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Anotace  

V bakalářské práci se budu zabývat přínosem finančního poradenství firmy 

Partners Financial Services, a.s a jimi nabízených produktů. V první části práce je popsána 

charakteristika poradenské společnosti Partners. V další části je zpracována charakteristika 

a rozbor nabízených produktů, jak v oblasti životního pojištění, tak v oblasti produktů 

neživotních pojištění a dalších bankovních produktů. Dále pak uvedu případovou studii 

zaměřenou na konkrétní klienty, kteří využili finančního poradenství firmy Partners. 

V poslední části bakalářské práce jsem zhodnotil nemalý přínos společnosti Partners  pro 

její klienty a také pro mne samotného, během práce jako finanční poradce. 

Klíčová slova: Partners Financial Services, a.s., finanční analýza, finanční plán, 

finanční poradce, osobní finance a finanční gramotnost. 

 

Summary 

In the thesis, I will discuss the benefits of financial consulting firm Partners 

Financial Services, Inc. and the products they offer. The first part is the description of the 

consulting firm Partners. The next part deals with the characterization and analysis of the 

products offered, as in life insurance and in non-life insurance products and other banking 

products. Furthermore, I will give a case study focusing on specific clients who have used 

financial consulting firm Partners. In the last part of the thesis I reviewed the significant 

contribution of Partners for its clients and also for myself while working as a financial 

advisor. 

Keywords: Partners Financial Services, Inc., financial analysis, financial planning, 

financial advisor, personal finance and financial literacy. 
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Seznam použitých zkratek 

APS – Analýza, Poradenství, Servis 

Cash flow – příjem, nebo výdej peněz = peněžní tok 

ČNB - Česká národní banka  

ČT – Česká televize 

€FA™ - European Financial Advisor 

€FPA – European Financial Planning Association 

EU – Evropská unie 

GAP – Diferenční analýza 

IT – Informační technologie 

OSN – Organizace spojených národů 

Partners - společnost Partners Financial Services, a.s. 

UNESCO – Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 

 

Česká národní banka - centrální banka České republiky a orgán, který vykonává dohled 

nad finančním trhem v zemi 

Diverzifikace – rozložení investičního portfolia do více nástrojů s cílem snížit riziko 

Finanční trh - je systém institucí a instrumentů, zabezpečující pohyb peněz a kapitálu ve 

všech jeho formách mezi různými ekonomickými subjekty 

Inflace – označení pro trvalý a všeobecný růst cen v ekonomice, který snižuje kupní sílu 

peněz 

Kapitál – hodnota, která přináší nadhodnotu 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Centr%C3%A1ln%C3%AD_banka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_trh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Instituce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapit%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomick%C3%BD_subjekt
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1. Úvod 

V dnešní době je téměř každé naše rozhodnutí ovlivněno nebo spojeno s  finanční 

situací a financemi nás samotných. Pokud se chceme dobře orientovat v tomto světě, je 

třeba obsáhnout široký záběr znalostí a dovedností přímo i nepřímo navázaných na finance. 

Veškeré informace, které jsou pro rozhodování o financích podstatné, se přitom velice 

rychle mění. Rychlý rozvoj informačních technologií, globální ekonomika a přibývání 

nových finančních služeb, klade velký důraz na nutnost finanční gramotnosti člověka 

samotného. 

Finanční gramotnost je soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují 

porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích. Finanční 

gramotnost nemá žádnou konkrétně stanovenou metu, podle které by bylo možné říct, že 

člověk je nebo není finančně gramotný. Nějakým způsobem je totiž finančně gramotný 

každý, ovšem podstatná je míra skutečné (nikoli jen subjektivně vnímané) finanční 

gramotnosti člověka. [9]   

Každá společnost by měla dbát na zvyšování úrovně finanční gramotnosti a 

finančního vzdělání svého obyvatelstva. Podle průzkumu ministerstva financí a ČNB jen 

asi polovina Čechů ví, jak postupovat při složitějších finančních operacích, či ví co dělat, 

když se dostanou do finančních potíží. Třetina občanů nepřemýšlí, jak budou v důchodu 

financovat svůj život a asi čtvrtina lidí se už někdy dostala do situace, kdy jejich příjmy 

nestačily pokrýt jejich životní náklady. Hlavním cílem národních strategií finančního 

vzdělávání je především zlepšit sebevědomí spotřebitelů ve vztahu k osobním a rodinným 

financím. A tohoto cíle se již delší dobu účastní i společnost Partners Financial Services, 

a.s. formou objektivního a profesionálního finančního poradenství. 

V bakalářské práci se budu blíže zabývat přínosem finančně-poradenské 

společnosti Partners v postoji k osobním financím klientů a to na základě mé vlastní 

zkušenosti jako finanční poradce. 

Bakalářská práce je rozčleněna do pěti kapitol. Po úvodní části následuje druhá 

kapitola, ve které se budu zabývat charakteristikou společnosti Partners. Druhá kapitola je 

dále rozčleněna do podkapitol historie společnosti Patrners, strategie a poslání Partners. 
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V třetí kapitole je zpracována jako charakteristika nabízených produktů. Charakteristika je 

rozčleněna na podkapitoly produktů životního pojištění. Ve čtvrté kapitole jsou modelové 

příklady ve formě finančního plánu klienta, návrhy a doporučení.  

Cílem mé bakalářské práce je charakterizovat přínos společnosti Partners 

Financial Services, a.s. a jeho upřímnou snahu pomoci klientům se správně orientovat ve 

světě financí, při odpovědném rozhodování a plánování finanční budoucnosti klienta 

samotného a vyhnout se tak finančním problémům. 

Na jednotlivých modelových příkladech uvedu situace vytvoření komplexních 

finančních plánů pro dané klienty a tím i správný tok peněz tak, aby si splnili své tužby a 

přání. Pomohu jim vybrat ten správný finanční produkt, kde bude možné využít a zhodnotit 

jejich finance. V rámci analýzy si nejprve zjistím finanční bilanci příjmů a výdajů rodiny 

klienta, zabezpečení osobních příjmů a jejich další přání do budoucna. Spolu s analýzou 

proběhne i audit stávajícího portfolia smluv, aby na základě toho bylo možné komplexně 

vyhodnotit osobní finanční situaci klienta a navrhnout správná řešení při nedostatečném 

krytí či pro případ nenadálých rizik. Pak už je jen na rozhodnutí klienta, zda navrhované 

řešení přijme, nebo budeme spolu hledat další schůdnou cestu, která povede ke splnění 

jeho potřeb, možností a cílů. 
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Partners For Life Planning a.s. 

Partners akademie, s.r.o. 
Partners investiční 

společnost, a.s. 
Partners media, s.r.o. 

2. Charakteristika firmy Partners 

Největší česká finančně-poradenská společnost Partners Financial Services, a.s. je 

organizací, která poskytuje nezávislé rady a doporučení pro nakládání s rodinnými 

rozpočty a osobními financemi. Pomáhá všem klientům se zorientovat ve světě peněz a 

finančních produktů. Připravuje své klienty na všechny možné situace, které je mohou 

v životě potkat. Zaměstnanci společnosti jsou féroví, objektivní a profesionální. 

2.1 Historie společnosti 

Ti, kteří stáli u zrodu společnosti, si byli vědomi naléhavého požadavku vrátit 

finančnímu poradenství v České republice důstojnost. Hlavním cílem bylo nabídnout svým 

klientům seriozní a ucelenou pomoc nejenom s jejich rodinnými financemi, ale s financemi 

a finanční gramotností vůbec. 

Společnost Partners For Life Planning, a.s. činnost zahájila v červnu roku 2007 s 

cílem stát se jednou z předních a dlouhodobě uznávaných finančních společností na trhu. 

