vhodně řídit 
likviditu je proto taktéž velmi důležité.

Jak má tedy klient poznat do čeho peníze vložit 
a do čeho ne?

Pokud jsem majitel či ředitel firmy, která má 
prosperovat, potřebuji se obklopit schopnými 
profesionály. Stejně tak i v případě, že chci co nej-
lépe ochránit a zhodnotit svůj investiční majetek, 
potřebuji spolupracovat s kvalitními poradci. Toto 
je první cesta. Cestou druhou je vlastní analýza 
a výběr investičních příležitostí. Jde spíše o celkové 
nastavení klienta – zda se mu do toho chce pouštět 
na vlastní pěst, nebo je pohodlnější si někoho 
zaplatit. A zda na to má dostatek času a nástrojů. 
Výběr dobrého poradce je věc klíčová. Je potřeba 
však dobře odhadnout kvalitu a motivy samotné-
ho poradce. Nalijme si čistého vína – na trhu se 
určitě, stejně jako v každém jiném oboru, pohybují 
kvalitní a méně kvalitní lidé. Jsou zde i zlatoko-
pové, kteří na zájmy klienta nehledí. Nabízejí jim 
podřadné a rizikové nástroje, za jejichž prodej jsou 
však dobře zaplaceni.

Jak poznat toho dobrého poradce od toho, který 
se mě snaží jen „oholit“?

Je to dlouhý proces. Zejména pak pomáhají 
reference přátel a známých, kteří mají podobný 
majetek, potřeby a požadavky. A určitě se doporu-
čuji potkat s více poradci a srovnávat. Vyzkoušet si 
je. Beru to ze svého pohledu. Pokud mě dnes někdo 
osloví s tím, že by byl rád, abych nabízel jeho 
produkt, trvá poměrně dlouho, než jej představím 
svým klientům, pokud tedy vůbec. Nejdříve si udě-
lám detailní screening produktu a jeho poskytova-
tele. Poté si všechny produkty a příležitosti, které 
screeningem úspěšně projdou, testuji na vlastních 
penězích a až potom je nabídnu klientům.

Díky bohu movitější klientela je celkově vzdě-
lanější a zkušenější, než ta retailová. Majitelé 
firem, podnikatelé či manažeři umějí díky povaze 
své práce lépe vyhodnocovat rizika a jejich vyšší 
finanční rezervy je motivují k tomu, aby se aktivně 
zajímali o možnosti, kam je umístit. Jejich znalos-
ti a povědomí o možnostech investování jsou jistě 
na vyšší úrovni a i proto jsou více opatrní v tom, 
komu svěří starost o své peníze. Až na absolutní 
výjimky se nestává, že by movitý klient novému 
poradci svěřil celý svůj investiční majetek. Retail 
dá více na dojem a snadněji podlehne líbivým 
frázím a slibům o vysokém zhodnocení. Z toho pak 
vzniká spousta problémů. Klient musí umět analy-
zovat tvrdá data – výnos, riziko, likvidita, ale i ta 
měkká – kvalita komunikace, schopnost podávat 
informace, dovolat se poradci apod. Pokud klient 
nedostane kvalitu servisu, na který je zvyklý, od-
chází okamžitě jinam. Toto všechno pak tvoří mix, 
který rozhoduje o tom, zda klient poradci svěří 
další peníze.

Soupeříte i s jinými poradci u jednoho klienta?
U většiny klientů jsem jediným nebo jedním 

z mála poradců, se kterými pracují. Co je běžnější, 
že klient si sám obchoduje s částí peněz. Často 
jim přicházejí nabídky například od jejich privát-
ních bankéřů či jiných poradců, které pak mnohdy 

Dnešní doba je charakteristická 
tím, že klienti, kteří v 90. letech 
začali budovat své frmy, jsou dnes 
často ve věku, kdy přemýšlejí  
o nástupnictví či prodeji frmy.


