Pot eba Finan ního plánování I.
Když za ínala hra Finan ní svoboda pro banké e a finan ní poradce, zjistili jsme, že asi 90
procent z nich nemá vypracovaný sv j vlastní finan ní plán. Doba pokro ila a doufali jsme, že
toto procento rapidn kleslo.
Bohužel není to až tak pravda, finan ní poradenství se jako obor pohybuje vp ed pomalými,
opatrnými kr ky. Jako by se sami poradci plánu báli. Že by se báli výsledku, nebo toho, že to,
co v plánu vyjde, se již nedá zm nit?
Výhody plánu

Tak nebo tak, plán je dobrý pomocník, který pomáhá stanovit cíle. Dává p edstavu, kde se dnes
nalézáme, a lov k v n m vidí, co má d lat, aby se poda ilo tyto cíle naplnit.
Motivace

Je známo, že lidé s plánem mají vyšší pravd podobnost úsp chu. asto je však plánem plán
nemít. To sice zní jak od básníka, ale práv to je problém. I když se najdou jedinci, kte í to
svedou i bez plánu, jsou po ád zástupy t ch, co to bez plánu nedokážou. Ale práv tito
ekvapiv asto íkají, „Vím, že plán nemám, ale netrápí m to“.
„Bajka“

Není to tak dlouho, co jsem jel autem na eské Bud jovice. Tuto trasu jsem v podstat jel
poprvé a p iznám se, že jsem cestou „pracoval“. A tak jsem si nevšimnul sm rové tabule, že
mám odbo it. Po zhruba 10-15 km jsem zjistil, že ukazatele p estávají zna it eské Bud jovice a
já sm uji n kam, kam jsem p vodn sm ovat ani necht l. Situace, která se asi stala skoro
každému z Vás a n jak jste ji ešili.
v této situaci napadlo p irovnání k finan nímu plánování. Sed l jsem v aut , ídil jej a m l
sv j cíl, ale všechno se v jeden moment zm nilo a stálo m zna nou námahu, as a v kone ném
sledku i peníze vrátit se na p vodní trasu a dosp t do cíle. Co bylo nejhorší, p ijel jsem pozd ,
a to už nešlo vrátit…. V em jsou si Finan ní plán a Cestovní plán v kone ném d sledku
podobné?
Ponau ení

Ve Finan ním plánu jsou též stanoveny cíle. „Víte, kam jedete, kam chcete dorazit.“
Ve Finan ním plánu jsou rovn ž „milníky a sm rovky“. Víte, kde se momentáln nacházíte,
jakou aktivitu byste m li ud lat.
Ve Finan ním plánu se dozvíte o p ípadném riziku a nebezpe í. Víte, kdy šlápnout na brzdu,
idat plyn a kdy pooto it volantem.
Oba plány mají svoji formu pln ní. Když idi „nestíhá“, tak asto jede „rizikov ji“, aby cíle
stihnul. Ve financích to funguje stejn .
Oba plány nejsou jen o stanovování cíl , ale také o tom, že si pohlídáme cestu, jak k ur eným
cíl m dorazit.

Jinak nás to stojí další peníze, cíl možná s vyp tím sil dosáhneme, ale už to
„není ono“.
Petr Van k
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