
Příloha č. 1 Vznik Partners Financial Services 

Vzniku Partners Financial Services, a. s. předcházelo několik afér. 

V roce 2005 vystoupila řada dalších finančně-poradenských firem z AFIZ. K tomuto 

výstupu došlo na základě kauzy Helvag, díky které přišli klienti OVB Allfinanz o nejméně 

300 mil. Kč. Vedení OVB se zřeklo v této záležitosti jakékoliv zodpovědnosti. 

V roce 2007 dochází k další zlomové kauze pro největší finančně-poradenskou 

společnost na českém trhu (OVB Allfinanz). Z firmy odchází téměř 650 lidí a míří do nově 

zakládané Partners For Life Planning. Hlavními aktivátory jsou přitom Radim Lukeš a Petr 

Borkovec. Oba nespokojeni se stavem věcí v OVB: nováčci jsou velmi špatně ohodnocováni, 

v důsledku čeho jsou nuceni prodávat drahé, pro klienta často naprosto nevýhodné, produkty. 

Velká část z jejich provize přitom plyne k mateřské společnosti v Německu bez jakékoliv 

podpory české dcery. Díky kauze Helvag a prodejním praktikám ztrácí spolupráce s OVB 

jakoukoliv prestiž.  

Vzniká tým odborníků, který má vysoké cíle a nemalé ambice napravit stávající 

situaci. Palková pro web investujeme.cz [online] uvedla: 

"Rozhodli jsme se povýšit finanční poradenství v České republice na úroveň vyspělých 

zemí," říká výkonná ředitelka Kateřina Palková, která si přináší zkušenosti ze společnosti 

Pioneer Investments a z působení na Komisi pro cenné papíry. "Chceme dát finančnímu 

poradenství důstojnost, která mu náleží. Tým, který se sešel v Partners, je pro mne zárukou 

úspěchu." 

„Finanční poradenství Jinak,“ hlásá slogan firmy a Petr Borkovec dodává (Partners.cz, 

online): "Jsme přesvědčeni o tom, že kvalitní finanční poradenství založené na odborných 

znalostech, nezávislosti a objektivitě poradce je pro každého klienta obrovským přínosem. 

Věříme v celoživotní partnerství mezi klienty a poradcem Partners a otevřený vztah založený 

na důvěře. Snažíme se být vždy o krok napřed a přicházet s inovacemi, které mají přidanou 

hodnotu pro klienty. Proto máme v portfoliu exkluzivní nízkonákladové produkty. Jako jediná 

finančně-poradenská společnost na trhu také nabízíme kvalitní bankovní produkty a služby." 
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Příloha č. 2 Filozofie a systém Partners Financial Services 

Zakladatelé nově vzniklé společnosti si uvědomují, že pro to, aby získali silné 

postavení na trhu, musí změnit spoustu principů, na které byli jinak zvyklí v OVB. 

Prvním krokem je změna provizního systému. Aby bylo docíleno objektivnosti 

poradců, je zaváděn jednotný provizní systém. Poradce tedy dostane stejné provizní 

ohodnocení nezávisle na společnosti, jejíž produkt klientovi doporučuje. Nyní tedy není 

motivován výší provize nýbrž pouze přidanou hodnotou pro klienta a tedy i budováním si 

dobrého jména. 

Co se přerozdělení provizí týče, 80% plyne do struktury a pouhých 20% centrále, kde 

konečně přináší přidanou hodnotu i poradcům. Vznikají a neustále se zlepšují IT systémy a 

databáze. Díky nim je tak možné efektivně využívat klientská data a zejména pak zpětně 

kontrolovat kvalitu poradenské práce. Později firma dokonce investuje do systému Watch 

Dog, který automaticky hlídá práci poradců a upozorňuje na podezřelé smlouvy, které by 

mohly být uzavírány v neprospěch klientů. 