Do obchodního rejstříku byla pod obchodní firmou NOSTIMO, a.s., zapsána 23. srpna 

2006. Od 18. července 2007 je již pod obchodní firmou Partners For Life Planning, a.s., 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddil B, vložka 

12158. [10] 

Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí.  

V roce 2010 došlo ke vzniku koncernu Partners založením společnosti, jejichž je 

společnost Partners jediným akcionářem. Jedná se o tyto právně samostatné jednotky: 

 Partners akademie, s.r.o., („Partners akademie“) 

 Partners investiční společnost, a.s., („Partners investiční společnost“) 

 Partners media, s.r.o., („Partners media“). 

 

 

 

 

 

Zdroj:Vlastní zpracování 

Obrázek 1:Dceřiné společnosti 
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Dceřiné společnosti byly založeny s cílem rozvoje a zefektivnění 

specializovaných procesů v oblasti investování, vzdělávání a mediálních aktivit. 

Partners se v roce 2009 stali největší finančně-poradenskou firmou v České 

republice a v roce 2012 překročil provizní obrat společnosti 1,4 miliardy korun. 

K dnešnímu datu se starají o více než 340 tisíc klientů s 3,5 tisíci aktivních poradců. 

Do skupiny Partners patří i projekty: 

 Partners bankovní služby  

 Partners Akademie 

 Partners Media  

 Partners investiční společnost 

 

Zásluhu na úspěchu poradenství Partners má především objektivita, nabídka 

exkluzivních produktů a pečlivá příprava a vzdělání finančních poradců Partners. 

Odborníci a analytici Partners publikují v předních českých médiích i na finančním webu 

Finmag a portálu Peníze.cz.  

Od roku 2008 do konce roku 2010 se vybraní poradci účastnili pořadu České 

televize Krotitelé dluhů v rámci finančního vzdělávání veřejnosti. 

V roce 2011 Partners vyhlásili 8. září Dnem finanční gramotnosti a spustili 

projekt pod stejným názvem ve spolupráci s organizací UNESCO. 

 Finanční vzdělávání může spotřebitelům pomoci porozumět hospodaření s penězi a 

přizpůsobovat se změnám svých potřeb, životním událostem a podmínkám v ekonomice. 

[4]   

K dnešnímu dni je Partners největší finančně-poradenskou společností na českém 

trhu, s více než miliardovým ročním obratem a třemi sty tisíci klienty. 

2.2 Strategie a vize firmy 

Základními pilíři filozofie společnosti jsou důraz na slušnost a poctivost při 

poskytování poradenských služeb, pečlivý výběr všech spolupracovníků a důraz na kvalitu 

informaci, kterými poradci disponuji. 
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Nezávislost a objektivita finančního poradce je pro každého klienta obrovským 

přínosem. Firma udržuje celoživotní partnerství mezi klienty a finančními poradci Partners 

a otevřeny vztah je založený na důvěře. 

VIZE Partners: 

 Je symbolem novodobého finančního plánování. 

 Mění dějiny finančního poradenství. 

 Hrdost, že jsou Partners. 

 Zvyšování finanční gramotnosti klientů i široké veřejnosti. 

 

 „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," říká Kateřina Palková, generální ředitelka a 

předsedkyně představenstva, a dodává: "Proto máme v portfoliu exkluzivní 

nízkonákladové produkty. Jako jediná finančně-poradenská společnost na trhu také 

nabízíme kvalitní bankovní produkty a služby.". [10] 

 Uvnitř společnosti Partners se zaměřili především na: 

1. Lidi: Nestačí mít jen lidi, je třeba mít ty správné lidi – silné osobnosti s aktivním 

přístupem, vysokou odborností a zodpovědností. 

2. Značka: Důvěryhodnou a silnou značku tvoří správní lidé a správné činy.  

3. Expanze: Dynamický a trvalý růst ve všech strategických směrech. Chceme být 

všude, kde jste vy. 

4. IT a systémy: Prostřednictvím IT a technologií dávají finančnímu poradenství 

nový rozměr. 

5. Služba: Individuální přístup, inovativní produkty, komplexní a dostupná služba. 

6. Hodnoty: Uznávají hodnoty, na které jsou hrdi: etiku, zodpovědnost a firemní 

kulturu. Jsou si vědomi přání a životních cílů každého člověka. 

http://www.partners.cz/cs/penze/myty-o-reforme/
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2.3 Poslání firmy 

 Každého ze svých klientů vnímá firma jako jedinečnou osobnost s vlastními cíli. 

Posláním firmy je zvyšování životní úrovně klienta a řešení skutečných jeho potřeb. 

 Firma vytváří prostředí pro podnikatelský úspěch svých poradců. Odborným a 

praktickým vzděláváním pomáhají rozvíjet jejich potenciál. Cíleně podporují lidi se 

silnou osobností, vlastními vizemi pevným charakterem. 

 Finančnímu poradenství určuje směr a dává mu důstojnost, která mu náleží. Zakládá 

si na kvalitě poskytovaných služeb a spokojenosti klientů. 

2.3.1 Firemní kultura a etický kodex 

Svým etickým a profesionálním jednáním společnost Partners pomáhá kultivovat 

trh finančního poradenství v České republice. Kvalitou své práce pozitivně ovlivňuje 

prestiž finančního poradenství. Kvalitní péčí s osobitým přístupem ke každému klientovi 

veřejnost postupně začíná vnímat činnost finančního poradce jako službu strategického 

významu v životě každého člověka. 

Společnost Partners a každý její finanční poradce se zavazuje dodržovat při své 

práci Etický kodex Partners. Je to soubor morálních vlastností a zásad, podle kterých se má 

každý manažer i poradce chovat a rozhodovat při své práci. 

Poradci i zaměstnanci společně usilují o co nejlepší pomoc klientům. Jejich mottem je: 

„Nevyděláváme na klientech, ale s nimi“. 

2.3.2 Poradci s odborným certifikátem €FA™ 

Při vstupu do společnosti každý finanční poradce Partners prochází výběrovým 

řízením, zkouškami a průběžným systémem vzdělávání. Na samém počátku je měsíční 

školení pod vedením manažerů Partners. Na konci skládá každý zájemce o práci poradce a 

manažera Partners zkoušku. Tato zkouška se skládá jednak z odborných produktových 

znalostí a jednak z osobního pohovoru před odbornou komisí společnosti Partners. 

Teprve ten, kdo u obou zkoušek uspěje, může začít pracovat jako finanční poradce 

Partners. Ovšem i zde se podporuje neustálé vzdělávání a rozšiřování znalostí a 

dovedností. 
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 Akademie finančního poradenství Partners je jedinečný vzdělávací systém, který 

každého poradce učí odborným a osobnostním dovednostem. Partners jako jediní na trhu 

také nabízí svým poradcům vzdělávací kurz a získání odborného evropského certifikátu 

Evropský finanční poradce - European Financial Advisor (€FA™). Tento certifikát je 

garancí vysoké odborné úrovně poradce. Pro získání tohoto certifikátu musí poradci splnit 

minimální požadavky na praxi v oboru a náročné písemné i ústní zkoušky před odbornou 

komisí sdružení €FPA ČR. [10]   

Požadavkem pro každého finančního poradce Partners je minimálně středoškolské 

vzdělání. Více než polovina poradců Partners má však i vysokoškolské vzdělání. 

2.4 Práce finančního poradce s klientem 

Pro systém spolupráce s klientem se používá zkratka APS. Těmito písmenky 

rozumíme Analýzu, Poradenství a Servis.  

