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Holding, který dává smysl

MSU HOLDING a.s. vznikl jako sjednocení skupiny 

společností, zabývající se obchodní činností, zaměřenou 

na různé cílové skupiny. Propojujeme navzájem 

jednotlivé segmenty trhu a tím dokážeme zajistit 

maximální spokojenost našich klientů a vytěžení 

potenciálu pro naše obchodní partnery.

Mezi naše hlavní hodnoty patří dlouhodobá spolupráce 

založená na důvěře a transparentnosti. Náš obchodní 

vztah bude jen tak silný, jak dokážeme naše partnery 

posouvat dál a přinášet jim přidanou hodnotu. Umíme 

pracovat nejen se svými penězi a proto jsme pro naše 

obchodní partnery tou správnou volbou.

       Pokud se chcete naučit létat, 

       ptejte se orlů, ne slepic.

             Matěj Staněk, předseda představenstva
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Finanční poradenství

Každý klient má individuální přání a potřeby, které          

ve svých finančních možnostech potřebuje řešit. Proto 

sdružujeme ty správné finančníky, kteří mají dostatečné 

zkušenosti, certifikace a praxi pro vytváření kvalitních 

návrhů řešení pro různé typy klientů.

Práce finančníka v žádném případě nekončí sjednáním 

finančních produktů. Důležité je pomáhat klientům         

s administrativou spojenou s hlášením pojistných 

událostí, hlídáním výročí smluv, správou investičních 

nástrojů, apod.

Proto někteří z našich poradců nejsou placeni                   

ze sjednatelských provizí, ale paušálně od klientů. Tím 

dávají klientům opravdu objektivní návrhy řešení          

bez finanční motivace.

Naše služby

ź každoroční audit finančních produktů

ź investice do podílových fondů

ź pojištění vozidel a majetku

ź úrazové a životní pojištění

ź hypotéky a úvěry

ź právník on-line 24/7

EFS ADVISORY s.r.o.

Ve financích je důležitá individualita a efektivní nastavení 

všech finančních produktů. Vždy hledáme dlouhodobé 

obchodní vazby, které vytvářejí klientům aktiva a radost. 

Nejsme prodejci finančních produktů, ale správci 

finančních toků klienta.



Realitní servis

Naším prvořadým cílem jen rychlý a kvalitní prodej 

nemovitostí se zajištěním kompletní administrativy       

za naše klienty. 

Dále pak myslíme na potřeby klientů i při nákupu 

nemovitostí. Je velmi důležité nekupovat "zajíce v pytli", 

ale nemovitost, kde je klientovi předem znám přesný stav 

a budoucí náklady spojené s rekonstrukcí.

Přinášíme i řešení pro majitele nájemních bytů, které 

výrazně šetří čas a přináší předem domluvené pasivní 

příjmy. O administrativu a rizika spjatá s neobsazeností  

se naši klienti nestarají. Tohle břímě bereme kompletně 

do naší režie. Cílem je zajištění ziskovosti těchto 

nemovitostí na maximum a snížení starostí na minimum.

Naše služby

ź inspekce kupované nemovitosti

ź ocenění nemovitosti odborníkem ZDARMA

ź garantovaný příjem z pronájmu

ź nákup investičních nemovitostí

ź komplexní zastupovaní při prodeji

REALO SERVIS s.r.o.

Efektivní práce s nemovitostmi je velmi důležitá činnost, 

která když funguje správně, klienti dosahují zajímavých 

příjmů a kumulují svůj majetek. Přinášíme moderní 

nástroje při správě, nákupu i prodeji.



Chráníme naše klienty

Ve spolupráci se špičkovými advokáty a společností    

Vaše nároky.cz SE zajišťujeme pro klienty získání 

finančního odškodnění, na které má klient nárok               

v případě poškození ze strany obchodníků, institucí         

či státu. 

Naše služby jsou i bez vstupních poplatků. Spokojenost 

klientů je vždy na prvním místě, proto u nás nenajdete 

poplatky, spojené s vytvořením nabídky a posouzením 

případu. Díky komplexnosti našich služeb přinášíme 

řešení pro téměř každého klienta. 

Mít obchodní dokumenty v pořádku je základ, proto     

pro klienty připravujeme i individuální smlouvy tak, aby 

byly v souladu se všemi právními náležitostmi.

Naše služby

ź právník on-line 24/7 

ź likvidace pojistných událostí 

ź vzory právních dokumentů ZDARMA 

ź vymáhání odškodnění bez vstupních poplatků 

ź příprava individuálních právních dokumentů a smluv

PORTÁL OCHRANY s.r.o.

