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Veškerá práva vyhrazena.   

 

Fáze finančního života 
 
Klient a jeho portfolio prochází během života několika fázemi. Poradce by měl pomoci v nastavení priorit v 
jednotlivých obdobích. Pojďme se podívat, která pravidla by portfolio mělo respektovat. 
 
Fáze první  

Tuto fázi bychom mohli vymezit založením vlastní rodiny a oddělením klientova rozpočtu od rozpočtu 
rodičů, dochází k ní orientačně mezi 25 až 30 lety.  

Z pohledu financí jde zejména o stanovení finančních cílů, analýzu finančních zdrojů, které jsou 
k dispozici a o ochranu majetku a příjmů. V této fázi je přidaná hodnota kvalitního poradce klíčová. 
Nastavení portfolia by mělo být v souladu s klientovými cíli. Je nutné stanovit správnou pojistnou ochranu, 
zvolit investiční zdroje v souladu s klientovými cíli a zbavit se špatných dluhů. Toto jsou hlavní úkoly pro 
počáteční období. 
  
Fáze druhá 

Tuto část bychom mohli nazvat fází budování majetku a dochází k ní přibližně od 30 do 50 let klientova 
života.  

V tomto období jde především o růst a budování aktiv klienta. Úkolem poradce je pomáhat klientovi 
s pravidelnými investicemi do strategií zajišťujících růst a diverzifikaci portfolia. Zrychlení je možno 
uskutečnit pomocí finanční páky, tj. využitím dobrých dluhů. Rovněž je pozvolna vhodné začít s 
budováním pasivních příjmů. 
  
Fáze třetí 

Tato fáze přichází v období, kdy klient začíná své portfolio připravovat na finanční nezávislost. Obvykle 
nastává v období od 50 do 60 let.  

Hlavním úkolem, se kterým by měl poradce umět pomoci, je vybudování pasivních příjmů (příjmy 
nezávislé na práci klienta - úroky, kupóny z dluhopisů, dividendy z akcií, nájemné z nemovitostí, tantiémy, 
autorské honoráře a další).  Jde o transformaci růstově nastavených portfolií do strategií poskytujících 
pravidelný peněžní příjem. Tento pasivní příjem by měl být vhodně diverzifikován a dalším klíčovým 
úkolem pro toto období je zavedení principů wealth protection, tj. ochranu bohatství, které klient 
vybudoval. 
  
 Celý finanční život portfolia se dá shrnout do tří krátkých vět: 

1. Stanovit si finanční cíle, analyzovat zdroje, nastavit ochranu majetku a příjmů. 
2. Budovat majetek. 
3. Transformovat portfolio tak, aby poskytovalo pasivní příjmy a wealth protection. 

Nastavení priorit portfolia by nemělo být stále stejné, 
mělo by se v průběhu života přizpůsobovat Vašim potřebám. 
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