Úplně první kontakt s poradcem Partners zpravidla probíhá po telefonu. Někdo ze 

známých či příbuzných nového klienta byl spokojený se schůzkou s poradcem Partners a 

doporučil mu, aby ho kontaktoval, protože by ho tato služba také mohla zajímat. Poradce 

Partners tak zavolá potenciálnímu klientovi a pozve ho na první nezávaznou informativní 

schůzku, na které proběhne právě Analýza. 

2.4.1 Analýza 

Základním krokem analýzy je Bilance příjmů a výdajů. Poradce se zeptá na 

rodinný rozpočet klienta, aby zjistil finanční situaci a na jejím základě mohl připravit 

finanční plán šitý na míru klienta. 

Analýza se skládá ze 7 oblastí, které se týkají každého člověka: 

 Ochrana příjmů 

 Bydlení 

 Děti 

 Renta 

 Budoucí výdaje 

 Ochrana majetku 

 Bankovní služby 
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Tato analytická metoda (technika) patří mezi metody rozhodování a řešení 

problémů, jedná se o jednoduchou metodiku či postup, který je využitelný v situacích, kdy 

dochází k plánování nějaké změny. [11]   

Každá finanční analýza vyžaduje získání potřebných dat a informací od klienta samotného. 

Obrázek 2: Tvorba finanční analýzy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Na základě všech potřebných informací vypracuje poradce Partners finanční plán, 

který pak klientovi představí na další schůzce. 

2.4.2 Poradenství 

Základem finančního poradenství je vytvoření kvalitního finančního plánu. 

Finanční plán - vychází z možností, přání a cílů klienta, je vytvořen a předložen na 

následující schůzce. Finanční plán uceleně řeší problematiku osobních financí klienta. 

Jedná se o:  

o zabezpečení životního standardu 

o ochranu vybudovaných hodnot 

o zajištění renty   

o finanční podporu dětí.  

              Snahou poradce je, aby klient svému finančnímu plánu dobře rozuměl, aby s ním 

souhlasil a chtěl ho dodržovat. Na závěr setkání dochází k podpisu smluv. Jde-li o složitější 

finanční plán, může jeho realizace probíhat postupně na dalších schůzkách s poradcem. 

Poradce má pro svou práci k dispozici vybudované kvalitní zázemí a servis ve společnosti.  

Motto: „Práce s lidmi a pro lidi“ 

https://managementmania.com/cs/reseni-problemu
https://managementmania.com/cs/reseni-problemu
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2.4.3 Servis 

Nyní je důležité si uvědomit, že sestavením finančního plánu vše teprve začíná. 

Životní situace každého člověka se může v dalších letech měnit, třeba založí rodinu, chcete 

se stěhovat do nového bytu nebo přijde o práci, nebo se naopak dočká zajímavého 

povýšení. V takových situacích je finanční poradce Partners neustále k dispozici a spolu s 

klientem upravujete finanční plán tak, aby vždy splňoval jeho potřeby, možnosti a cíle. 

Faktem také je, že se neustále mění a vyvíjí i trh finančních produktů. Může se 

stát, že na servisní schůzce poradce Partners informuje klienta o legislativních změnách 

některých finančních oblastí, například stavebního spoření nebo penzijního připojištění. 

Mohou se objevit nové a lepší finanční produkty, kterými ve finančním plánu je možno 

nahradit ty stávající. 

Servis je zkrátka dlouhodobý vztah mezi klientem a poradcem Partners, který 

reaguje na měnící se podmínky v životě klienta i na finančním trhu. 

V rámci servisu může klienta kontaktovat i centrála společnosti nebo call centrum. 

Cílem je opět informovat klienta o změnách na trhu, vylepšených produktech, či o 

případných nesrovnalostech ve finančním plánu klienta samotného. 

2.5 Projekty společnosti Partners 

Partners je partnerem jak v oblasti financí, tak i v dalších oblastech. Navazují 

spojenectví dlouhodobého charakteru se stejně úspěšnými subjekty, které vedou k 

zajímavým projektům. Ty jsou společensky prospěšné a vedou k: 

 finančnímu vzdělávání široké veřejnosti 

 poskytování objektivních a nezávislých informací   

 spolupráci s bankovními a investičními společnostmi 

 reklamní kampani 
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2.5.1 Partnerství s vysokými školami 

Mezi úspěšnými poradci a manažery Partners je mnoho těch, kteří s podnikáním 

ve financích začali hned po škole nebo dokonce ještě během studií. Kariéra v Partners je 

pro vysokoškolské studenty a absolventy v mnoha ohledech zajímavá. 

Partners proto podporují a rozvíjejí spolupráci s vysokými školami, zejména těmi 

zaměřenými na finance a ekonomii. Spolupráce se týká hlavně přednášek odborníků z 

Partners na univerzitách, konzultací bakalářských a diplomových prací nebo praxe ve 

finančním poradenství. Hlavním partnerem se v posledních letech stala Provozně 

ekonomická fakulta na Mendelově univerzitě v Brně.  

Po dvou letech úspěšné spolupráce představili Partners spolu s Provozně 

ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně zbrusu nový studijní obor Finance a 

investiční management, šitý na míru studentům, kteří uvažují o kariéře v oblasti 

finančnictví. 

2.5.2 Nadace a charita 

V Partners si uvědomují svou zodpovědnost vůči veřejnosti a podporují řadu 

charitativních aktivit i darů. Mnoho charitativních projektů probíhá přímo v režii 

představitelů poradenské sítě Partners, jiné jsou zaštítěné centrálou Partners. V současnosti 

podporuje především nemocnice, dětské domovy, postižené a onkologická centra. 

2.5.3 Sponzoring ve sportu 

Společnost Partners je již delší dobu partnerem významných golfových turnajů. 

Jedná se především o turnaj Celebrity Golg Cup a Bank of the Green. 

2.5.4 Média 

Spolupráci s ČT, v pořadu Krotitelé dluhů, napomáhá společnost k zvyšování 

finanční gramotnosti národa. Poskytuje zajímavé a aktuální informace o finančním trhu, ze 

světa osobních financí a makroekonomiky. 

Partners také založil on-line finanční magazín www.FINMAG.cz, který přináší čtivé 

články a diskuse o světě financí a finančním trhu. 

http://www.finmag.cz/
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3. Charakteristika nabízených produktů 

Ve spolupráci s 63 obchodními partnery (banky, pojišťovny, investiční 

společnosti a další finanční instituce na českém trhu), vytvořila společnost Partners své 

produktové portfolio s více než 560 různými produkty. Svým klientům tak dokáže vytvořit 

finanční plán na míru, sestavený z exkluzivních nízkonákladových produktů (nízká 

provize, široké zajištění klienta a flexibilita produktu). Hlavní výhodou pro klienta, je to, 

že společnost Partners dokáže ve svých produktech využít množstevní slevy, které 

obchodní partneři poskytují na trhu.  Společnost Partners nabízí tyto produkty: 

3.1 Bankovní produkty 

 Běžné účty 

 Hypoteční úvěry 

 Investiční úvěry pro firmy a podnikatele 

 Investiční úvěry pro společenství vlastníků bytových jednotek a bytová 

družstva 

 Platební a kreditní karty 

 Podnikatelské úvěry 

 Překlenovací hypoteční úvěry 

 Spořicí účty 

 Termínované vklady 

3.2 Dotace 

 Dotace z fondů EU a státního rozpočtu 

3.3 Investice 

 Investiční zlato 

 Modelová portfolia 

 Podílové fondy 

 Pravidelné investování (produkty životního cyklu) 

 Přímé investice na burzách 

3.4 Leasing 

 Leasingové úvěry 
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3.5 Neživotní pojištění 

