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téma

Sám sobě 
Počet majitelů živnostenského oprávnění se v České republice 
aktuálně pohybuje přes dva miliony. A z nich přes 150 tisíc tvoří ti, 
kteří se rozhodli realizovat ve finančním poradenství a stát se tak:

pánem
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Text Dalibor Vajnar



Oba tyto životní kroky, tedy rozhodnutí být 

vlastním pánem i následný výběr poraden-

ské kariéry, jsou jistě závažné, mají ale 

pozitivní a pozorovatelné dopady. Zažila to 

asi většina z OSVČ - přechod z jistoty 

zaměstnaneckého poměru do neznámé 

budoucnosti. Jenže zmíněná jistota je také 

spíše jen relativní a ona budoucnost je 

ovlivnitelná. A jako všechno, vše má své 

výhody i nevýhody, záleží jen na úhlu 

pohledu. 

K rozhodnutí postavit se na vlastní nohy 

v libovolném oboru vedou všelijaké 

pohnutky, které bychom mohli shrnout do 

tří základních motivů: a) více si vydělávat, 

b) dělat co mě baví a má větší smysl, c) jiná 

organizace času. Málokdo je takový 

odvážlivec, aby se k zaměstnání obrátil 

zády a do podnikání naopak skočil po 

hlavě. Teprve po jistém období, kdy nám 

podnikání při zaměstnání odebere poslední 

zbytky času a setře i ten nejmenší úsměv 

z tváře, nastává čas pro konečnou volbu. 

A pro mnoho lidí je pak jednou z možných 

voleb finanční poradenství. Obor obestřený 

mýty a často také nepochopený. Přitom 

skýtá nemálo možností, fakticky totiž tuto 

práci může začít dělat úplně každý. Ale 

opravdu se "chytit" a vybudovat si síť 

dobrých klientů vyžaduje osvojit si něco 

zásadního - úhelným kamenem úspěchu je 

zde vlastní sebedůvěra. A s tou nakonec 

mohou pomoci zkušení lektoři, stejně jako 

s know-how . 

Z dlouholetých zkušeností poradenských 

firem údajně vyplývá, že jednou z nej-

lepších skupin poradců jsou ženy po mateř-

ské dovolené. Mívají velmi dobrou schop-

nost organizovat svůj čas a nechybí jim 

zápal ani rozum. Takže poradenství je 

opravdu dobrou šancí nejen pro ně.

K tomu připočtěme, že práce finančního 

poradce je velmi svobodná. Možná právě 

proto je tak populární. Na druhou stranu, 

volná pracovní doba vyžaduje mnohem více 

zodpovědnosti, tento fakt je třeba si hned 

od počátku uvědomit. Pracovní doba je také 

flexibilní, nicméně může také být dlouhá. 

Dobrá organizace práce je tedy na místě jak 

kvůli klientům, tak i kvůli soukromému 

životu. 

Vydělat peníze a uskutečňovat své potřeby, 

kdo by to nechtěl. Ale protože ruku v ruce 

s tím jde také požadavek jistoty výdělku, 

mnoho lidí setrvává ve stávajícím 

zaměstnání i přes nevalnou mzdu a vlastně 

též nevalnou spokojenost se svou prací. Jak 

už jsme si ale řekli, jistota je dosti relativní 

pojem. Každopádně tento pocit zajištění, 

pocit, že se nic nemůže stát, neboť 

zaměstnavatel se o mě postará, často brání 

lidem vydat se na cestu, která rozvine jejich 

skryté schopnosti.  Protože v poradenském 

oboru se může uplatnit úplně každý. Mnohá 

osobní vlastnost a schopnost může 

posloužit k tomu, aby se nakonec zadařilo. 

Agilita, ambice a soutěživost, veselost, 

zkušenost, kolegiálnost, cílevědomost, 

mládí nebo naopak zralost, vlastní vize...  

Je toho spoustu, co lze využít k postupu 

Poradcem kvůli penězům?
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To není 
práce,
ale radost.

„
vpřed. Každý z nás přece nějakou 

potřebnou vlastnost má a může se díky ní 

stát úspěšným a oblíbeným finančním 

poradcem, kterého bude práce naplňovat.