Chráníme klienty při nezákonném jednání obchodníků, 

institucí či státu. Zajišťujeme získání finančního 

o d š k o d n ě n í ,  p ř í p r a v u  p r á v n í c h  d o k u m e n t ů                         

a zastupování v občanskoprávních sporech, apod. Naši 

klienti mají posouzení případu ZDARMA!



Energie, tarify a internet

Při sestavování finančních plánů vždy pracujeme               

s náklady klienta. Náklady spojené s energiemi, tarify        

a internetem jsou velmi podstatnou položkou, kterou 

musíme také řádně optimalizovat. Díky bohatým 

zkušenostem dokážeme klientům zajistit kompletní 

administrativu spojenou se změnou dodavatele, vše    

pod dohledem právního oddělení.

Průměrná spotřeba elektrické energie za poslední léta 

neustále stoupá a s ní roste přímou úměrou i cena. Máme 

navázané velké a stabilní společnosti, které dodávají 

stejnou energii, ale cena za ní se velmi výrazně liší. Naše 

komplexní řešení myslí jak na jednotlivé domácnosti, 

firmy tak i na města a obce.

Naše služby

ź nezávislá kalkulace od všech poskytovatelů

ź poradenství v oblasti energií, tarifů a internetu

ź administrativa spojená se změnou dodavatelů

ź garantované pevné ceny

ź právní servis

GATE CONSULTING s.r.o.

Při práci s finančními prostředky našich klientů nesmíme 

opomíjet i pravidelné platby na energie, tarify a internet. 

Na těchto nákladech průměrně klient platí o 30 % více, 

než je potřeba. Naším úkolem je kompletní optimalizace.



Nákup vozidel

Nákup vozidel s sebou přináší velké množství rizik, které 

si klienti často ani neuvědomují. Důležité je kupovat 

pouze taková vozidla, která mají garantovaný původ, jsou 

pravidelně servisovaná, mají dopředu stanovenou 

hodnotu výkupu po 2 - 3 letech a úroky z úvěru nejsou 

vysoké.

Tyto atributy přesně splňuje náš unikátní systém 

financování kombinující výhody operativního leasingu     

a nákupu vozidla na úvěr. Tento druh financování je velmi 

výhodný pro podnikatele a neméně výhodný                  

pro nepodnikatele.

Máme celorepublikovou působnost, proto dokážeme  

pro naše klienty zabezpečit kvalitní a rychlý servis 

spojený s nákupem.

Naše služby

ź garance původu vozidla

ź pravidelné servisování v ceně 

ź garantovaný zpětný odkup po 2 - 3 letech 

ź unikátní financování od 3 % p.a. 

ź kvalitní pojištění za nízké ceny

GATE CONSULTING s.r.o.

Vytvořili jsme unikátní produkt financování vozidel 

kombinací výhod operativního leasingu a nákupu vozidla 

na úvěr. Díky tomuto produktu mají klienti vozidla             

s garancí perfektního stavu za velmi přijatelné peníze.



Korporátní dluhopisy

Vyhledáváme zaj ímavé investiční  př í ležitost i                   

pro dosahování vysokého zhodnocení vlastních 

prostředků i prostředků našich obchodních partnerů. 

Hlavním nástrojem jsou investice do nemovitostí, půjček 

se zástavou nemovitostí a podíly v nově vznikajících 

společnostech. Cílem je bezpečná diverzifikace               

do nástrojů, kde je nízká volatilita a rychlá likvidita              

v případě negativních dopadů trhu.

Víme, že život může přinést různé situace, kdy klienti 

prostředky potřebují. Proto jsou naše korporátní 

dluhopisy postaveny na transparentnosti a na možnosti 

garantovaného zpětného odkupu bez vysokých 

poplatků.

Ilustrativní příklad dluhopisu

ź jmenovitá hodnota 100 000 Kč

ź nadstandardní zhodnocení 6 % p.a.

ź výplata výnosů 2x ročně na účet

ź zástava investiční nemovitostí

ź garance zpětného odkupu po 1 roce s 1 % poplatkem

INVICTA INVEST s.r.o.

Společně s prostředky našich klientů investujeme také 

vlastní finanční prostředky, proto je bezpečí investic       

na prvním místě. Pro klienty vytváříme stejné podmínky, 

které bychom očekávali od našich partnerů i my.



Služby pro bytové domy

Naše komplexní služby pomáhají k celkové spokojenosti 

a bezproblémovému chodu Vašeho společenství. Cílem 

je komplexně řešit požadavky a předcházet budoucím 

problémům.

