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Asi jste si  všimli, že jsme na jaře utekli 
z multilevelu jménem Economia  a 
„udělali se pro sebe“… 

To trochu souvisí i s 
 
Á propos – kolik vás je z MLM a poolů? 

Obecný – ekonomická situace, prostředí 
Legislativa, tlak NOZ, finanční arbitr 
Konkrétní – MLM nebo brokerpooly 
 
 

_______________________________________ 

 



_______________________________________ 

 

Zásadní pohled: 
Celé naše poradenství stojí na jedné 

velké lži: zadarmo 
 
Tato lež stojí na třech nohou  
       (tři zdroje a součásti marxismu) 
 

* 1) jde o maskovanou distribuci 
 
* 2) provize 

 
* 3) předplacená provize 
 
 



___________________________________ 

 

Maskovaná distribuce: 
= deformace motivace na pouhý 

prodej (u MLM totální)… 

• Poradenský motiv je v „lepším“ případě 

jen okrajový (u minima těch slušných) 
 

• Z toho vyplývá celá komunikace včetně 

argumentace (i akvizice) klienta 
 

• Prodává se, co centrála řekne… 



Provize – základ všeho „ostatního“ 
 

Co je vůbec provize? Něco mezi 

podílem na ziskové marži a úplatkem… 

 

Argumenty o rohlíku i autech – za 

zprostředkování prodeje… 

 

Ale co třeba Rath – od koho dostal 

nejen jednu krabici? 

 

 
_______________________________________ 

 



Předplacená provize 
 

O tomto režimu můžeme hovořit hodiny… 
 

Klasický makléřský systém – zasloužené 

(pay as you go) provize… 
 

Makléř ovšem zastupuje zájmy klienta a 

pracují převážně v neživotě (INSIA) 
 

obrovský motiv na misseling (Chotovinský) 

i přebouchávání (přepojišťování) 

 

 

 
___________________________________ 



Zkušenosti z ciziny 
Británie, Austrálie, Nizozemsko (ač mělo 

skoroprůběžné provize): zcela zrušily provizní 

distribuci = poradenství  jen placené!! 
I sdělování provize bylo k ničemu 
 

Předplacené poplatky devastují klienta 

Dále lumpárna – počáteční jednotky (ING zrušilo 

všude, zavedlo jednotnou nákladovost: Wabeke = aTANK) 
 

Nizozemsko: obrovské odškodné klientům 

I to MLMácké Německo: diskuse ZDV (ČAP) 
(návrh na snížení provizí: 120 % RP na 10leté storno, 75 % RP na 5leté)  

_______________________________________ 

 



Čekání na IMD2  

(šachy kolem naší 38 – spadl pod 

stůl i ve své kastrované verzi) 
Omezení provizí?? V Německu se pojišťovnám 

už podobným způsobem povedlo zastropovat provize 

soukromého nemocenského pojištění. 

I německé pojišťovny se bojí 

„anglické cesty“ 

… s IŽP je konec 

_______________________________________ 

 



_____________________________________________ 

 

Nové pravomoci finančního arbitra 

Lukáš Vacek 

 

 



Od 1. listopadu má finanční arbitr 
nové pravomoci: v ŽP a investicích  

– nejen produkty, ale hlavně 

prodej/zprostředkování: i zpětně! 
Jde o mimosoudní rozhodování 

soukromoprávních sporů – důkazní břémě! 

Rozhodnutí vykonatelné: musí  
zaplatit odškodné klientovi + pokutu 
 (10 % škody, min. 15 000 Kč) 

_____________________________________________ 

 



Vznikají firmy nejen na ochranu klienta, 

ale přímo na vymáhání odškodného 

Platí NOZ s jasnou definicí profesní 

odpovědnosti za radu!!!  

Jistě jste slyšeli o Finemon Vítka Kalvody 

Možná i o TV seriálu „Hvězdný prachy“ 

Pusťte si ta videa (zejména to jedno 

_____________________________________ 

 



   

 

 

_____________________________________________ 

 

Zásadní zápas zprostředkování/poradenství 
 

Prodej nebo poradenství??? 
 

MLM nebo pool??? 
 