Budou potřeba. V dnešním světě není 

zdaleka nic dáno a vyřešeno. Finanční trhy 

rozhodně nejsou synonymem stability 

a chce-li si někdo přilepšit, již to opravdu 

chce odborníka s přehledem. Svět financí je 

prostě stále se rozrůstající oblastí a všechna 

povolání do ní spadající tak mají jistotu, že 

stále budou potřeba. Protože peníze byly, 

jsou a budou. A poptávka po lidech, kteří se 

postarají o finance takovým způsobem, 

kterému běžný občan nerozumí, ale záro-

veň je pro něj výhodný, bude stále aktuální. 

A i to je důvod, proč se vydat na dráhu 

finančního poradce.

Finanční poradce = pán času. Finanční 

poradce má časově velice flexibilní 

zaměstnání. Ve své podstatě je pánem 

svého času a sám si rozhoduje, kolik času 

práci věnuje. Ale současně je to také 

zkouška odpovědnosti.

Možnost významně ovlivnit vlastní pověst. 

Dobré jméno dělá klientelu a opravdu 

kvalitní finanční poradce má o úspěšnou 

kariéru postaráno. Dobré jméno dělá 

hodně, a dobrá pověst toho, kdo dostateč-

ně naslouchá svým klientům, se rozkřikne 

rychleji, než si vůbec kdo umí představit. 

Proč se tedy stát finančním 

poradcem?



"Výhody jsou časové, mohu být první školní 

den se svou dcerou, mohu být na každém 

jejím školním vystoupení, mohu jít odpo-

ledne na koupaliště a odpracovat to večer, 

nemám šéfa, který by mi povoloval, kdy a co 

mohu... Mám možnost rozvoje, stále se 

vzdělávám, stále se zdokonaluji a aktivně 

ovlivňuji svůj život. Nikdo mi zítra neřekne: 

Už nechoď. Moji klientelu mi nikdo zítra 

celou nepřevezme a já mám jisté pracovní 

místo...”

Převzetí odpovědnosti za vlastní výdělek 

se neobejde bez snahy a vůle. K tomu 

směřovala i třetí otázka. V odpovědích 

panovala všeobecná shoda v tom, že práce 

finančního poradce respondentům jakožto 

"vedlejší efekt" přinesla pozitivní změnu 

v oblasti 

 

apod. Jedná se tedy o přidanou hodnotu 

rozvoje osobních schopností, vůle, 

sebejistoty, organizačních dovedností

Pochvala a výborné reference se šíří ještě 

rychleji než pomluvy a vaše kvalitní služby 

si nikdo nenechá pro sebe.

Řeči se vedou a život běží. Praxe nakonec 

ukáže skutečný stav věcí, a proto jsme 

mezi spolupracovníky BSF a.s. uspořádali 

anketu, jejímž cílem mělo být zjištění jejich 

zpětného pohledu na život před prací 

na živnostenské oprávnění a situaci 

současnou. 

Kolegům jsme tedy položili následující 

otázky:

Odpovědi nám dávají zajímavý přehled 

o motivech lidí, kteří se rozhodli postavit 

na vlastní nohy. Pojďme se na ně podívat 

podrobněji.

Začínáme otázkou ptající se po důvodech 

opuštění zaměstnaneckého poměru. Mezi 

nejčastější patřila 

. Jako další 

argumenty pro odchod se objevily i 

 a několikrát také 

 . 

.

Otázka hodnotící výhody práce na ŽL pak 

přinesla jasnou preferenci 

. Následovalo 

 a příležitost 

k . 

Jenže, jaká je praxe?

časových 

možností finanční ohodno-

cení dle odvedené práce

vlastnímu rozvoji

nemožnost seberealiza-

ce, finanční a časové důvody

osobní 

problémy na pracovišti

propuštění pro nadbytečnost Touha po 

seberealizaci však jednoznačně převážila 

nad všemi ostatními důvody
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Z jakých důvodů jste opustili 

zaměstnanecký poměr? 

Činnost na ŽL pro vás znamená 

především jaké výhody? 