 Cestovní pojištění 

 Havarijní pojištění 

 Pojištění aut a majetku a odpovědnosti občanů 

 Pojištění pracovní neschopnosti 

 Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů 

 Pojištění nákladů na veterinární léčbu 

 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

 Pojištění podnikatelských rizik 

 Pojištění právní ochrany 

 Pojištění proti úpadku cestovních kanceláří 

 Úrazové pojištění 

 Zdravotní připojištění 

3.6 Penzijní připojištění  

 Penzijní připojištění se státním příspěvkem 

3.7 Stavební spoření 

 Překlenovací úvěry ze stavebního spoření 

 Stavební spoření 

 Úvěry ze stavebního spoření 

3.8 Životní pojištění 

 Důchodové životní pojištění 

 Flexibilní pojištění 

 Investiční životní pojištění 

 Kapitálové životní pojištění 

 Rizikové pojištění 

 Úvěrové životní pojištění 

 Životní pojištění 

 

Finančních produktů je na našem trhu opravdu hodně a dobře se v nich orientovat 

může jen zkušený finanční poradce. Bez finančního poradce nebo pomoci poradenské 

firmy se dnes neobejdou zejména ti občané, podnikatelé či investoři, kteří nechtějí 

prodělat. [12]   
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Graf 1:Produktová statistika smluv Partners za rok 2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Pro analýzu celého produktového portfolia je důležitý údaj o investičním a 

životním pojištění. V grafu č. 1 můžeme vidět, že počet těchto produktů zaujímá největší 

podíl a tedy i největší oblibu u klientů. Skokanem roku bylo dle očekávání penzijní 

připojištění, které předznamenalo finanční přípravu na penzi a hlavní téma roku 2013. 

Významný je také podíl jednorázových investic (Podílové fondy) a v závěsu pojištění aut a 

majetku klientů.  Méně jak 10-ti procentní podíl zaujímají produkty týkající se podílových 

fondů- pravidelných investic, bankovní produkty, rizikové a úrazové produkty a hypoteční 

úvěry. 1% zaujímají produkty stavebního spoření, což nasvědčuje tomu, že tento produkt je 

v současné době u klientů v nejmenší oblibě. 

Díky širokému portfoliu může využít služeb Partners velká škála klientů z řad 

podnikatelů či občanů. Partners dnes poskytují službu finančního plánování více než 340 

tisícům klientů. 

Také zaměstnavatelé využívají těchto služeb v rámci poskytování zaměstnaneckých 

benefitů. Jedná se především o produkty penzijního připojištění a životního pojištění. 
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Důležité je tady podotknout fakt, že provize za daný typ produktu je u všech 

partnerských společností, se kterými Partners spolupracuje, vždy stejně vysoký. Tím je 

garantována poradcova nezávislost a jeho úsilí vybrat ten nejvhodnější produkt z nabídky 

právě pro daného klienta.  

A abych byl konkrétní, mohu představit některé nejúspěšnější nízkonákladové 

produkty - exkluzivní produkty životního pojištění a jejich výhody: 

 

 AEGON Invest and Live je investiční životní pojištění s několika vlastnostmi. Celkem 

17 druhů pojištění a připojištění včetně řešení rizika invalidity. Důležitý je také v tom, 

že jako první produkt využívá on-line hodnocení zdravotního stavu přímo poradcem. 

Pojištění nabízí úplnou transparentnost všech poplatků a jeho poplatky jsou zároveň 

jedny z nejnižších na trhu. Je zde velmi široká paleta připojištění až pro pět osob a je 

charakteristická nízkými sazbami všech připojištění, nikoli jen u vybraných sazeb. 

 

 ČPP – Maximum je pojištění pro případ smrti nebo dožití pojištěného spojené s 

možností investování finančních prostředků do fondů a portfolií s různou investiční 

strategií s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ smrti za běžné pojistné. Kromě 

prvního pojištěného lze připojistit ještě další osoby - druhého pojištěného téměř na 

všechna rizika jako prvního pojištěného. Produkt platí až pro tři pojištěné děti, které lze 

pojistit zcela nezávisle. Koncepce „automatické děti“ umožňuje jejich pojištění v rámci 

úrazového pojištění prvního pojištěného. 

 

 Allianz F1 je investiční životní pojištění s nejmodernější investiční složkou. V mnoha 

ohledech je unikátní: součástí je exkluzivní pojištění pro ženy, ze kterého je vyplaceno 

plnění i při méně vážné rakovině, při narození vážně nemocného dítěte, hrazeny jsou i 

výkony plastické chirurgie po úrazu. Sjednat lze i denní dávku, která bude vyplácená i 

při pracovní neschopnosti nebo hospitalizaci v souvislosti s těhotenstvím. 

 

 AXA –Comfort Exclusive je životní pojištění, které nabízí kombinaci pojistné ochrany 

s možností dlouhodobě výhodné investice. V různých životních situacích umožňuje 

jednoduše upravovat jak výši investiční složky pojištění, tak i výši vlastního pojistného 
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krytí: rizika smrti, vzniku plné invalidity, trvalých následků úrazu, méně vážných úrazů, 

pracovní neschopnosti. 

 

 Generali – Allegro je životní pojištění s komplexní pojistnou ochranou. V rámci jedné 

pojistné smlouvy je možné pojistit 1 až 8 osob (děti, dospělé, seniory; nemusí být v 

příbuzenském vztahu). Produkt v rámci jedné smlouvy kombinuje životní, úrazová a 

nemocenská pojištění až pro osm osob najednou, včetně plné invalidity II. stupně 

úrazem i nemocí. U sedmi rizik lze navíc sjednat klesající pojistnou částku, a tedy i 

pojistné. To je výhodné např. tehdy, kdy si klient sjednává pojištění především kvůli 

hypotéce. Allegro obsahuje asistenční služby doplněné o bezplatnou konzultaci s 

lékařem či právníkem po telefonu a produkt lze nyní rozšířit o pojištění vybraných 

onkologických onemocnění. 

 

 UNIQA Logika – umožňuje klienty pojišťovat s rozumem, tj. na vysoké pojistné částky 

u hlavních životních rizik při nízkém pojistném. Jde o pojištění vzniklé na bázi 

produktu rizikového životního pojištění (RŽP-D), které je dále vylepšené (vyšší pojistné 

částky, nižší poplatky, invalidita 2. stupně, vyšší limity pojistných částek, větší 

flexibilita dětského pojištění aj.). Jedná se o skutečně nízkonákladový produkt, který je 

v segmentu investičního pojištění doplněn unikátní garancí na výši rizikového 

pojistného. 

 

Takto bych mohl dále pokračovat v prezentaci exklusivních produktech v oblasti 

neživotních produktů (pojištění nemovitosti, domácnosti, odpovědnosti za škodu a dále 

třeba povinné ručení, havarijní pojištění či cestovní pojištění) a v oblasti hypotečních 

produktů a bankovních produktů. 
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4. Modelové příklady 

V této kapitole se konečně zaměřím na příklady, jak využít služby finančního 

poradenství společnosti Partners pro konkrétní klienty. Uvedu zde dvě modelové situace 

vytvoření komplexních finančních plánů pro dané klienty. Zde využiji svou více než roční 

zkušenost, kdy jsem působil ve společnosti Partners jako finanční poradce. Svou práci 

prezentuji na dvou svých klientech. První bude mladá rodina s nevyhovujícím stávajícím 

zabezpečením osobních financí s jejich plány do budoucna a druhým klientem bude pak 

pracující člověk středního věku. Informace pocházejí od skutečných osob, se kterými jsem 

se během svého působení v Partners setkal a pomáhal jim řešit jejich osobní finance. 

