
JSEM DAVID ŠEVČÍK
Je mi 48 let. Dnes mne živí burzovní obchodování. Jak jsem se 
k tradingu dostal? Jaká byla moje cesta? Tyto řádky berte jako 
soubor zkušeností a jako inspiraci. Čas je vzácný a je jednodušší 

přebírat zkušenosti od těch, kteří určitou životní cestou už prošli.

 

V devadesátých letech se v tehdejším Československu objevil nový obor, 
počítače a IT. Stál jsem tehdy u zrodu jedné významné IT firmy.  

Malá firma, začínala tehdy s pěti lidmi. Dnes tato firma zaměstnává 150 lidí 

a má obrat 2,5 miliardy korun ročně.

Pro majitele firmy jsem pracoval na projektech, které přispěly  
k celkovému úspěchu firmy. S majiteli mne dodnes pojí přátelství  

a 25 roků společné profesní cesty. 

Díky růstu firmy jsem poznal dobře korporátní sektor.  
Dodnes pro tuto firmu dělám několik projektů, čistě jako srdcovku.  
Jsem rád, že jsem čtvrt století poznával jeden obor, bez fluktuace  

a bez skákání od jednoho oboru k druhému. 

Přesto se nepovažuji za „ajťáka“, sám neprogramuji.

DAVID ŠEVČÍK

Startoval jsem v „počítačovém byznysu“



Burza a svět velkých peněz

“To je moje, to jsem vybudoval sám”

Možná si říkáte, proč člověk s tak pohodovou kariérou začal zároveň obchodovat na 
burze? Vždy jsem toužil mít vlastní projekt, budovat si vlastní byznys. To je přání 
většiny chlapů, dobývat svět, zajistit pořádně rodinu, být nezávislý. Prostě jsem 

chtěl ukázat na fungující byznys a říct: 

PROČ JSEM SI VYBRAL PRÁVĚ TRADING,  
ČILI BURZOVNÍ OBCHODOVÁNÍ?  

 
Tento obor má jeden obrovský půvab: Neřešíte žádné zboží, žádné sklady, žádné zákazníky,  

žádné zaměstnance. Nezabýváte se fakturami, dovozem, vývozem, sjednáváním smluv  
s odběrateli. Nemáte žádnou konkurenci a nemusíte dělat žádnou propagaci a reklamu.  

Burza je technicky nejjednodušší byznys. A to se mi líbilo a líbí dodnes.

Burza má navíc jednu exkluzivní vlastnost, kterou nemá žádné jiné podnikání:  
Můžete si vše vyzkoušet nanečisto, bez koruny kapitálu. Natrénujete si postupy „na papíru“. 

Peníze zapojíte až ve chvíli, kdy máte natrénováno a „na papíru“ svými obchody  
už vyděláváte. Tohle žádné jiné podnikání na světě neumí.

DAVID ŠEVČÍK



OD PÍKY A OD ZÁKLADŮ

Šel jsem se učit. Od píky, od základů, z gruntu.  
Ve firmě jsem měl svoje vlastní projekty,  

a tak jsem si nastavil využití času tak, abych kromě  
práce pro IT firmu mohl začít budovat i svůj vlastní  

byznys ve světě burzovního obchodování.

Chtěl jsem být přímo uvnitř dění, a tak jsem zamířil do brokerské firmy 
Colloseum. Nezapomínejte, že že píšu o dobách, kdy internet byl v plen-

kách a česká ekonomika se probírala do reality postsocialismu.  
 

NEBYLO MOC PŘÍLEŽITOSTÍ,  
JAK SE PODÍVAT „DOVNITŘ“ DĚNÍ.

 

V Colloseu byl tehdy makléřem Štěpán Pírko,  
který je dnes předsedou představenstva. 

A JÁ SE ZAČAL ROZKOUKÁVAT. 

DAVID ŠEVČÍK



První, na co jsem tehdy narazil byl absolutní nedostatek infor-
mací. V Čechách jsem prošel tunu seminářů a školení, než jsem 

pochopil, že hledám špatně. Učil jsem se totiž od lidí, kteří na tom 
byli stejně jako já – školitelé tehdy byli o lekci před žáky. 

Poznal jsem, že informace nemohu hledat u lidí, kteří jsou na stejné startovní čáře.  
Lidé, kteří se sotva oklepali z komuismu a stejně jako já teprve hledají cestu. 

Poznal jsem, že mladíci, tvářící se jako tradeři, jsou jen o pár lekcí přede mnou 
a že žijí z překladů US zdrojů.

Myslete si co chcete o USA, o Trumpovi. 
Určitě se shodneme na jednom faktu  

– v USA moderní burza začala a funguje nejlépe. 
Američané jsou v tomto oboru nejdál. 

Hledal jsem v USA, v Anglii, v Austrálii lidi, 
kteří měli zkušenosti z burzovního obchodování  

a kteří svoje znalosti předávali. Učil jsem se  
od nich, zkoušel první obchody „nanečisto“.  

A hledal jsem si také brokery, přes  
které jsem zadával první obchody na ostro.

Informace a postupy

ŠEL JSEM TEDY KE ZDROJI, ZAČAL JSEM SE UČIT U AMERIČANŮ. 

DAVID ŠEVČÍK



Měl jsem spoustu kontaktů v zahraničí. Získával jsem 
postupy a především vedení od zkušených lidí.  
Pracoval jsem na psychice. Zadával jsem první  

obchody, sčítal první zisky a zavíral první ztráty. 
Nový byznys se dařil, měl jsem obrovskou radost.