Pozorujete u sebe po přechodu 

ze zaměstnaneckého poměru 

k podnikání pozitivní změnu 

v oblasti osobních schopností?

Převažují z vašeho pohledu výhody 

práce na ŽL nad nevýhodami?

Je pro vás finanční poradenství 

i něčím více než zajímavou prací?

Kdy jste si uvědomili, 

že už byste "neměnili"?

využitelnou i jinak než v pracovním životě.

„Vše jsem si díky vedení manažerů 

vybudovala sama a nikdo mi nic nepředal, 

nic jsem nedostala zadarmo a hodně si 

toho vážím.”

„Více si věřím, jsem vlastně rád, že jsem o 

zaměstnání přišel. Teprve poté jsem zjistil, 

jaké jsou možnosti k vydělávání peněz.”

„

„

Díky práci na ŽL jsem byla donucena hodně 
změnit  postoje. To, co jsem se naučila za pár let, 
bych normálně těžko zvládla za celý život 
v zaměstnání. Takto jsou otevřeny dveře k mnoha 
možnostem ve vzdělání a rozvoji o kterých se 
v zaměstnání vůbec člověk nedoví.

Naučila jsem se 
samostatně rozhodo-
vat, být nezávislá, 
zvýšilo se mi sebe-
vědomí a naučila 
se mít pevnou vůli.



„

„

Osoba samostatně výdělečně činná si, 

narozdíl od zaměstnance, musí prakticky 

vše, co souvisí s daněmi a administrativou 

řešit sama. K tomu se řadí i další věci, které 

je třeba přijmout. 

Nasnadě je tedy otázka, zda i tak 

respondenti považují výhody práce 

na živnostenské oprávnění 

za převažující. Jednoznačné " " zaznělo 

od všech dotázaných s jednou jedinou 

výjimkou.

Dělat něco jen pro peníze se snad dá, 

ale jak dlouho a s jakým nadšením? 

Každopádně platí, že mít svoji práci v obli-

bě, je cestou k ještě lepším výsledkům. 

Jak dopadla anketa v tomto bodě? 

Všechny odpovědi se shodují v tom, 

že finanční poradenství se pro dotázané 

postupně stalo .

ano

"Rozhodně ano, i tu neschopenku v případě 

nemoci mohu mít, platím si ji u pojišťovny, 

takže nevnímám ani to, že zaměstnanec je 

na tomto lépe...” 

„A těch výhod je rozhodně více, jinak bych 

nebyla jen v podnikání na ŽL 11 let."

"Tuto práci vnímám jako pomoc lidem. 

Když byla moje dcera dotázána, co 

maminka dělá, odpověděla: Maminka je 

v kanceláři, ale když někdo má nějaký 

problém třeba s autem nebo je mu špatně, 

tak zavolá mámě a ta mu vždycky 

pomůže... To pro mě znamená více, 

než medaile."

„Moje práce je pomocí ostatním - je to 

pocit, který mě posouvá dál a přináší 

osobní uspokojení."

"Poradenství mi poskytuje možnosti 

pomáhat lidem, čímž mě naplňuje. Otevírá 

mi širší pohled na finance - rozšiřováním 

nabídky pro klienty. Oceňuji trojkombinaci - 

zábavou a koníčkem

naplňuje všechny potřeby klientů a vyplňuje 

mezery na trhu"

"To není práce, ale radost."

"Uvědomuji si to každý den, když mohu 

vstát do práce v půl sedmé a ne ve tři ráno."

"Vždycky jsou lepší a horší dny, kdy si člověk 

říká, že toho má plné zuby, ale stačí víkend si 

odpočinout a vědět, že klienti jsou spokojení 

Hranice, za kterou už není cesty zpět, 

okamžik poznání, že bychom již neměnili. 

Prošli si jím všichni kolegové a důvody jsou 

zde pestré. Pokud jde o časové vymezení, 

pohybuje se většinou od , 

během kterých si věci "sednou" a na vše je 

možné pohlédnout objektivně.

dvou do pěti let

a vracejí se. Neměnila bych a uvědomila 

jsem si to, když jsem pracovala na ŽL tři 

roky, pak jsem si řekla, že se opravdu 

uživím."