Základním pilířem Partners je však jeho analytický tým, který vede ekonom Pavel 

Kohout. Poradci tak získávají např. přehled pojistných podmínek v kostce, doporučení 

ohledně podílových fondů z hlediska poplatkové struktury, investičního manažera a 

dlouhodobé výkonnosti fondů, aktuality ze světa úvěrů, pomoc při vyjednávání speciálních 

výjimek a slev a v neposlední řadě doplňuje tým analytiků také odborník přes firemní 

klientelu. Partners navíc garantuje svým klientům hladký průběh při vyřizování pojistné 

události, a proto je mezi analytiky i pojistný likvidátor. Pouhými analýzami stávající situace 

práce zaměstnanců centrály nekončí. Jejich dalšími úkoly je vyjednávat speciální podmínky a 

vytvářet tak exkluzivní produkty, které přináší vyšší přidanou hodnotu klientům. 

Vedení Partners si uvědomuje, že finančního poradce nemůže dělat každý, a proto 

kladou svým novým spolupracovníkům na rozdíl od konkurence překážky navíc. Jako 

minimum vyžadují úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou a přidávají kromě 

zkoušek ČNB také nutnost složit interní certifikaci a projít pohovorem, tzv. supervizí, před 

řediteli a partnery společnosti, kde si kromě osobnostního nastavení uchazeče ověřují i jeho 

odborné znalosti. 
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Ačkoliv dochází ke změně přístupu ke spolupracovníkům, je potřeba zamyslet se i nad 

klienty. Ti vyžadují dlouhodobou péči a servis. Nejen, že se v průběhu několika let mění 

jejich životní situace, ale zároveň i trh prochází změnami, kterým se potřebují neustále 

přizpůsobovat. V Partners tak vznikají nástroje pro servis klientů - webový portál, call 

centrum, kampaň management, klientská centra a četné reklamní kampaně (billboardy, potisk 

na tramvajích, televizní reklamy, atp.). V důsledku této myšlenky – dělat byznys opravdu 

dlouhodobě – také vzniká koncept franšíz. 
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Příloha č. 3 Definice základních proměnných 

 

Definování provizního obratu (v Kč i BJ) na průměrného klienta jednotlivce A a průměrného klienta s hypotékou B 
   

         Průměrný klient A (1 osoba)   Provize BJ 
 

Průměrný klient s hypotékou B (2 osoby) Provize BJ 

IŽP / zajištění 500 6 300 30 
 

Hypoteční úvěr 600 000 7 682 37 

spotřeb. úvěr / konsolidace (s pojištěním) 
100 
000 3 000 14 

 
IŽP / zajištění 1 000 12 600 60 

Pravidelná investice na 15 let 500 1 865 9 
 

Pojištění majetku 5 000 1 313 6 

Doplňkové penzijní spoření 500 563 3 
 

Pravidelná investice na 20 let 1 000 5 355 26 

běžný účet 1 313 1 
 

běžný účet 1 313 1 

pojištění majetku ročně 2 000 525 3 
 

Doplňkové penzijní spoření 1 000 1 126 5 

         Celkem jednorázová provize   12 565 60 
 

Celkem jednorázová provize   28 388 135 

         

         Měsíční provizní obrat 

  
Měsíční struktura nákladů 

  Počet koncipientů na pobočce 4   

  
Nájem 10 000 

  Počet klientů A na koncipienta za měsíc  3 180 

  
Energie a ostatní režie 4 000 

  Počet klientů B na koncipienta za měsíc 1 135 

  
Bankovní koutek 12 000 

  Celkový objem produkce za měsíc 1259 315 

  
Personální náklady 38 094 s 25% rezervou 

 
Celková produkce v Kč 

264 
335   

  
Celkem náklady za měsíc 64 094 

  