Naše společnost funguje již od roku 2016 a v současné 

době spravuje ve spolupráci s obchodními partnery více 

než 300 bytových domů. Dobře známe Vaše potřeby, 

které řešíme za přijatelné ceny. Máme rádi transparentní 

jednání s důrazem na kvalitu poskytovaných služeb. 

Přání a potřeby jsou velmi různorodé, proto klienty 

nepaušalizujeme, ale přistupujeme ke každému 

individuálně.

Naše služby

ź pojištění bytového domu

ź úvěry na rekonstrukce

ź investice fondu oprav

ź právník on-line

ź správa bytových domů

ź úklidové služby

ź stavební a řemeslné práce

CHYTRÉ SVJ&BD s.r.o.

Řídíme bytové domy jako firmu a to za účelem 

maximalizace zisku a úspor. Zakládáme si zejména        

na individuálním přístupu k jednotlivým požadavkům 

našich klientů. Díky komplexnosti našich služeb šetříme  

i čas řídících orgánů SVJ.



Pro podnikatele

Podnikatel je vždy jen tak silný, jak velkou má schopnost 

delegovat úkony na ty správné lidi. Měl by zajišťovat chod 

firmy a zejména přísun nových obchodní případů. 

Zbytečná administrativní zátěž velmi často vede                

k nedodržování termínů nebo k brzdění růstu 

společnosti. Díky komplexnosti našich služeb dokážeme 

obsáhnout všechny potřebné oblasti za velmi krátký čas 

a přijatelnou výši peněz.

Uvědomujeme si, že Váš čas je velice drahý a proto 

veškerou administrativu vyřídíme kompletně v naší režii.

Naše služby

ź pojištění pro podnikatele

ź investiční a provozní úvěry

ź založení nové společnosti EXPRESS

ź právník on-line 24/7

ź webové stránky a on-line reklama

ź reklamní a marketingové materiály

ź grafika a design

BUSINESS GROW s.r.o.

Podnikatel má mít na starosti vyhledávání nových 

obchodních případů, kvalitní servis pro stávající klienty    

a růst své společnosti. Administrativa často tento růst 

brzdí a přidělává hodiny času, který není efektivně využit.



Firemní poradenství

Každý podnikatel ze zákona musí podávat daňové 

přiznání, vykazující příjmy a výdaje. Velká část účetních 

jsou pouze lidé, kteří přiznání vyplní a poté se ptají klienta 

na podklady vedoucí k optimalizaci. Tento způsob 

fungování je velice neefektivní a často vede k vysokým 

platbám ve prospěch státu.

Naše poradenské služby systematicky min. na 5 let 

dopředu plánují efektivní optimalizační procesy, vedoucí 

k úsporám času i peněz. Při nastavování těchto procesů 

aplikujeme více než 20leté zkušenosti z oboru.

Cílem není měnit účetní, ale efektivně plánovat. Díky 

komplexnosti působení naší skupiny dokážeme 

propojovat ty správné lidi.

Naše služby

ź nastavení optimalizačních procesů

ź účetní a daňové služby

ź dotační poradenství

ź řízení prodeje společnosti

ź vytvoření a správa emisí dluhopisů

BLUE RESULT s.r.o.

V byznysu je velmi klíčové znát cestu kam jdu a efektivně 

plánovat optimalizační procesy vedoucí k úspoře času      

a peněz. My umíme efektivně plánovat a šetřit, vy znáte 

cestu.



Affiliate marketing

Affiliate marketing (také nazýván partnerský marketing 

nebo provizní systém) je marketingový nástroj 

internetových firem, který funguje na provázanosti 

stránek prodejce služeb nebo produktů se stránkami, 

které službu či výrobek doporučují.

Máme různé možnosti spolupráce i bez vstupních             

a udržovacích poplatků, protože chceme dlouhodobě 

růst a zvyšovat obraty našich partnerů.

Propojujeme off-line s on-linem, proto mezi naše 

publishery patří i obchodní zástupci z nejrůznějších 

oborů. Díky tomuto kanálu získáváte unikátní klienty     

na základě kladného doporučení. Nejedná se pouze         

o sběr nekvalitních poptávek či o umělé bezkonverzní 

zvyšování návštěvnosti stránek.

Naše služby

ź správa reklamních kapaní

ź komunikace s publishery

ź správa a budování sociálních sítí

ź propojování se známými influencery

ź napojení na české cashback portály a agregátory

AFFILGO s.r.o.

Affiliate sítě velmi často vedou IT specialisté, kteří neznají 

cesty. My jsme obchodníci, kteří efektivně propojují      

off-line s on-linem. Proto je naše provizní síť tak efektivní.
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