Provize:  

je záchranou u ŽP alespoň průběžné vyplácení? 

 

Problém dokonce roste: 
U investic (pravidelných) – délka „předplacených“ až 

ke 30 rokům 

(nehledě na lumpárnu 5% vstupních poplatků) 

 



    

 

 

_____________________________________________ 

 

Co tedy s poradenstvím 
 

Provizní obrat „velké sedmy“ > 5 miliard korun  
Tolik tedy klienti zaplatili za „služby“… 

 

Jaké to byly služby? Nejsou tu jen ŠMEJDI, ale 
i šmejdilové  

 

Dohledové benchmarky ČNB: 
Pojišťovny si musí hlídat distribuci!!! 
 

Nový průšvih: DPH   
tak či onak – v budoucnu přežije jen ten 
kdo obstojí v placeném poradenství 



_____________________________________________ 

 

 

 



    

 

 

_____________________________________________ 

 

Dobrá zpráva 
Nákladovost penzijní reformy  

 

Dnes poplatky fondů: vstup i 5 %, mng fee 2 % 
Navíc TER (total expence ratio) ještě víc  

 

TER v desetinách % + 10% podíl na výnosu 
 

Smutek 2. pilíře ještě není konečný, legrace je 
ve 3. pilíři: Každoroční kladná nula je investiční 
rakovina!! Staré transformované jsou 
odsouzeny k vymření 
 

Zatím vás platí klienti a nevědí o tom – 
musí to vědět a systém změnit na win-win 



_____________________________________________ 

 



_____________________________________________ 

 

A přeji Vám 

samé úspěchy: 

Dobré zdraví a 

dobré (bohaté) 

klienty... 

Děkuji Vám za pozornost 



Stephen King  

(hlavní ekonom HSBC):  
Konec 20. století se stále více 

jeví jako zlatý věk, kterým si 

vyspělé ekonomiky už prošly 
a který se nebude opakovat.  

 
„Otázkou už není, zda do 
ztracené dekády spadneme, ale 
to, zda se z ní dokážeme dostat“ 

_______________________________________ 

 



Prodejte vše „bezpečné“ 

a vsaďte na akcie 
„Měli byste prodat americké, britské i německé 

dluhopisy, švýcarský frank, japonský jen, zlato i 

vše ostatní, o čem jste si mysleli, že je to bezpečné 

úložiště hodnoty,“ radí otevřeně investorům Erik 

Nielsen, šéf ekonomického výzkumu UniCredit.  

Tou správnou sázkou na další roky jsou podle něho 

bez pochyb akcie. Sám sebe označil za „super-býka“ 

a věří v růst akcií na trzích po celém světě, a to po 

dalších několik let.  
 

___________________________________ 

 



Nizozemsko: miliardy odškodného 
U nás pojišťovny stále používají tzv. počáteční 

jednotky na úhradu počátečních nákladů.  

V Holandsku to však už dlouho nebylo možné. 

Nyní tresty vysokými kompenzacemi: 

Nizozemský orgán dohledu nad fin. trhy AFM 

(Autoriteit Financiële Markten) od roku 2006 

Žaloby – Aviva = Delta Lloyd Group 300 mil. eur 

pod standard nákladovosti Wabeke max. 2,5% 

(u nás jen samotné fondy často nad 3 %). 

 
_____________________________________ 

 



 Finanční svoboda (asi jste tu hru hráli) 

do každé rodiny?  
  

Asi každému napsat na čelo: Každá 

jistota je jen a jen jistotou reálné ztráty 
 

 

_____________________________________________ 

 

 

Dokáže to klientům někdo:  

1. Vysvětlit 

2. Dokopat je, aby se podle toho i chovali 

 

Nevím a stále víc pochybuji  



_____________________________________________ 
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Vývoj v Evropě: ve Velké Británii a 

Nizozemsku zákaz provizního prodeje 

V Německu jedná tamní asociace pojišťoven 

(GDV): snížit provize na 120% (10leté 

storno) resp. 75% provize (5leté storno). 

Pojišťovnám se už podobným způsobem 

povedlo zastropovat provize soukromého 

nemocenského pojištění. 

_____________________________________ 



_____________________________________________ 

 



_____________________________________________ 

 