         Pracovní a provozní doba dnů hod Celkem 

 
Pracovní poměr - minimální základ, 1 zaměstnanec 

Po - Pá (min. 8 - 19) 5 11 55 

 
Hrubý základ na 4h. úvazek 96 60,0 5 760,0 

So - Ne (min. So 8-13) 1 5 5 

 
Odvody 34%     1 958,4 

Rezerva na přesčasy, více práce apod. 20% 12 

 
Stravenky 40 20 800,0 

Dovolená 10% 6 

 
Příspěvek zaměstnavatele na IŽP 

  
500,0 

CELKEM týdně hodin 78 

 
Náklady na zaměstnance při VPP / 1 měsíc (zaměstnanec na VPP, 4 hod./denně) 9 018,4 

CELKEM měsíčně hodin 338 

 
Čistý  příjem 1 zaměstnance na VPP / 1 měsíc 

  
6 426,4 

Přepočet na poloviční úvazky (4 hod.)     2,0 

 
Náklady na zaměstnance při HPP / 1 měsíc (zaměstnanec na HPP, 8 hod./denně) 18 036,8 
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Typy klientů: 

Pro propočet výkonů jednotlivých koncipientů jsou využity 2 typy klientů. Průměrný 

klient typu A je osoba, která nesplácí žádný úvěr na bydlení a jeho příjmy jsou v průměru 

20 000 Kč, přičemž je schopný si měsíčně odkládat pro realizaci finančního plánu 3 000 Kč. 

Klient typu A je pro oblast Bruntálska typičtější, proto se počítá s tím, že na 2 koncipienta 

připadnou v průměru 3 takovíto klienti za měsíc. 

Na druhé straně se zvažuje klient typu B, který se rozhodl pro investici do vlastního 

bydlení, na které potřebuje hypoteční úvěr ve výši 600 000 Kč. Jeho příjmy jsou 30 000 Kč a 

je schopný si měsíčně pro realizaci finančního plánu odkládat 5 000 Kč. Tento typ klienta je 

pro Bruntálsko méně typický, proto se zvažuje, že na 2 koncipienta připadne měsíčně pouze 1 

klient typu B. 

Náklady na zaměstnance: 

Pro potřeby franšízové pobočky se zvažují 4 koncipienti, kteří jsou zaměstnáni na 

částečný úvazek, tzn., že měsíčně odpracují 96 hodin. Při hodinové mzdě 60 Kč, měsíčních 

příspěvcích na stravenky 800 Kč a na IŽP 500 Kč činí měsíční náklady na 1 koncipienta 9 018 

Kč. Koncipient přitom dostává 6 426 Kč měsíčně jako svou čistou mzdu včetně příspěvků. 

Asistentka ředitele bude zaměstnána na hlavní pracovní poměr, tzn., že měsíčně 

odpracuje 192 hodin. Mzdové náklady na asistentku vč. příspěvků budou činit 18 037 Kč 

měsíčně. 

Ředitel pobočky bude současně franšízantem a ten si nebude vyplácet pravidelnou 

mzdu na měsíční bázi.  
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Příloha č. 4 Model vývoje produkce franšízy 
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Výkony vs. příjem franšízy 

Při výkonu finančně poradenské práce platí, že provize od obchodních partnerů 

přicházejí cca 2 měsíce po podpisu a doručení uzavřených smluv (provize se vyplácí až 

v okamžiku, kdy klient provede 1. platbu). Měsíční výkony se proto v příjmu franšízy 

objevují s dvou měsíčním zpožděním. Tyto příjmy jsou současně sníženy o 20 %, protože se 

v praxi běžně stává, že nejsou všechny podepsané smlouvy proplaceny (nejčastěji z toho 

důvodu, že klient smlouvy podepíše, ale platby neuskuteční). Polovina příjmů franšízové 

pobočky je navíc po prvních 6 měsících snížena o dalších 50%. Zvažuje se totiž varianta, kdy 

koncipienti realizují obchody na základě doporučení externích obchodníků (poradců ze sítě), 

kteří mají nárok na 50% provizi ze zrealizovaného obchodu klientů, které mají ve své správě. 

