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Veškerá práva vyhrazena.   

 

6 věcí, na které se zeptat svého finančního poradce! 

Většina úspěšných lidí by se o svá finanční řešení dokázala postarat sama. Ale nemají na to čas. Proto 
využívají služeb finančních poradců. Víte, na co se zeptat člověka, který se chce stát Vaším finančním 
poradcem? Máme pro Vás 6 tipů. 

1. Kolik času věnuje Vašim finančním řešením na počátku spolupráce? Bez detailního vyhodnocení 
a analýzy Vaší současné životní i finanční situace nemůže žádný poradce začít dělat svoji práci. 
Pokud se Váš poradce nebude na začátku věnovat Vašim finančním řešením alespoň 10 až 15 hodin, 
jste asi skutečně velmi „jednoduchý případ“. 

2. Jak Vám prezentuje výsledky analýzy a doporučení? Požadujte po poradci vypracování a 
předložení písemného finančního plánu. Plán by měl být pro Vás srozumitelný a jednoznačný. Měl by 
Vás především seznámit s tím, do jaké míry jste schopni skutečně naplnit Vaše představy a cíle. A jak 
se jim můžete ještě o něco více přiblížit případnou optimalizací. 

3. Jak šetří Váš čas při realizaci transakcí? Skutečný poradce za Vás zařídí veškeré „papírování“ při 
realizaci transakcí, připraví Vám Váš platební kalendář. Také zkontroluje řádné zpracování Vašich 
transakcí. A případně pomůže vyřešit vzniklé nesrovnalosti. 

4. Jak často a v jakém formátu Vás informuje o vývoji Vašich řešení? Skutečný poradce se s Vámi 
bude chtít pravidelně setkávat: 2 až 3krát za rok osobně na individuální schůzce, 1 až 2krát ročně na 
zajímavém setkání s dalšími klienty, minimálně 1krát za čtvrtletí Vám zašle informaci o stavu a 
vývoji Vašeho finančního portfolia. A možná Vám bude měsíčně posílat i e-mailové tipy ze světa 
osobních financí. 

5. Kolik času věnuje sledování Vašich finančních řešení měsíčně? Každému vyhovuje něco jiného. 
Kolik času měsíčně by měl Váš finanční poradce trávit na monitoringu, vyhodnocování a případném 
návrhu a realizaci změn právě Vašeho finančního řešení? Vyjasněte si to předem. 

6. Jaká je ekonomická motivace Vašeho poradce? Čí zájmy zastupuje? Kdo ho platí? Poslední, ale 
asi nejdůležitější bod. Lidé na západ od nás preferují platbu za služby oproti platbě za transakce. A co 
preferujete Vy? 

Přejeme i Vám hodně štěstí při výběru Vašeho správného finančního poradce. Správný poradce se totiž 
stává Vaším partnerem na celý život.  
 
 

Zvažte, zda si neotestovat potenciálního finančního poradce dříve, 

než mu svěříte Vaše peníze. 
 
 
 
Vladimír Fichtner 