Zkrachoval broker Refco, u kterého jsem  
obchodoval od roku 1998. Vedení brokerské  
firmy bylo obviněno ze zpronevěry, já jsem  
najednou nemohl obchodovat. Peníze jsem  
dostal sice zpět, ale po velkých peripetiích. 

Udělal jsem si účet u PFB Best a obchodoval jsem dál.  
Vylepšoval jsem obchodní strategie, pracoval na psychice, 

 zvyšoval pozice. Zdokonalil jsem ochranu kapitálu  
a vypracoval jsem si správné alokace do jednotlivých obchodů. 

A pak v roce 2012 PFB Best zkrachoval. 

Vzdali byste to? Já věděl, že mám v rukách nástroje, 
které fungují. Věděl jsem, že umím vydělávat. 

 A tak jsem prostě udělal další účet u Interactive Brokers  
a jel jsem dál. Chlap je chlapem proto,  

že umí překonávat i rány pod pás.

RÁNY POD PÁS

A PAK TO PŘIŠLO, BYLO TO JAKO RÁNA DO ZUBŮ. 

DAVID ŠEVČÍK



Výsledky systematické 
práce se dostavily

Je na čase ukázat výsledky. Jeden z nejlepších roků byl rok 
2014, kdy byl na trzích optimální „setup“ pro můj způsob 

obchodování. Podívejte se na tento výpis z účtu (je to právě 
Interactive Brokers, kde obchoduji dodnes)

DAVID ŠEVČÍK



Minimalismus a cestování

Nečekejte ale závratné sumy za „byznys“ třídu letadel nebo pětihvězdičkové hotely. 
Mám rád minimalismus. Cestoval jsem tam, kam se běžní turisté nedostanou. 
S batůžkem a s trochou peněz v kapse. Poznával jsem místa, kam si většina l 

idí netroufne, svět lidí, kteří se turistům neukazují. Funny, jak říkají Američané.

Nejlepší zkušenost mého života nebyl luxusní hvězdičkový hotel na Bali,  
ale návštěva chudinské (a dost divoké) favelly v Brazílii, přímo pod obří sochou Krista.  

Tady šlo o život, přepadli mne. Odnesl to naštěstí jen foťák.  
To jsou zkušenosti, kdy si pak vážíte klidného života a pohody.

Práce na projektech IT firmy a budování vlastního byznysu  
šlo už trošku vlastní cestou. Obojí fungovalo a tak přišel čas užít  

si trošku volného času. Navštívil jsem Asii, Jižní Ameriku.  
Procestoval jsem Severní Ameriku i Evropu.

DAVID ŠEVČÍK



Největší zklamání  
a prozření

V tradingu  jsem prožil jedno obrovské zklamání.  
Byl to trh zlata, respektive manipulace zlata  

na londýnské LBMA. Měl jsem výborný systém  
na obchodování zlata, a vydělával jsem  

s ním opravdu příjemné peníze.

Najednou systém, postavený na logice, přestal fungovat. Proč? Něco mi pokazilo obchody.  
Jak se později ukázalo, německá Deutsche banka vesele manipulovala s trhem zlata.

Byl jsem velmi zklamaný. Dnes už vím, že tohle byla jen špička ledovce.  
Dnes se totiž manipuluje všechno. Nečekejte ale, že teď budu na trading dštít oheň a síru.  

Kdepak, já jsem realita, a tak jsem se přizpůsobil na nové tržní podmínky na trhu.

DAVID ŠEVČÍK



Poznal jsem, že 
základem úspěchu  
na burze je něco  
úplně jiného, než  
co si myslí většina.  
Nováčci a začátečníci 
hledají zaručené  
systémy a postupy.  
To je ovšem  
bezpředmětné!

Mne 20 let obchodování na burze dovedlo k jinému poznání 
– že potřebuji mít vybudovanou vlastní informační  

a vzdělávací síť po celém světě. Musím získávat informace 
od nejlepších profesionálů a nejlépe informovaných kolegů. 

Proto jsem členem různých traderských skupin  
od Austrálie přes USA, až po Kanadu a třeba Slovinsko  

(ano Slovinsko, nikoliv Slovensko).

Proč mi to funguje + jedno tajemství

“  

        ”
DAVID ŠEVČÍK



CO SLEDUJI A ODKUD ČERPÁM? 

Stručně řečeno jsou skupiny, které se zabývají:

› Technickou analýzou trhu
› Market profile
› Opčním tradingem
› Elliotovými vlnami
› Tzv. Harmonickými patterny na trhu
› Forexem
› Akciovými hedge fondy

DAVID ŠEVČÍK

Znám dnes, osobně nebo přes elektronickou komunikaci,  
bývalé manažery hedge fondů z Wall Street  
– a tito hoši mají nejlepší vhled do situace.  

Ostatně býval to jejich denní chleba, dnes je to jejich vášeň  
a koníček. Tito kolegové si vydělali balík a pak si „na důchod“ 

založili vlastní firmy a produkují užitečné informace.



To je tedy shrnutí mojí cesty. Budovat si vlastní  
byznys je skvělá věc. Nejste vydáni na milost šéfovi a 

nemusíte před nikým pokorně kývat hlavou.  
Máte dobrý pocit, že buduje cosi svého. 

Mně dává víc času s rodinou. Nemusíme řešit jak 
vyjít do výplaty, ani jak splácet leasing či hypoté-
ku. Práce a čas, investovaný do vybudování vlast-

ního byznysu, se rozhodně vyplatí.

Držím vám palce a nebo  
jak říkají burzovní profíci:  

„God bless!“

BUDUJ SI BYZNYS

TRADING DÁVÁ MOŽNOST SVOBODNĚ  
SI PLÁNOVAT ČAS A VLASTNÍ ŽIVOT. 

DAVID ŠEVČÍK