2 varianty úvěru a následných výpočtů 

Pro potřeby bakalářské práce je dále provedeno srovnání 2 variant, kde v 1. si 

franšízant půjčí od Partners 1 mil. Kč a 0,5 mil. Kč vkládá ze svého. Tato varianta je pro lepší 

orientaci označena zelenou barvou. 

Ve druhé variantě, označena žlutou, si franšízant půjčí 0,5 mil. Kč od Partners a 1 mil. 

Kč vkládá ze svých vlastních prostředků. 
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Příloha č. 5 Personální diagram 

 

 

 

 

 

 

Charakteristiky osob na jednotlivých pozicích: 

Ředitel, franšízant 

Náplň práce: Analýzy, poradenství, jednání s firemní klientelou, řízení a dohled nad 

chodem franšízy, personalistika a zajišťování plynulého růstu obratu, příprava 

marketingových aktivit, školení finanční gramotnosti. 

Zkušený obchodník, který má v dané oblasti velmi dobré renomé a mnoho kontaktů a 

vazeb. Stejně jako zaměstnanci pobočky pracuje na zefektivňování finanční stránky svých 

klientů, přičemž s telefonáty a tvorbou finančních plánů mu může pomáhat asistentka. 

Rozhoduje o marketingové strategii a investicích, organizuje tematické dny (Den dětí, Den 

finanční gramotnosti, atp.), školí finanční gramotnost ve školách a ve firmách. Je plně 

zodpovědný za výběr zaměstnanců, jejich motivaci a růst a prosperitu dané pobočky. Je 

držitelem veškerých certifikací nutných pro vykonávání finančně poradenské praxe. 

Asistentka 

Náplň práce: Zadávání klientů do interních systémů a databází, příprava portfolií, 

administrativa, domlouvání servisních schůzek, uvítání klientů (káva, čaj). 

Na začátku své kariéry asistentky na franšíze Partners Marketu Bruntál absolvuje 

zaškolovací systém. Má výborné znalosti produktů, empatické a příjemné vystupování, na 

výborné úrovni zvládá práci s počítačem, přičemž je klíčová zejména znalost sady MS Office.  
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Většinu pracovního času tráví na recepci, kde se dostává do prvotního kontaktu s klienty. Má 

na starosti telefonování s klienty – domlouvání schůzek, předává potřebné informace, a na 

požadavek ředitele vytváří klientům finanční plány. 

Obchodník na pobočce, koncipient 

Náplň práce: Analýzy, poradenství, servis, zpracování analýz (zadávání do interních 

systémů a databází, příprava finančních plánů), volání na doporučení, domlouvání servisních 

schůzek, obsluha příchozích klientů. 

Koncipient prochází zaškolovacím cyklem Partners a provádí práci finančního poradce 

s tím rozdílem, že není hodnocen provizně, ale dostává hodinovou mzdu. Jedná se o 

zaměstnance, který má certifikace pro uzavírání pojistných a investičních produktů. 

Bankovní poradce 

Náplň práce: Servis stávajících klientů, bankovní služby, zpracování hypoték/úvěrů, 

volání na doporučení, akvizice nových klientů na bankovní služby. 

Specializuje se na bankovní produkty, které perfektně zná a rozumí jim. Je schopen 

zpracovat veškeré úvěry a zakládat klientům bankovní účty přímo na pobočce. Pracuje 

v bankovním koutku UniCredit Express. 

Všichni zaměstnanci pracují s databází klientů Partners, kteří jsou v danou chvíli 

vhodní pro servis, a současně, pro rychlejší rozjezd pobočky, využívají i osobních kontaktů. 

Své známé i stávající klienty zvou na schůzku na pobočce, kde mají možnost zefektivňovat 

klientům jejich stávající finanční situaci. 

