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Příloha č. 1: Interview se Zdeňkem Procházkou 

 

Jeden znamená nebezpečí a druhý příležitost 

 

Na blížící se důchodovou reformu a na témata s ní spojené jsme se zeptali 

odborníka z oblasti financí pana Zdeňka Procházky. Jeho pracovní náplní je organizace 

svého týmu, podpora nových zaměstnanců a v neposlední řadě příprava finančního 

portfolia pro konkrétní klienty. Finance jsou jeho každodenním „pokrmem“, který je 

leckdy zrádný a komplikovaný pro nás běžné uživatele.  

 

Jak jste se dostal k financím, resp. k finančnímu 

poradenství? 

Studoval jsem vysokou školu a jako student jsem měl různé 

brigády, no a přes léto jsem jezdil většinou do zahraničí, 

takže jsem byl od svých kamarádů považován za člověka, 

který má peníze. Tím pádem mě jeden z nich kontaktoval, 

nabídnul mi možnost stát se klientem no a mě velmi oslovil 

ten přístup. V té době jsem nevěděl o financích vůbec nic, 

protože jsem ani nestudoval ekonomickou školu. Tak jsem 

se ho zeptal, co je třeba udělat proto, abych se mohl stát 

poradcem. Nabídnul mi možnost účastnit se školení, a tak 

to vše začalo.   

 

Jak dlouho se v oblasti financí pohybujete? 

Začal jsem v roce 2005 ve společnosti OVB, což je německá společnost, my jsme se potom 

odtrhli od této společnosti a přešli jsme do Partners. Na začátku jsem dělal především práci 

poradenskou, takže jsem se věnoval hlavně klientům. No a po roce a půl, až jsem ukončil 

studium na vysoké škole a naplno jsem se začal věnovat práci ve financích, tak jsem 

se rozhodl jít manažerskou cestou a začal jsem si tvořit tým. 

 

Zastáváte funkci manažera, co je Vaší každodenní náplní? 

V tuto chvíli jsem na pozici senior manažer, každodenní práce je práce s lidmi, na druhou 

stranu už to není práce klientská, ale je to spíše práce s manažery, s nováčky při jejich 

zaškolování, zapracování v trénincích, vedení, kontrole.  
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Příloha č.1/2 

 

Změnil se náhled lidí v České republice na finanční poradenství oproti minulosti? 

To je právě jedna z věcí, kterou pozoruji jako velkou změnu. Když jsem začínal, tak takový ten 

odpor k finančnímu poradenství obecně byl výrazně větší. Náhled lidí na nějaké tvoření 

rezerv, investování nebo na chytré úvěrování formou třeba hypoték v porovnání se stavebním 

spořením, tak byl úplně někde jinde. Myslím si, že v tomhle lidé postoupili hodně dopředu, 

vidím, že klienti jsou více informovaní, mají větší přehled, více se ptají, více si zjišťují 

a myslím si, že to je jenom dobře.  

 

Často skloňovaný pojem v médiích, hospodářská krize. Jaký máte vy na ní názor, kdo 

a co je doopravdy v krizi? Nebo se snad jedná pouze o nafouklou bublinu médií? 

Na tomhle tématu se mi strašně líbí několik základních hesel. První věc, která mě docela mile 

překvapila, když se podíváte, jak se slovo krize napíše v čínštině, tak jsou to dva znaky. Jeden 

znamená nebezpečí a druhý příležitost. Je to docela zajímavé, si uvědomit, že každá krize je 

opravdu pouze příležitostí. Na školeních tady k tomuto tématu říkám citát od sira Churchilla, 

který řekl, že miluje krize, že pro lenochy, hlupáky a životní pesimisty je krize pouze jeden 

z dalších problémů z mnoha, naopak pro optimisty je krize jedna z dalších příležitostí, jak 

se můžou posunout dopředu. 

 

Je tedy momentální hospodářská krize novou příležitostí? 

Co se týče té aktuální situace, opravdu si nemyslím, že je to růžové, na druhou stranu je to 

výsledek několika posledních let toho co se děje ve společnosti, obrovské utrácení, obrovské 

žití na dluh, a to nejenom v domácnostech, ale hlavně na úrovni státu. Samozřejmě se to musí 

vyřešit, na druhou stranu si nemyslím, že to je nějaká zásadní krize podobná třeba krizi 

v 30. letech 20 století. V dnešní době to je spíše o tom, přestat utrácet a už jenom to, že dneska 

Řecko svým způsobem zbankrotovalo. Není to bankrot, který by znamenal nějaké dramatické 

škrtání měn nebo dokonce pád eura, jak někteří skeptici předpovídají, je to pouze technický 

bankrot, proto aby ta země mohla dál fungovat. Jenom to, že dnešní minimální zda v Řecku je 

řádové třikrát větší než průměrná mzda v České republice ukazuje, že to není zdravé. 

Ve chvíli, kdy to není zdravé, tak je potřeba to opravit a pro mě to je jako jedna z dalších 

příležitostí, které člověk může využít. 

 

 



Příloha č.1/3 

Co byste doporučil lidem střední třídy, do čeho by mohli investovat, co je v dnešní době 

nejvýhodnější? 

Je samozřejmě strašně těžké odpovědět něco konkrétního, protože těch možností je spoustu, já 

jsem zastánce toho, co naše společnost vysvětluje lidem, mít jak krátkodobé, tak střednědobé, 

tak hlavně dlouhodobé a extra dlouhodobé rezervy. Samozřejmě ty krátkodobé jsou nutné 

pro ty nenadálé životní situace. Tady se jedná o běžné účty a spořicí účty, určitě ne rezervy 

doma v hotovosti, ale nějaké ty spořicí nástroje. Potom jsou ty střednědobě, což se bavíme 

třeba o stavebním spoření jako velmi konzervativním nástroji, tedy zase ne investice. Troufnu 

si říct, že co nejvíce chybí u lidí, jsou právě ty dlouhodobější a extra dlouhodobé rezervy, 

které by měly být formou investic a potom je to zase o nějaké diverzifikaci toho rizika. 

 

V roce 2013 má vejít v platnost Důchodová reforma, mohl byste nám přiblížit její 

princip? 

Dnes si asi každý rozumný člověk uvědomuje, že peníze, které platí do státní kasy na sociální 

systém, tak jsou naprosto nedostačující. I v médiích probíhají zprávy o 40-ti miliardových 

deficitech tohoto systému každý rok a ten samozřejmě způsobuje ty problémy ve vyplácení, jak 

důchodu, tak sociálních dávek. Upřímně pokud by se nějakým velkým způsobem nenavýšilo 

množství odvodů do tohoto systému, tak se systém dříve či později zhroutí. 

 

Vidíte důchodovou reformu jako dobrý krok? 

Důchodová reforma počítá s tím, že část se část odpovědnosti postupně bude převádět 

na každého z nás. To znamená, že dneska to bude 3 + 2%, které z toho balíčku oddělím 

a přesunu na svůj vlastní účet, o který se musím starat, na který si musím dohlížet a který je 

samozřejmě navázaný na důchod tzv. že ho nemůžu vybrat a koupit si za něj auto. Jsem 

přesvědčen o tom, že dříve nebo později to bude postupně navyšováno a upřímně naše 

generace současných třicátníků se bude muset smířit s tím, že státní důchod je ochrana 

před chudobou, žebrotou a že to není na udržení životního standartu.  

 

Děkujeme za rozhovor 

 

 


