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Tahák pro vedení první schůzky – Finanční mapa dle KFP sro/Fichtner sro 
Fáze Úkol Příklad 
ÚVOD Ověřte čas klienta „V telefonu jsme se domlouvali, že budeme mít 45 minut. U mne se nic nezměnilo. 

Jenom chci ověřit, že také počítáte se 45 min.“ 

Ověřte očekávání klienta „Co očekáváte od dnešní schůzky?“ 

Reagujte na očekávání 
klienta 

„Ano, cílem dnešní schůzky je … „ zopakujte co klient řekl. A řekněte, co očekáváte Vy: 
„mým cílem je, že ověříme, co již dnes děláte dobře, kde možná přicházíte o peníze a co 
případně můžete dělat lépe.“ 

HODNOTY Připravte klienta „Začnu netradiční, ale velmi důležitou otázkou.“ 

Zjistěte hodnoty „Čím jsou pro Vás peníze důležité?“ 

Rozviňte hodnoty (nava- 
zování po naslouchání) 

„Řekl jste svoboda. To může znamenat něco jiného pro mne a něco jiného pro Vás. Co 
znamená „svoboda“ pro Vás?“ 

Zrekapitulujte hodnoty a 
současně udělejte můstek  
k další části 

„Takže pokud vám finanční plán zajistí … svobodu, nezávislost, klid a pohodu (doslovně 
zopakujte slova klienta)… bude to pro Vás správné řešení?“ 

CÍLE Uveďte další část 
rozhovoru 

„Nyní se podívejme na konkrétní finanční cíle, které máte – v kratším či delším horizontu 
– před sebou. Podívejme se na ty strategické (větší/finančně náročnější) cíle.“  

Upřesněte strukturu 
v jaké chcete cíle zjišťovat 

„Podívejme se na ně ve struktuře: CO budete potřebovat financovat, KDY budete peníze 
potřebovat a samozřejmě KOLIK peněz budete na daný cíl potřebovat.“ 

Ověřte důležité cíle Pokud je klient nezmíní sám, vždy ověřte důležité cíle, kterými jsou: 1) bydlení 2) vzdělání 
pro děti 3) finanční nezávislost (u starších bonitních klientů někdy jediný cíl) 

Zrekapitulujte hodnoty a 
současně udělejte můstek 
k další části 

„Takže pokud vám finanční plán pomůže naplnit … dům se zahrádkou do tří let za 6 mil. 
Kč, VŠ pro Jakuba za 10 let ve výši 500.000 Kč a vaši rentu do 15 let ve výši 50.000 Kč 
měsíčně  … bude to pro Vás pořád to správné řešení?“ 

ZDROJE Uveďte další část 
rozhovoru 

„Nyní už známe Vaše cíle a teď se podívejme na zdroje, které máte pro naplnění cílů 
k dispozici.“ 

                                                       Zdroje zjišťujte podle jednotlivých oblastí, začněte těmi méně důvěrnými – viz pořadí: 

Spoření, investice „Využíváte např. stavební spoření?“ a pokračujte dalšími běžnými produkty: 
PF 
OPF (akciové, smíšené, dluhopisové, peněžní trh, zajištěné, jiné) 
SÚ + TV 
BÚ 

Spořící pojistky KŽP, IŽP 

Rizikové pojistky RŽP 
Invalidita, TNÚ s PP 
Jiné 

Majetkové pojistky Nemovitost 
Domácnost 
Odopvědnost 
Jiné pokud připadají v úvahu (POV, HAV atd.) 

Úvěry HÚ (včetně splátky, zůstatku dluhu, úrokové sazby a data refixace!) 
SÚ 
Leasing 
Kreditky 

Nemovitý  
a jiný majetek 

Nemovitost – hodnota a případný podnájem 
Byt – hodnota a případný pronájem 
Pozemky, případné dědictví a další majetek. 
Firma 

Volné CF + Příjmy ze zaměstnání (muž, žena) včetně bonusů 
+ Ostatní příjmy (mateřská, důchod, alimenty) 
+ Nájmy z nemovitostí 
-Výdaje (průměrná měsíční spotřeba = požadovaná renta) 
               kontrolní ověření: výdaje = příjmy – volné cash flow 
= volné cash flow (ověřte měsíční i roční číslo a porovnejte s aktuálním majetkem) 

ZÁVĚR Ověřte, že jste nic 
nezapomněli 

„Napadá Vás něco důležitého, na co jsem se Vás zapomněl zeptat?“ 

Dohodněte další schůzku „Nyní máme všechny údaje pro zpracování Vaší strategie a finančního plánu. Potřebuji o 
tom cca týden popřemýšlet. Příští týden budu pro vás mít hotový finanční plán na cestu 
k Vašim cílům a k Vaší finanční nezávislosti. Vyhovuje Vám schůzka zase ve středu ve 
stejném čase nebo preferujete jiný termín?“  

Dohodněte, co kdo 
připraví 

Já připravím finanční plán na cestu k Vaší rentě. 
Od Vás bych potřeboval do pátku: 
1) naskenovat pojistné smlouvy, které chcete ověřit (zůstatek OPF v jiné bance atd.) 
2) vyplnit investiční dotazník a poslat jej mailem také do pátku (pokud máte 10 minut, 
tak to můžeme zvládnou ještě teď) 

Ptejte se. Opakujte doslovně, co klient řekl. Pečlivě si zapisujte! Nehodnoťte!! Neprodávejte!!! 


