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www.kfp.cz  - bezplatné zasílání tip  z oblasti finan ního poradenství a plánování.
Veškerá práva vyhrazena.

„Finan ní plánování – tak trochu jiný pohled“ - záv r

Ukon ili jsme seriál o finan ním plánování. Jak všechny tyto rady používat?

Seriál plánování „pro fajnšmekry“ nebo plánování „trochu jinak“ je vysokou školou finan ního
poradenství. Rady jsou ur ené zejména pro finan ní poradce s praxí. Finan ní poradci s praxí
jsou znalí  a v dí,  co a pro  d lají.  V dí,  co jim tyto rady mohou p inést  a co na druhou stranu
riskují.

Na vysoké škole se mluví v matematice o diferenciálních rovnicích a integrálech. Na základní
škole se eší zlomky. Na vysoké škole se v angli tin  hledají rozdíly v p ekladech Shakespeara,
na základní se eší jak pan Novák jede do Londýna. Není rozumné to prohodit. Protože
vysokoškoláci by se nad tématem zcela jist  podivovali, a probírat diferenciální rovnice na
základní škole také nejde.
Podobné je to i v jiných oblastech života. Automobilový závodník umí projet zatá ku na šotolin
smykem. U it toto v autoškole by bylo hazardem.
Stejn  tak u finan ního poradenství: Na základní úrovni musíme školit poradce jinak, než
školíme poradce na vysoké úrovni. A práv  i v tomto v seriálu byly n které kapitoly, které jsou
ur ené pro vysokou úrove . Nejsou zcela jist  ur eny pro za áte níky.

Pro za áte níky je d ležité si uv domit, že musím n co spo it. Že peníze d lají peníze, že
investovat na dlouho p ináší zajímavé výnosy a tak podobn . U této poradenské abecedy se
profesionál nudí.
Proto se v seriálu psalo, že není nezbytn  nutné mít likvidní rezervu v absolutn  likvidních
prost edcích, ale že je možné mít je v mén  likvidních a trochu rizikových aktivech. Šikovný
poradce, který je znalý rizik, si to m že dovolit. Když p ijde katastrofa, tak se p i nejhorším zruší
stavební spo ení.
Doporu ovat toto globáln  všem klient m by bylo hazardní. V tšina klient  pot ebuje d lat malé
kr ky. Jinak bude vypadat hodnocení a doporu ení aut ve specializovaném motoristickém
asopise pro odbornou ve ejnost. Jinak bude vypadat hodnocení pro b žné spot ebitele. Pro
koho jdeme do velkého detailu, jinde ešíme jenom to d ležité a základní. Úpln  stejn  je to

s finan ním plánováním.

U  klient  se  držte  a  vždy  jd te  od  toho  jednoduššího.  Stejn  jako  je  to  na  základní  škole
s matematikou nebo angli tinou, stejn  jako je to u výuky v autoškole nebo p i hodnocení aut pro

žné spot ebitele.
Nicmén  Vy, v roli v dc  a u itel  musíte mít náskok p ed ostatními. Stejn  jako u itel
angli tiny nem žete být jenom o „lekci dop edu“. Musíte mít vyšší typ školy. Proto se
vzd lávejte a jd te dále.

Pro Vás mohou být naše finan ní tipy n co jako vysoká škola. Vy je u it  pochopíte a budete se
jimi um t ídit. M žete je využít u velice zvídavých a „pokro ilých“ klient , a samoz ejm
v otázce p ístupu k Vašim financím.

Finan ní plánování nemusí být nezáživná a nudná disciplina.
Sta í pouze trochu „JINÝ ÚHEL POHLEDU“.

Petr Syrový
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