Jména osob byla pozměněna z důvodu zachování anonymity.  Použiji zde vnitřní 

informační systémy určené k tvorbě finančních plánů. 

 

4.1 Modelový příklad 1 – Novákovi 

Jedná se o čtyř člennou rodinu. Dva dospělí mladí lidé (33 a 30 let) a dvě malé 

děti (2 a 5 let). Tito manželé chtěli řešit hypotéku na rekonstrukci vlastního bydlení. 

Prvním krokem bylo seznámení klientů s komplexní službou finančního poradenství 

společnosti Partners. U klientů jsem použil standardní systém spolupráce tzv. APS. 

V rámci analýzy jsem zjistil finanční bilanci příjmů a výdajů rodiny, stávající zabezpečení 

příjmů a jejich sny a přání do budoucna. Spolu s analýzou proběhl i audit stávajícího 

portfolia smluv a na základě toho bylo možné komplexně vyhodnotit stávající situaci. 

4.1.1 Popis stávající finanční situace: 

Tabulka 1: Finanční situace Novákovi 

Měsíční příjmy  Měsíční výdaje  

Čistý příjem klienta 33 000 Kč Celkové běžné výdaje 18 000 Kč 

Čistý příjem partnera 7 600 Kč Investice do finančních produktů 

Platby a úvěry 

5 164 Kč 

0 Kč 

Celkový čistý příjem 40 600 Kč Celkové výdaje 23 164 Kč 

Počet osob v domácnosti 

Z toho děti: 

4 

2 

Úvěry domácnosti 

Podíl připadající na osobu 

0 Kč 

0 Kč 

Zdroj:Vlastní zpracování 
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Hlavní příjem domácností tvoří příjem muže, jelikož manželka je doma na 

mateřské dovolené se 2 dětmi. Protože nejdůležitějším základním kamenem při tvorbě 

finančních plánu je ochrana příjmů, zaměřil jsem se na manžela a zjistil, že nemá příjem 

adekvátně zajištěn a v případě realizace budoucích plánů by mohla nastat krizová situace, 

která by tento příjem mohla ohrozit a rodina by se mohla dostat do nepříjemné situace 

(např. úraz, dlouhodobá pracovní neschopnost apod.). 

Rodina má v plánu kompletní rekonstrukci rodinného domu. Toto chtějí realizovat 

pomocí hypotéky a vlastních zdrojů. Dále jsem z analýzy zjistil, že se zatím nijak 

nepřipravují na své stáří a nemají finančně zajištěné rezervy pro podporu dětí na studiu a 

při startu do života.  Toto všechno byly hlavní body, které si rodina přála semnou řešit. 

Zbytek věcí, týkajících se například ochrany majetku, nebyly na pořadu dne a rozhodl jsem 

se je řešit až v budoucnu v rámci servisu klienta. 

4.1.2 Zhodnocení a návrh řešení 

V tomto bodě je důležité správně vyhodnotit stávající situaci a navrhnout kroky k 

možnému řešení v posloupnosti podle důležitosti. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Zdroj:Vlastní zpracování 

 NEADEKVÁTNĚ NASTAVENÉ ZAJIŠTĚNÍ 

PŘÍJMŮ 

 SEN O VLASTNÍM BYDLENÍ 

 NEEFEKTIVNÍ ZHODNOCENÍ VOLNÝCH 

PROSTŘEDKŮ 

  NEŘEŠENÁ PŘÍPRAVA NA STÁŘÍ 

 ŽÁDNÁ TVORBA REZERV PRO DĚTI NA 

JEJICH START DO ŽIVOTA 

 VYSOCE NÁKLADOVÉ BANKOVNÍ SLUŽBY 

 

 VYŘEŠENÉ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍJMŮ 

 

 BYDLENÍ VE VLASTNÍM 

 EFEKTIVNÍ ZHODNOCENÍ VOLNÝCH PROSTŘEDKŮ 

 

  ZABEZPEČENÉ STÁŘÍ 

 PŘIPRAVENÍ FINANCOVAT DĚTI V RÁMCI JEJICH 

STARTU DO ŽIVOTA 

 IDEÁLNÍ BANKOVNÍ SLUŽBY 

 

Obrázek 3: Zhodnocení situace Novákovi 
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Navrhované řešení tvoří celek, je navržené tak, aby odpovídalo požadavkům 

klienta a bylo flexibilní. Pokud by klienti chtěli jakoukoliv část používat samostatně, 

vytrženou z kontextu, nepotřebují profesionála přes finanční plánování, ale adresu nejbližší 

finanční instituce. 

Prvním krokem je tedy návrh adekvátního zabezpečení příjmů klienta. S tímto 

poradcům společnosti Partners pomáhají vnitřní systémy, kde poradce zadá kompletní 

informace o klientově zjištěné finanční situaci během analýzy. Tento systém poté spočítá, 

kolik peněz bude v rozpočtu klientovi chybět při různých událostech.  Na základě toho pak 

může poradce adekvátně navrhnout zajištění klienta a upravit ho podle finančních 

možností klienta. 

 

4.1.3 Stávající zajištění 

V tabulce 2 můžeme vidět původní nastavení zabezpečení klienta. Tato smlouva 

obsahovala krytí na velmi nízké částky, které by v případě nenadálých událostí vystačili 

pouze na velmi krátkou dobu. Tím pádem by mohl nastat deficit v rodinném rozpočtu a 

klienti by se mohli dostat do nepříjemné finanční situace.  

 

Tabulka 2: Stávající zajištění Novákovi 

ÚMRTÍ    

Typ pojištění  Pojistná částka  

Úmrtí s konstantní pojistnou částkou  500 000 Kč  

Úmrtí s klesající pojistnou částkou  0 Kč  

Úmrtí následkem úrazu, nehody či náhlé udál.  0 Kč  

INVALIDITA (vážný úraz či nemoc vedoucí k 3. nebo 2. stupni invalidity)  

Typ pojištění  Pojistná částka  

Invalidita s konstantní pojistnou částkou  0 Kč  

Invalidita s progresivní pojistnou částkou  0 Kč  

Invalidita s výplatou důchodu  120 000 Kč  

Vážné choroby s konstantní pojistnou částkou  0 Kč  

ÚRAZ (vážný úraz s trvalými následky, vyžadující léčbu či způsobující 1. st. invalidity) 

Typ pojištění  Pojistná částka  

Trvalé následky úrazem s progresí (do 20% poškození) 400 000 Kč  

Trvalé následky úrazem s lineár. plněním(do 20% ) 0 Kč  
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PRACOVNÍ NESCHOPNOST (z důvodu běžné nemoci či lehkého úrazu) 

Typ pojištění Pojistná částka  

Denní dávka při pracovní neschopnosti 2. měsíc 0 Kč  

Denní dávka při pracovní neschopnosti od 60. dne 0 Kč  

Pojištění drobných úrazů 0 Kč  

Denní dávka při drobném úrazu 200 Kč  

Výše dostupné rezervy 55 000 Kč  

Zdroj:Vlastní zpracování  

4.1.4 Rizikový plán Novákovi 

V tabulce 3 už můžeme vidět doporučené částky, na které je potřeba klienta 

zajistit. Samozřejmě částky zde uvedené jsou v plné výši, tak aby dokázali ochránit klienta 

a ten si i při nenadálé události dokázal zachovat svůj životní standard. Ale může nastat i 

situace, kdy nebude možné klienta zajistit na plné částky, protože nám to finanční situace 

nedovolí. Poté už je na uvážení poradce o kolik je možné zajištění snížit, tak aby pořád 

klienta dostatečně krylo. Toto, ale není případ našeho modelového případu. Detailní rozpis 

částek potřebných při různých krizových událostech ukazuje GAP analýza viz příloha 1a, 

1b, 1c. 