"Ve chvíli, když jsem získala své první klienty 

a spolupracovníky, cítila jsem vůči nim 

zodpovědnost a také ve chvíli, kdy mi přišlo 

na účet mnohem více peněz než 

v zaměstnání."

„Když byli moji rodiče vážně nemocní, 

že jsem mohla za nimi chodit často a dle 

potřeby do nemocnice. Nemusela jsem 

nikomu nic vysvětlovat, nikoho se 

doprošovat, aby mne uvolnil. Oceňuji skvělý 

kolektiv, velmi přátelské vztahy, vzájemnou 

výměnu zkušeností a podporu."

Výhodou je fakt, že 
jsem pánem svého 
času, a když podám 
vyšší výkon, odrazí 
se to na odměně.

"Uvědomil jsem si to hned další měsíc 

potom, co jsem skončil v zaměstnání."

"Vždy, když vidím, že někteří kamarádi 

nebo bývalí spolupracovníci by rádi třeba 

v sobotu šli na fotbal, na který se tolik těšili 

a musí do práce. A já jsem svým pánem.”

Teprve poté, kdy si člověk projde 

potřebnými zkušenostmi, takovými, 

které odhalí a případně zmobilizují jeho 

schopnosti, může objektivně posoudit stav 

předchozí a aktuální. Může zhodnotit 

pokrok, jakého dosáhl často za cenu 

velkého úsilí a vystoupení z komfortní zóny. 

A přitom práce, kterou na sobě tvrdě 

vykonal, se pozitivně odrazí i v prospěchu 

jiných lidí, vlastních klientů. Od té chvíle 

na sebe může být hrdý. Protože jeho 

vítězství slouží i ostatním.

„Neměnila bych. 
Jsem v dobrém 
kolektivu lidí a ten 
bych nevyměnila 
za nic na světě!"
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spolu

Text Dalibor Vajnar   Foto Aleš Háva

ZAGRILUJEM, 
ZATANČÍME,
ZAZPÍVÁME.
Hotel Kraskov v Třemošnici se historií BSF již 

nedávno mihl, když se na jaře 2016 stal dějištěm 

našeho Jarního setkání. A protože se tehdy jednalo 

o setkání vydařené, vybrat místo pro další akci BSF 

nebylo příliš těžké...

Bonusová akce za produkt Evoluce probíhala od 

května do prvního zářijového týdne 2016 a pro 

nejvýkonnější spolupracovníky a jejich nováčky 

znamenala volnou vstupenku na událost, která 

nesla trefný název: Zagrilujem, zatančíme, 

zazpíváme.

Příprava akce nebyla ponechána náhodě a na 

starost si ji vzala Zdeňka Kosťová. Díky tomu mohli 

účastníci očekávat zajímavý program, příjemné 

prostředí a na pokoji také milé dárky.

Účastníci se do Třemošnice sjížděli během brzkého 

pátečního poledne 30. září, aby mohli být přítomni 

úvodnímu setkání a také představení firmy 

nováčkům. S elegancí sobě vlastní nás slovem pro-

vázela právě Zdeňka Kosťová, společně s výkonným 

ředitelem Bohemia Servis Finance, Romanem 

Kratochvílem, který novým adeptům přiblížil jak 

firmu, tak obor jako takový.



7



8

Zájemcům o práci ve finančním poradenství a nováčkům se 

také představilo několik zkušených kolegů, aby jim přiblížili 

svou vlastní cestu, která je ze všech možných druhů konání 

přivedla pod křídla BSF.

Součástí programu bylo také hlasování o nejhezčí obrázky 

našich dětských klientů, které budou použity pro firemní PF 

na rok 2017. Následná chutná večeře všechny připravila na 

další bod programu, kterým byla gastro show s Michalem 

Suchánkem, profesionálním kuchařem, lektorem vaření, 

foodstylistou a gastronomickým poradcem s praxí v nej-

luxusnějších restauracích a kulinářských školách ČR. Jeho 

předváděcí stůl se ocitl v obležení zvídavých kolegů, které 

zajímala příprava chutných a zdravých jídel. Těmi byly tartar 

z lososa s créme fraiche a celozrnným pečivem, thajská 

polévka TOM KHA KAI s kokosovým mlékem, zdravý sendvič 

s grilovaným kuřecím masem a avokádem, zeleninová salsa 

pico de galo, domácí Fit SALÁT, flambovaný ananas s ovo-

cným karamelem, puding z Chia semínek s mangem a ma-

linová a okurková limonáda s medem a mátou. Oproti 

"hmyzí" kuchyni z minulé akce se tedy dozajista jednalo 

chuťový posun...