Externí obchodník 

 Náplň práce: Analýzy, poradenství, servis, zpracování analýz (zadávání do interních 

systémů a databází, příprava finančních plánů), volání na doporučení, domlouvání servisních 

schůzek 
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Příloha č. 6 Anuitní splácení a zisk 

Tabulka anuitního splácení úvěru 
  

Tabulka anuitního splácení úvěru 2 

Rok Roční anuita 
Zaplacené 

úroky 
Úmor 

Velikost 
jistiny 

  

Rok 
Roční 
anuita 

Zaplacené 
úroky 

Úmor 
Velikost 
jistiny 

1 234 176 55 000 179 176 820 824 
  

1 112 314 20 000 92 314 407 686 

2 234 176 45 145 189 031 631 792 
  

2 112 314 16 307 96 006 311 680 

3 234 176 34 749 199 428 432 365 
  

3 112 314 12 467 99 846 211 834 

4 234 176 23 780 210 396 221 968 
  

4 112 314 8 473 103 840 107 994 

5 234 176 12 208 221 968 0 
  

5 112 314 4 320 107 994 0 

            
Zisk pro dané 
účetní období      

Zisk pro dané účetní 
období 2    

 
Parametry úvěru 

   

Parametry úvěru 2 

EBIT1 11 064 

 
U 1 000 000 

  
EBIT1 11 064 

 
U 500 000 

EBIT2 2 239 752 

 
ú.s. 5,5 % p. a. 

  
EBIT2 2 239 752 

 
ú.s. 4 % p. a. 

EBIT3 3 124 272 

 
r 0,055 

  
EBIT3 3 124 272 

 
r 0,04 

EBT1 -43 936 
 

n 5 
  

EBT1 -8 936 
 

n 5 

EBT2 2 194 607 
     

EBT2 2 223 445 
   EBT3 3 089 523 

     
EBT3 3 111 805 

   EAT1 -43 936 
     

EAT1 -8 936 
   EAT2 1 865 416 

     
EAT2 1 889 928 

   EAT3 2 626 095 
     

EAT3 2 645 034 
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Příloha č. 7 Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento 
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Příloha č. 8 Rozpočet na vybavení pobočky 

Rozpočet pro zařízení pobočky 
  

  
  Počet MJ Cena za MJ Cena celkem   

Jednací prostory:   

Klientská křesla 8 3 350 26 800 

MJ = ks 

Křesla pro zaměstnance 6 4 800 28 800 

Pracovní stoly 5 12 500 62 500 

Skříně 2 11 000 22 000 

Notebooky 6 13 000 78 000 

Tiskárna 1 6 500 6 500 

Věšák na bundy 2 850 1 700 

Flipchart 1 1 200 1 200 

Skartovačka 1 1 000 1 000 

Prostor recepce: 
 Konferenční stůl 1 3 700 3 700 

MJ = ks Konferenční křesla 1 11 400 11 400 

Recepce 1 5 800 5 800 

Prostor skladu: 
 Skříně 5 3 600 18 000 MJ = ks 

Dětský koutek: 
 Skluzavka 1 1 000 1 000 

MJ = ks 

Dětský stolek 1 200 200 

Dětská židle 4 300 1 200 

Hračky 1 1 000 1 000 

Koberec 1 300 300 

Kuchyňka: 
 Kuchyňská linka 1 3 500 3 500 

MJ = ks 

Lednice 1 6 000 6 000 

Myčka 1 6 000 6 000 

Mikrovlnná trouba 1 4 000 4 000 

Odpadkový koš 1 300 300 

Sklenice 20 20 400 

Džbán na vodu 5 50 250 

Talíř 10 35 350 

Zařízení v exteriéru: 
 Světelné logo velké 1 10 000 10 000 

MJ = ks 
Světelné logo malé 1 3 500 3 500 

Polepy do oken 8 400 3 200 MJ = m
2
 

Zařízení interiéru: 
 Malování 3 170 510 

MJ = m
2
 

Koberec 80 100 8 000 

Součet 290 900   

 

Tento rozpočet je pouze orientační a týká se pouze vybavení. Neobsahuje další 

položky jako jsou stavební úpravy, apod., protože tyto položky jsou předmětem know-how 

společnosti Partners Financial Services. 
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