Tabulka 3: Rizikový plán Novákovi 

DOPORUČENÉ ZAJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚMRTÍ 

Doba zabezpečení: 17 let 

Výše zajištěných úvěrů: 2 000 000 Kč 

 Propad: 10 685 Kč  

Stávající stav:   500 000 Kč  

Ideální stav:   3 774 263 Kč  

Doporučení: Úmrtí s konstantní pojistnou částkou 

                     Úmrtí s klesající pojistnou částkou 

 1 000 000 Kč 

2 000 000 Kč 

 

DOPORUČENÉ ZAJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD INVALIDITY 

Doba zabezpečení: 5 let 

Krytí: 3. stupně 

 Propad: 21 351 Kč  

Stávající stav:   120 000 Kč  

Ideální stav:   1 503 052 Kč  

Doporučení: Úmrtí s konstantní pojistnou částkou  1 500 000 Kč  

DOPORUČENÉ ZAJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU 

Stávající stav:   400 000 Kč  

Doporučení: Trvalé následky úrazem s progresí (od 1%)  1 500 000 Kč  

DOPORUČENÉ ZAJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI 
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Stávající stav: Likvidní finanční rezerva 

                      Denní dávky v pracovní neschopnosti 

 55 000 Kč 

0 Kč 

 

Ideální stav: Likvidní finanční rezerva 

                      Denní dávky v pracovní neschopnosti od 60. dne 

 66 000 Kč 

633 Kč 

 

Doporučení: Likvidní finanční rezerva 

                    Denní dávky v pracovní neschopnosti od 30. dne 

 46 000 Kč 

300 Kč 

 

DOPORUČENÉ ZAJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ZTRÁTY ZAMĚSTNÁNÍ 

Doba zabezpečení: 3 měsíce    

Stávající stav: Likvidní finanční rezerva  55 000 Kč  

Ideální stav: Likvidní finanční rezerva  99 000 Kč  

Doporučení: Likvidní finanční rezerva  99 000 Kč  

DOPORUČENÉ ZAJIŠTĚNÍ DÍTĚTE _ Pepík 

Stávající stav: Trvalé následky úrazem s progresí 

                       Závažné onemocnění 

                       Hospitalizace dítěte (denní odškodné) 

                       Denní odškodné při úrazu 

 400 000 Kč 

200 000 Kč 

200 Kč 

200 Kč 

 

Doporučení: Trvalé následky úrazem s progresí  

                     Závažné onemocnění 

                     Hospitalizace dítěte (denní odškodné) 

                     Denní odškodné při úrazu 

 1 000 000 Kč 

500 000 Kč 

200 Kč 

100 Kč 

 

DOPORUČENÉ ZAJIŠTĚNÍ DÍTĚTE _ Anička 

Stávající stav: Trvalé následky úrazem s progresí 

                       Závažné onemocnění 

                       Hospitalizace dítěte (denní odškodné) 

                       Denní odškodné při úrazu 

 0 Kč 

0 Kč 

0 Kč 

0 Kč 

 

Doporučení: Trvalé následky úrazem s progresí  

                     Hospitalizace dítěte (denní odškodné) 

                     Denní odškodné při úrazu 

 1 000 000 Kč 

200 Kč 

100 Kč 

 

Zdroj:Vlastní zpracování 

Jistota pro klienta a jeho rodinu je velmi důležitá. Je třeba myslet na to, co by se 

stalo s ním a jeho rodinou, kdyby se přihodil nečekaný úraz, přišel o zaměstnání nebo se 

musel několik měsíců léčit. Je na tuto situaci připraven? Součástí finančního plánu je vždy 

ošetření těchto nepříznivých a nenadálých událostí v klientově rodině. Zajištění je 

nastaveno tak, aby klient neplatil na pojistkách zbytečně moc, a aby byl on i jeho blízcí 

adekvátně kryti v případě výše uvedeného rizika. A jako poradce Partners jsem klientovi 

mohl představit nízkonákladový exkluzivní pojistný produkt, který je nastaven na míru 

přímo pro jeho rodinu. K tomuto jsem zvolil investiční životni pojištění Logika od 

společnosti Uniqa. Nyní má klient všechny členy domácnosti v jedné smlouvě, čímž jsou 
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pro něj poplatky daleko levnější, než doposud, kdy platil 3 smlouvy. Každou na jiného 

člena rodiny. Cena za následující zajištění je 2 541 Kč měsíčně. 

4.1.5 Návrh hypotéky 

Dalším krokem bude návrh řešení financování rekonstrukce bydlení. Část bude 

financována pomocí vlastních zdrojů a větší část pomocí hypotéky od finančního ústavu. 

Odhadovaná výše hypotéky je cca 2 300 000 Kč s dobou splatnosti 30 let. V závislosti na 

bonitě klienta se používá tzv. ,,kombinační program“. To znamená, že oproti 

standardnímu řešení banky, kdy klient dostane hypotéku na 20 let, nastavíme klientovi 

dobu splácení na 30 let. Tím se nám sníží výše splátky. Pro ukázku jsem vybral hypoteční 

kalkulačku společnosti Unicredit bank. 

Tabulka 4: Srovnání délky splácení 

Výše úvěru: 2 369 000 Kč 
 

Výše úvěru: 2 369 000 Kč 
Úroková sazba: 2,20% 

 
Úroková sazba: 2,20% 

Doba splatnosti: 20 let 
 

Doba splatnosti: 30 let 

Výše splátky:  12 211 Kč 
 

Výše splátky:  8 996 Kč 
Celkem zaplaceno: 2 966 413 Kč 

 
Celkem zaplaceno: 3 292 240 

Přeplatek: 25,00% 
 

Přeplatek: 39,00% 

Zdroj:Vlastní zpracování 

Rozdíl ve výši splátek dělá cca 3 000 Kč. Jelikož vím, že cash flow klientů je 

dostatečné, i na vyšší splátku budu tedy část prostředků směřovat na tvorbu aktivní 

rezervy. Tato aktivní rezerva má za úkol ochránit klienty před nečekanými událostmi. A 

v případě, že ji nebude třeba využít, se na ní kumuluje kapitál, který se zhodnocuje nad 

mírou inflace. Klient tak má po větší dobu splácení k dispozici i záložní kapitál. 

Obrázek 4: Tvorba aktivní rezervy 

 
Zdroj:Vlastní zpracování 
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Pro tvorbu aktivní rezervy využijeme program Conseq Horizont Invest, čili 

formu pravidelných investic u společnosti Conseq. Zároveň s hypotékou si zde budou 

klienti pravidelně odkládat 3 000 Kč. Jelikož se jedná o program na dlouhou dobu, je 

zvolená dynamická strategie a tím i vyšší zhodnoceni peněz. Zhodnocení se pohybuje 

průměrně kolem 7%. 