Než jsme začali realizovat další část z ná-

zvu akce, tedy ono "zatancujeme a zazpí-

váme", svá ocenění si převzali nejvýkon-

nější poradci a manažeři této bonusové 

akce, konkrétně Zuzana Mašková, Ilona 

Suchomelová, Ludmila Břečková a Milan 

Pánek. Pogratulovat jim přijel generální 

ředitel ČPP Ing. Jaroslav Besperát, 

který neskrýval své potěšení z toho, 

že mezi přítomnými vidí mnoho nových 

tváří. Tím se večer překlopil do fáze, 
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která měla hlavní motto: zábava. Skupina Bohemicca se při svém minulém 

vystoupení v Kraskově potýkala s hlasovou indispozicí zpěváka a basisty Petra 

Rauschera. Tuto nepříjemnost tehdy skvěle vykryli odvážní kolegové v rámci 

narychlo vyhlášené karaoke show. Tentokrát už kapela byla fit a mohla tak 

předvést svůj (opět) rozšířený repertoár sestávající ze čtyř desítek známých 

hitů. To, že Bohemicca má pozorné posluchače, se později poznalo i z toho, 

že právě toto rozšíření playlistu bylo zaznamenáno a náležitě oceněno. 

Prakticky od prvních tónů se to před kapelou hemžilo divoženkami (i divomuži) 

a do tohoto reje se zapojili poradci, manažeři i nováčci. Potěšitelné je, že jim 

chuť a nálada vydržely celý koncert, který končil až velmi hluboko po půlnoci. 

Ale ani potom se nešlo spát a byla to Bohemka, která 

"zavírala" hotelový bar poté, co jeho unavená obsluha 

zamířila do hajan. Máme za sebou další krásnou akci, 

která tentokrát umožnila novým zájemcům o poraden-

ství nahlédnout do zákulisí BSF a zjistit, že tato firma je 

tvořena lidmi, kteří kdysi přišli z mnoha různých profe-

sí. Lidmi, kteří se rozhodli na sobě pracovat a něco 

dokázat. A kteří se umí skvěle bavit!

11



BSF aplikaceaplikace
Text a foto Dalibor Vajnar

V dnešním světě informačních technologií si 
žádná společnost nemůže dovolit zaostávat. 
Bohemia Servis Finance tedy spustila vývoj 
užitečných aplikací s hlavním cílem - pomáhat 
poradcům. Práce na nich se ujali Martin Mašek 
s Milanem Kostěm.

12
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Jaká myšlenka stála na začátku vývoje BSF 

aplikací?

Martin Mašek: 

Finální vize má ve vaší představě jakou 

podobu?

M. M.: 

Milan Kosť: 

Prapůvodním impulsem 

byla vlastně snaha o ulehčení práce při 

vyplňování formulářů. Tak přišel na svět 

FIDOS, program, který dodnes mnoho 

našich spolupracovníků používá ke svojí 

práci. Kromě formulářů obsahuje i různé 

kalkulátory či porovnávače produktů a stal 

se tak užitečnou pomůckou, která zaujala 

i předsedu představenstva Otu Tofernera. 

Ten pak následně přišel s výzvou, 

abychom se podobnému vývoji věnovali 

v celofiremním kontextu.

