
 

 
 

 

 

Jak zvýšit provizní obrat na 1 poradce na trojnásobek! 

Největší firmy na českém poradenském trhu mají provizní obrat cca 500 až 700 tis. Kč ročně na jednoho 

poradce.  Přitom lze dosahovat obratu 3-4krát většího. Vyžaduje to ale zaměřit se primárně na bonitní 

klienty a na investice, které tyto bonitní klienty nejvíce zajímají.  Také je potřeba inspirovat se 

osvědčenými poradenskými modely pro bonitní klienty v zahraničí. 

Bonitních klientů je v ČR cca 350 000. A zatím se o ně (skoro) nikdo nestará! 

Bonitních (neboli affluent) klientů je v ČR cca 300-400 tisíc. Jedná se o rodiny s čistými měsíčními příjmy 

nad 40 000 Kč v rodině.  Tyto rodiny kromě základních pojistek a hypoték potřebují především ukládat 

peníze a investovat. A to je zajímavý byznys. Vždyť většinu z  miliardových zisků českých bank generuje 

právě segment affluent klientů. 

Ještě zajímavější je, že se o tento trh skutečně (skoro) nikdo nestará. Poradci se na tento trh 

systematicky nezaměřují a většina affluent klientů je tak systematicky obsluhovaná pouze osobními 

bankéři.  A mnohé tyto bankéře affluent klienti vnímají čím dál tím více jako „nutiče“ produktů jejich 

vlastní banky.  A ne jako skutečné poradce. A to je příležitost. 

Potřebují především investiční poradenství 

Affluent klienti do svého finančního plánu potřebují i pojistky a hypotéky. Největší potenciál provizního 

obratu se ale u affluent klientů skrývá v investicích. Potřebují totiž v průměru zainvestovat 800 000 Kč 

jednorázově a 220 000 Kč pravidelně každý rok 1. 

Pokud začnete u affluent klientů „dělat naplno“ i investice zjistíte, že struktura Vašeho provizního obratu 

bude následující: 

 hypotéky cca 10%-20 provizního obratu,  

 pojistky cca 10% obratu (rizikové životní pojistky, úrazové pojistky a pojistky invalidity na miliony), 

 investice 70-80% obratu. 

Taková struktura obratu zároveň odpovídá i dlouhodobé struktuře finančních potřeb affluent klientů a je 

proto dlouhodobě udržitelná. Asi Vás nepřekvapí, že se s obdobnou strukturou provizního obratu lze 

setkat např. u amerických poradenských firem, které se zaměřují na affluent klienty.  

 

1 KFP – Kořený Fichtner Pavlásek s.r.o., „ANALÝZA KLIENTŮ FINANČNÍHO PORADENSTVÍ,“  246 stran 
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Efektivitu vyžadují od sebe i od těch, kteří pro ně pracují 

Affluent klienti jsou bonitní proto, že jsou úspěšní.  Často se jedná o střední a vyšší manažery, 

podnikatele nebo úspěšné právníky, konzultanty apod. Většina z těchto lidí vyžaduje od svých 

podřízených nebo kolegů efektivní zvládnutí zadané práce. A skutečnou efektivitu očekávají i od svých 

profesionálních poradců. 

Co na affluent klienty z pohledu efektivity zabírá? 

 investiční semináře nebo pouze stručné představení konceptu možné spolupráce poradcem po 

telefonu – 5 až 15 minut. 

 následné písemné (emailové) představení  materiálů a analýz pro klienty, aby klient mohl dobře 

posoudit, zda mu způsob práce a přemýšlení poradenské firmy vyhovuje 

 extrémně efektivní sběr dat na první schůzce - cca 45-60 minut pro zjištění všech příjmů, výdajů i 

majetkové situace klienta a jeho rodiny 

 efektivní prezentace osobně s jasně a jednoznačně formulovanými doporučeními, které jsou 

podloženy srozumitelnými analytickými podklady (finančním plánem, metodikou, analýzou dané 

oblasti apod.) 

 efektivní uzavření smluv (s asistentem poradce nebo případně i na dálku) 

 stručný písemný zápis z každé schůzky nebo telefonátu včetně jasně a jednoznačně formulovaných 

následných kroků klienta i poradce 

 dodržování termínů a dodání všech slíbených materiálů včas. 

Respektují, že ve firmě má každý nějakou roli  

Bonitní klienti nemají problém respektovat specializaci jednotlivých osob, se kterými se v poradenské 

firmě setkávají. Chápou, že je osloví obchodník (často šéf týmu), že se o ně stará account manažer 

(poradce), že analytické zprávy k portfoliu dostávají od analytické centrály firmy a že administrativu 

s nimi řeší back office. 

Tak funguje 99% firem obchodovaných na burzách celého světa. Protože se jim specializace  osob ve 

firmě osvědčuje.  

Zásadním problémem dnešních „poradenských“ struktur je to, že poradci na konci struktury dělají 

(téměř) všechno.  

 Pracují s klienty.  Vyhledávají je, oslovují je, sbírají od nich data, analyzují je, prezentují, analyzují 

produkty a vybírají pro klienty ty správné, vyplňují smlouvy, dělají servis pro klienty.  

 Pracují se spolupracovníky. Nabírají je, zaučují je, motivují, pomáhají jim.  

 Zajišťují si zázemí. A kromě toho si musí vést vlastní účetnictví a daně, starat se o svůj počítač a 

aktualizaci softwaru atd. 



 

 
 

A dokud si poradenské týmy neuvědomí potřebu specializace, budou to mít u bonitních klientů těžké. 

Poradci – nespecialisté - totiž nebudou dostatečně „dobří,“ aby zaujali bonitní klienty.  

Ve specializované struktuře fungují i největší poradenské firmy světa jako je např. Merrill Lynch. U nich 

platí, že základní poradenská jednotka má 5-7 lidí – obchodníka, 2-3 poradce, 2-3 osoby v back office. 

Analýzy, metodiky a další podporu jim potom poskytuje firemní centrála.  

Jsou ochotni za skutečně dobrou službu zaplatit 

Affluent klienti jsou ochotni za dobrou službu a servis své poradce odměnit. Pokud dokáže poradce 

zpracovat 4 affluent klienty za měsíc, „přinese“ do firmy provizní obrat ve výši cca 2 mil. Kč ročně. Pokud 

nemá poradce nad sebou příliš mnoho organizačních stupňů, vydělá si více nejen on, ale i majitel 

poradenské firmy. Všichni při tom dělají práci, která je baví a přináší klientům skutečnou přidanou 

poradenskou hodnotu. 

Pokud chcete vědět více o tom, jak postavit skutečný poradenský byznys, a jak začít „přesouvat“ miliardy 

zisků z bank právě do Vaší firmy, zaregistrujte se zdarma na www.ByznysElita.cz a podívejte se na videa, 

která Vám prozradí více. 

Hezký den 

Vladimír Fichtner 

majitel Fichtner s.r.o. 

spoluautor projektu 

www.ByznysElita.cz  
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