 

Tabulka 5: Vývoj optimálního řešení 

Rok Celkem zaplaceno Zbývá doplatit Kumulace Investováno 

1 109 741 Kč 2 312 610 Kč 9 433 Kč 36 000 Kč 

2 219 483 Kč 2 254 967 Kč 37 756 Kč 72 000 Kč 

3 329 224 Kč 2 196 044 Kč 78 886 Kč 108 000 Kč 

4 438 965 Kč 2 135 810 Kč 123 718 Kč 144 000 Kč 

5 548 707 Kč 2 074 238 Kč 172 584 Kč 180 000 Kč 

6 658 448 Kč 2 011 298 Kč 225 849 Kč 216 000 Kč 

7 768 189 Kč 1 946 959 Kč 283 907 Kč 252 000 Kč 

8 877 931 Kč 1 881 190 Kč 347 190 Kč 288 000 Kč 

9 987 672 Kč 1 813 960 Kč 416 169 Kč 324 000 Kč 

10 1 097 414 Kč 1 745 235 Kč 491 357 Kč 360 000 Kč 

11 1 207 155 Kč 1 674 984 Kč 573 310 Kč 396 000 Kč 

12 1 316 896 Kč 1 603 171 Kč 662 640 Kč 432 000 Kč 

13 1 426 638 Kč 1 529 762 Kč 760 010 Kč 468 000 Kč 

14 1 536 379 Kč 1 454 722 Kč 866 143 Kč 504 000 Kč 

15 1 646 120 Kč 1 378 014 Kč 981 827 Kč 540 000 Kč 

16 1 755 862 Kč 1 299 601 Kč 1 107 924 Kč 576 000 Kč 

17 1 865 603 Kč 1 219 446 Kč 1 245 369 Kč 612 000 Kč 

18 1 975 344 Kč 1 137 510 Kč 1 395 184 Kč 648 000 Kč 

19 2 085 086 Kč 1 053 752 Kč 1 558 482 Kč 684 000 Kč 

20 2 194 827 Kč 968 134 Kč 1 736 478 Kč 720 000 Kč 

Zdroj:Vlastní zpracování 

Z tabulky 5 vyplývá, že po cca 17 letech budou mít klienti na aktivní rezervě 

dostatečný kapitál k tomu, aby mohli předčasně hypotéku doplatit a ušetřit tak na dalších 

poplatcích. Samozřejmě vycházíme z toho, že během splácení nenastane žádná nenadálá 

situace a do aktivní rezervy nebude třeba sáhnout. Celkem tedy, klienti v tomto konkrétním 

případe zaplatí 2 477 603 Kč. Tím pádem přeplatí kolem 4,5% a celkově proti řešení pouze 

s bankou ušetří 488 810 Kč. Program na tvorbu rezervy je nastaven také na 30 let, takže 

pokud se klienti rozhodnou, že peníze budou chtít použít na jiné účely, případně po 
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vyplacení hypotéky dále pokračovat ve spoření, tak jim v tom nic nebrání. Na následujícím 

grafu můžete vidět, vývoj optimální varianty řešení. 

 

Graf 2: Vývoj optimální varianty 

 

Zdroj:Vlastní zpracování 

Tyto kombinační metody jsou zcela běžné v západním světě, ale bohužel u nás 

tato varianta není příliš rozšířená a banky se jí snaží držet takříkajíc pod pokličkou, protože 

by samozřejmě přicházely o peníze. 

V rámci tohoto bodu jsem klientovi vyřešil i jeho vysoce nákladové bankovní 

služby, jelikož při realizaci hypotéky si stejně klient musí zřídit běžný účet v bance, u které 

tyto peníze čerpá. Díky Partners Bankovním službám ve spolupráci s Unicredit bank jsem 

mu byl schopen zřídit nízkonákladový běžný účet a zbavit ho tak nesmyslných poplatků u 

jeho stávající bankovní společnosti. 
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4.1.6 Spoření pro děti 

A protože nám stále zbyla rezerva v cash flow, rozhodl jsem se pro realizaci 

programu na tvorbu rezerv pro děti na jejich start do života. Protože si manželé Novákovi 

přáli mít pro své děti našetřeny peníze na případné budoucí výdaje (aktivity, studium), tak 

jsem v rámci diverzifikace portfolia zvolil Investiční společnost Pioneer Investments. 

Jedná se o společnost s tradicí od roku 1868 a je to také 4. největší fond v USA. Tato 

společnost má ve své správě více než 105 miliard Eur.  

Bohužel finanční situace nám neumožnila spořit oběma dětem jednotlivě, proto 

jsem navrhl pouze jeden program pro obě děti s tím, že délka trvání bude do 21 let 

mladšího dítěte. K finančním prostředkům je samozřejmě možné se dostat i dříve v případě 

vážné potřeby. 

Tabulka 6: Rezerva pro děti 

Výše investice: 1.400,- Kč Délka programu: 20 let 

Výše poplatku: 9.240,- Kč Poplatek rozpočítaný měsíčně: 39,- Kč 

 ZÁKLADNÍ PŘEHLED 

vklad prav.                           336 000 Kč  

vklad CELKEM                           336 000 Kč  

na konci                           598 369 Kč  

 

 
 

 program pro děti na start do života 
 velmi efektivní zhodnocení prostředků 
 aktivně řízená správa 
 variabilní platby 
 již po 6 měsících trvání je výnos osvobozen od 15% daně ze zisku 
 možnost výběru prostředků během doby trvání programu 

Zdroj:Vlastní zpracování 

Toto jsou hlavní body prvotní fáze realizace finančního plánu s Novákovými. 

Dále do budoucna v rámci servisu a až se stabilizuje finanční situace, budeme řešit body 

jako je zajištění renty a ochrana majetku. Důležité pro ně teď bylo vyřešit adekvátní 

zajištění příjmů a co nejefektivněji zajistit financováni rekonstrukce bydlení. Jsem 

přesvědčen, že se mi podařilo a s klienty jsme finanční plán realizovali k jejich naprosté 

spokojenosti. 
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4.2 Modelový příklad 2 – Eduard Kachlička 

V tomto příkladě uvedu pouze jednu osobu. Jedná se o člověka středního věku (44 

let). Proběhla zde standardní schůzka, s výstupem ve formě vyplněné analýzy. Klient si 

přál vyřešit adekvátní zajištění příjmů, možnosti odkládat si peníze na rentu a 

refinancování stávajících půjček. Samozřejmě také proběhl audit smluv, bez něj by nebylo 

možné udělat si přehled o stávající situaci a navrhnout možné řešení. 

4.2.1 Popis stávající finanční situace 

Tabulka 7: Finanční situace Kachlička 

Měsíční příjmy  Měsíční výdaje  

Čistý příjem klienta 26 000 Kč Celkové běžné výdaje 13 932 Kč 

Čistý příjem partnera 0 Kč Investice do finančních produktů 

Platby a úvěry 

1 916 Kč 

9 070 Kč 

Celkový čistý příjem 26 000 Kč Celkové výdaje 24 918 Kč 

Počet osob v domácnosti 

Z toho děti: 

1 

0 

Úvěry domácnosti 

Podíl připadající na osobu 

550 000 Kč 

0 Kč 

Zdroj:Vlastní zpracování 

Z finanční situace můžeme vidět, že klient nedisponuje moc velkým cash flow. 

K dispozici zde bylo cca 1500 Kč. V tomto napnutém rozpočtu nezbývalo moc místa 

k manévrování a vzhledem k výši splácených úvěrů muže každá neplánovaná zdravotní 

komplikace, nebo jiná nepříjemná událost velmi rychle ohrozit finanční situaci klienta. 

Mohl by se například velmi rychle dostat do platební neschopnosti. Proto je zde zajištění 

příjmů stěžejním bodem. A jako další bod budu řešit refinancování a případně přípravu na 

rentu. Ale vzhledem k volným prostředkům nebude zřejmě možné realizovat všechny body 

z doporučení. 

Z auditu smluv jsem zjistil, že klient není nijak zajištěn, pouze má životní pojistku 

s garantovaným výnosem na konci, ale ta ho nijak nekryje. Tím, že splácí několik různých 

úvěrů, musí platit vedení a poplatky více společnostem. 
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4.2.2 Zhodnocení a návrh řešení 

 

  

 

 

 

Zdroj:Vlastní zpracování 

4.2.3 Rizikový plán Kachlička 

V příloze 2a, 2b, 2c můžeme zase vidět možnosti, které mohou nastat. V tabulce 

8 už pak můžeme vidět konkrétní částky, na které je třeba klienta zajistit. 

