
Bez metodik nemůžete patřit k elitě! 
Stejný problém – pokud se nic jiného nezměnilo - by se měl pokaždé řešit stejným způsobem. 

To většina lidí očekává, když jde k zubaři, nechá si spravit auto nebo si nechá radit, co má 

dělat s penězi. Elitní poradcům se standardizací jejich práce pomáhají metodiky. 

 

10 poradců jedné firmy by nemělo pro stejného klienta udělat 13 finančních plánů 

Kolega se před několika lety zeptal šéfa osobních bankéřů jedné velké banky, kolik různých 

finančních řešení dostane, když si půjde nechat zpracovat finanční plán k 10 bankéřům. 

Odpověď zněla „Dvanáct až třináct.“  Šéfovi osobních bankéřů bylo totiž jasné, že musí ještě 

hodně pracovat na standardizaci poradenského procesu, aby se poradenství dané banky mohlo 

považovat za skutečně elitní. 

 

Myslím, že jedním ze způsobů, jak skutečně otestovat kvalitu poradenství té či oné firmy, je 

zjistit, kolik různých strategií a produktů doporučí stejnému klientovi ve stejném čase 10 

různých poradců od jedné firmy. Pokud půjde o jedno, de facto „stejné“ řešení pro jednoho 

klienta, teprve potom lze uznat, že daná firma patří ke skutečné elitě. Protože má skutečný 

systém, který při práci s klienty dodržuje. 

 

Elitní systém začíná metodikou práce s finančním plánem 

Finanční plán pro klienta je pro elitní poradce dnes již standardem. Tam, kde celofiremně 

standardizovaný finanční plán neexistuje, nelze o elitním poradenství mluvit. Bohužel se i 

v rámci jedné firmy, kde existuje standardizovaný finanční plán, může řešení pro stejného 

klienta lišit. Je to dáno tím, že zdaleka ne všichni poradci umí z klienta „dostat“ stejné 

informace/ stejné vstupy potřebné pro vytvoření plánu. A proto je potřeba mít i pro používání 

finančního plánu u klienta jasné metodiky. Pokud jeden poradce vede rozhovor s klientem 

jedním způsobem a jiný poradce způsobem jiným, často se i doporučení finančního plánu liší. 

A to může být nebezpečné nejen pro klienta, ale v dobách neustále silnější regulace a 

samoregulace je to nebezpečím i pro poradce a jeho firmu. 

 

Ideálem elitních poradců v rámci firmy je shoda v alokaci, diverzifikaci i produktech 

Pokud jste elitní poradce, pracujete pro affluent klienty a děláte investice, musíte mít jasno. 

Musíte mít systém, který Vám pro stejného klienta ve stejném čase napoví tu nejvhodnější 

investiční alokaci, diverzifikaci i ty nejvhodnější investiční produkty. Musíte mít systém, 

podle kterého vybíráte fondy, systém podle kterého vybíráte pojistky, systém, podle kterého 

klientům doporučíte nebo nedoporučíte to nebo ono řešení.  

 

Pozor. Neříkám, že všechny firmy musí klientům doporučovat to samé. To vůbec ne. Právě 

v tom, že každá firma má jiný systém, jiný názor na budoucí dění, se doporučení různých 

firem musí odlišovat. Ale není možné, aby se navrhovaná řešení pro jednoho klienta zásadně 

lišila podle toho, zda klient přijde za poradcem u stejné firmy v jednom nebo druhém městě. 

Právě odborníci a analytici na centrále by měli dát poradcům jasné metodiky, jak u klienta 

postupovat a co mu doporučit.  

 

Stejní klienti ve stejné situaci mají standardizované portfolio 

U elitních poradců se nestane, že dva klienti se stejným investičním profilem, stejnými cíli a 

stejnou situací, mají různé investiční produkty. Elitní poradce si totiž uvědomuje výhodu 

standardizace a skutečně metodického přístupu. 

 



Standardizace a metodiky totiž mimo jiné pomáhají 

 

 orientovat se v řešeních, které jako elitní poradce dělám pro stovky klientů. Nejhorší totiž 

je, když Vám volá klient a Vy si vůbec musíte uvědomit, co jste mu asi v minulosti 

doporučili a podle toho mu potom odpovídáte. 

 šetřit čas elitního poradce tím, že se o standardizovaných produktech dá s klienty „mluvit“ 

nejen individuálně, ale také hromadně (emailem všem klientům třeba o tom, že ukrajinské 

ani ruské akcie v portfoliích nemáme, protože preferujeme investice do firem v západní 

Evropě a USA) 

 snižovat riziko sankcí od regulatorního nebo samoregulačního orgánu. Pokud nemáte 

písemně zdůvodněno, proč jste doporučili ten nebo onen produkt klientovi, může to být 

pro Vás i Vaši firmu drahá záležitost. V poradenství musíte prokázat odbornou péči. 

 snižovat riziko nespokojenosti klienta. Když klientovi písemně zdůvodníte, jak jste 

k danému doporučení dospěli, je mnohem menší šance, že Vás zažaluje ze zanedbání 

odborné péče. 

 

Metodiky nejen na produkty, které poradce doporučuje 

Metodiky by měla poradenská firma mít nejen na produkty, které doporučuje. Klienty často 

zajímají i jiné produkty. V nedávné minulosti např. druhý pilíř nebo státní spořící dluhopisy. 

Pokud jim neporadíte Vy (Vaše centrála), budou se klienti „pídit“ po odpovědích u někoho 

jiného. A vás jako poradce budou využívat méně a méně. A to se elitním poradců nesmí stát.  

 

Dnes se objevuje více a více nabídek na investice do dluhopisů. A klienty zajímá, zda je mají 

využít. Pokud jim neřeknete, jak k těmto investicím přistupujete Vy, budete o klienty 

přicházet. Jak třeba vypadá poradenská metodiky pro investice do dluhopisů Fichtner s.r.o., 

firmy, jejíž malý tým má od klientů v investičním poradenském mandátu 1,4 mld. Kč, se 

můžete dozvědět po registraci zdarma na www.InvestElita.cz. 

 

Metodiky Vás odliší, stejně jako €FA
TM

 

Pokud se chcete orientovat na affluent klienty a větší investice, potřebujete nástroje, kterými 

se u affluent klientů odlišíte. Na první pohled to může být např. titul €uropean Financial 

Advisor, kterým se od ostatních poradců a bankéřů odlišíte už na vizitce. Na pohled druhý 

Vás u affluent klientů mohou odlišit právě standardy a metodiky, kterými se v poradenství 

řídíte. 
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