Tabulka 8: Rizikový plán Kachlička 

DOPORUČENÉ ZAJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚMRTÍ 

Doba zabezpečení: 5 let 

Výše zajištěných úvěrů: 550 000 Kč 

   

Stávající stav:   nesjednáno  

Ideální stav:   549 999 Kč  

Doporučení: Úmrtí s konstantní pojistnou částkou 

                     Úmrtí s klesající pojistnou částkou 

 150 000 Kč 

500 000 Kč 

 

DOPORUČENÉ ZAJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD INVALIDITY 

Doba zabezpečení: 5 let 

Výše zajištěných úvěrů: 550 000 Kč 

Krytí: 3. Stupně 

 Propad: 7 000 Kč  

Stávající stav:   nesjednáno  

Ideální stav:   1 088 891 Kč  

Doporučení: Úmrtí s konstantní pojistnou částkou  1 000 000 Kč  

DOPORUČENÉ ZAJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU 

Stávající stav:   400 000 Kč  

Doporučení: Trvalé následky úrazem s progresí (od 1%)  1 500 000 Kč  

DOPORUČENÉ ZAJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI 

Stávající stav: Likvidní finanční rezerva 

                      Denní dávky v pracovní neschopnosti 

 0 Kč 

0 Kč 

 

Ideální stav: Likvidní finanční rezerva 

                      Denní dávky v pracovní neschopnosti od 60. dne 

 52 000 Kč 

453 Kč 

 

Doporučení: Likvidní finanční rezerva  52 000 Kč  

 ŽÁDNÉ REZERVY 
 ŽÁDNÉ EFEKTIVNÍ ZHODNOCENÍ 

VOLNÝCH PROSTŘEDKŮ 
 

 NEADEKVÁTNĚ NASTAVENÉ ZAJIŠTĚNÍ 
PŘÍJMŮ 

 DLUHY 
 

 BEŽÍCÍ PENZIJNÍ PROGRAM 

 

 TVORBA REZERV 
 VELMI ZAJÍMAVÉ A EFEKTIVNÍ 

ZHODNOCENÍ VOLNÝCH PROSTŘEDKŮ - 
TVORBA AKTIVNÍ REZERVY 

 EFEKTIVNÍ A AKTUÁLNĚ NASTAVENÉ 
ZABEZPEČENÍ PŘÍJMŮ 

 BEZ DLUHŮ, S EFEKTIVNÍMI BANKOVNÍMI 
SLUŽBAMI 

 POKRAČOVÁNÍ V PENZIJNÍM PROGRAMU 

Obrázek 5: Zhodnocení situace Kachlička 
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                    Denní dávky v pracovní neschopnosti od 30. dne 250 Kč 

DOPORUČENÉ ZAJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ZTRÁTY ZAMĚSTNÁNÍ 

Doba zabezpečení: 3 měsíce    

Stávající stav: Likvidní finanční rezerva   0 Kč  

Ideální stav: Likvidní finanční rezerva  78 000 Kč  

Doporučení: Likvidní finanční rezerva  78 000 Kč  

Zdroj:Vlastní zpracování 

Vzhledem k tomu, že si klient přál vyřešit i zajištění odpovědnosti škody vůči 

zaměstnavateli zvolil jsem produkt životního pojištění Maximum Revolution od České 

podnikatelské pojišťovny. Maximum Revolution má výhodu oproti jiným produktům 

v tom, že zde jde právě i přidat připojištění odpovědnosti škod způsobených 

zaměstnavateli. Klient za tento produkt zaplatí měsíčně 1 370 Kč. 

4.2.4 Konsolidace půjček 

V tomto bodě proběhl propočet konsolidace půjček. Klient do teď splácí 3 půjčky 

a vyčerpaný kontokorent, což ho značně finančně zatěžovalo. Cílem tedy bylo sloučit tyto 

půjčky dohromady, snížit klientovy splátku a natáhnout délku splácení. Tím by se zlepšil 

jeho měsíční rozpočet. Negativní stránkou věci je to, že klient přeplatí více, než kdyby 

půjčky splatil v řádném termínu. 

Bohužel při snaze o realizaci jsme narazili na problém v bance. Banka neuznala 

klienta jako dostatečně bonitního a refinancování nám aktuálně neschválila, ale s možností 

řešení do budoucna.  

4.2.5 Zajištění renty 

Klient nyní aktuálně využíval produkt penzijního připojištění, kde si pravidelně 

odkládal 500 Kč měsíčně. Vzhledem k tomu, že většinu volného cash flow jsem použil pro 

zajištění příjmů, tak nám už nezbýval žádný kapitál vhodný pro investování za účelem 

tvorby renty. Proto jsem pouze klientovy doporučil pokračovat ve stávajícím programu.  

Do budoucna po splacení části úvěrů zase vznikne nějaký prostor pro tvorbu 

rezerv. Poradci spolupracují s klienty dlouhodobě, protože člověk se dostává do různých 

situací a je zapotřebí tomu přizpůsobit i jeho finance. 
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5. Závěr 

Závěrem chci konstatovat, že společnost Partners působí na širokou veřejnost, 

velkou měrou napomáhá ve finanční gramotnosti občanů a zajišťuje kvalitní a nezávislé 

finanční poradenství v České republice. Z mé osobní zkušenosti, jako finanční poradce u 

této společnosti, mohu odpovědně říci, že společnost na svých klientech nevydělává, ale 

vydělává s nimi. Pomáhá ve složitých finančních operacích, kdy se klientovi snaží 

nenásilnou formou ukázat jeho možnosti v řešení jakýchkoli finančních otázek. Poradce 

společnosti dokáže nastavit optimální finanční tok klienta tak, aby si mohl splnit své cíle a 

přání. K tomu má důležitý nástroj v podobě dobře vypracovaného vnitřního informačního 

systému společnosti Partners, který při zadání všech potřebných dat a informací vyvolá tu 

nejoptimálnější variantu řešení a dovede adekvátně navrhnout zajištění klienta při náhlém 

riziku. 

Při své práci finančního poradce jsem používal různé kalkulačky finančního 

webu. Tyto pak dokážou například odhadnout, jakou částku si musí klient pravidelně 

spořit, aby si za danou dobu mohl pořídit věc či službu, kterou potřebuje nebo po níž touží. 

V dnešní době je hojně využívaná důchodová kalkulačka, která klientovi spočítá, za kolik 

let dosáhne důchodového věku, kolik si klient musí šetřit do důchodu a jak dlouho mu 

vydrží úspory na stáří. 

Na základě použitých modelových příkladů mohu také tvrdit, že jsem pomohl 

otevřít oči svým klientům v jejich finanční gramotnosti a podívat se na jejich osobní 

finanční situaci z jiného úhlu. Jednoduše a srozumitelně jsem dokázal klientovi vysvětlit 

zajištění jeho rodiny či jeho samotného, ale také, jak je důležitá tvorba železné rezervy. 

Klient nemusel zbytečně ztrácet čas hledáním informací a obcházet různé banky a 

pojišťovny, naopak dostal ucelené a přehledné informace o nabízených produktech, které 

mu ušetřily jeho čas a peníze. 

Jsem upřímně rád, že jsem se na vlastní kůži mohl přesvědčit, jak funguje 

profesionalita, férové jednání a objektivita vůči klientovi společnosti Patrners. Služby 

společnosti jsem doporučil a využil i ve své rodině a pomohl tak uspořádat a správně 

nastavit hospodaření a tok peněz v rodinném rozpočtu. 
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