Stanovili jsme si za cíl vyvinout 

moderní systém obsahující nejen různé 

pomůcky a vyplňování formulářů, ale také 

přehledy všeho, co se týká klientů 

i samotných poradců. Uživatelé v něm 

uvidí různé akce a dokumenty, které 

potřebujeme k práci a například také to, 

jak jsou na tom kariérně. Do budoucna se 

objeví i nové typy kalkulátorů nebo 

plánovače. Když bude poradce s klientem 

plánovat jeho cíle, aplikace bude 

informovat o tom, kolik peněz a kam je 

třeba odkládat. Tyto pomůcky BSF aplikace 

posunou výrazně vpřed. Byť je jejich vývoj 

náročný matematicky i technicky, určitě 

s nimi počítáme. 

Systém BSF aplikací umí také 

načítat informace z MAXXu, přičemž 

do budoucna bude tato provázanost 

oboustranná. Ve finále tedy půjde 

o komplexní systém pro poradce s jediným 

účelem - usnadnění jejich práce. Už nyní 

však můžeme říci, že BSF aplikace jsou 

a budou na vysoké uživatelské a obsahové 

úrovni, která beze zbytku splní požadavky 

na moderního elektronického pomocníka. 

Myslíme i na to, aby aplikace byly na špici 

podobných systémů, což se bude týkat 

zejména rodícího se servisního modulu.

Ano, na to jsme také pamatovali. 

Existence aplikací může hrát roli 

v rozhodování uchazečů, kteří uvítají 

pomocníka ve své činnosti i těch, kteří rádi 

dají na pokročilou elektronizaci. Ani BSF si 

nemůže dovolit zaostat za dnešním 

trendem, kterým je jednoznačně investice 

do IT technologií. A své plus si připíšeme 

jistě i u klientů, pro které bude příjemné 

vidět, že firma, která se o ně stará, jde 

s dobou. Navíc, BSF aplikace samozřejmě 

poběží i na mobilních zařízeních a poradci 

tak o jejich užitečnost nebudou připraveni 

ani v terénu.

Dnes máme hotový modul 

na elektronické formuláře a modul 

na pracovní pokyny a pracujeme na 

servisním modulu. K tomu navíc také 

na praktických věcech, jako jsou například 

automatizované emaily a newslettery pro 

klienty. Ty ponesou jméno konkrétního 

poradce, který si tím vlastně bude dělat 

Nemalou roli asi BSF aplikace budou hrát 

v očích nováčků a zájemců o poradenství?

M.K.: 

V jaké fázi vývoje se BSF aplikace aktuálně 

nachází?

M.M.: 

reklamu. A když bude klient něco řešit, 

první, co mu "naskočí", bude právě jméno 

jeho poradce. 

Mimochodem, kolegové se vůbec 

nemusí obávat, že by jim aplikace 

přidělávaly práci. Cílem je právě co největší 

automatizace práce s klientem, aby 

poradce nemusel trávit spoustu času 

dohledáváním potřebných informací. 

V aplikaci si prostě nastaví, co se bude 

zobrazovat a bude moci pracovat 

efektivněji. 

Po úplném dokončení aktuálně 

vyvíjených modulů přijde na řadu potřeba 

obléknout BSF aplikace do definitivního 

grafického vzhledu, který dnes existuje jen 

v jakési provizorní podobě. O budoucích 

modulech a jejich funkčnosti máme již 

představu, jejich vývoj bude také 

samozřejmě záležet na požadavcích BSF. 

Řeknu-li to ještě jinak, myšlenek na rozvoj 

BSF aplikací máme tolik, že se vůbec 

nebojíme, že by nám došly. Zde však bude 

záležet i na poradcích, protože BSF bude 

sledovat, jak se systém využívá a podle 

toho může reagovat. Zpětná vazba tedy 

bude nezbytná, protože znovu zdůrazňuji, 

že hlavním smyslem naší práce na tomto 

projektu je pomoc poradcům a budeme 

nesmírně rádi, když nalezne široké 

uplatnění.

M.K.: 

To vše je problematika technického 

a odborného charakteru. Řešíte i jiné 

související věci?

M.K.: 

„
BSF aplikace budou ve finále komplexním 
systémem pro poradce s jediným účelem: 
usnadnění jejich práce.



Jak se vám spolupracuje 

s programátorským týmem?

M.M.: Vývoj nám usnadňuje fakt, 

že jednak tuto práci dobře známe z terénu, 

navíc ale máme zkušenosti s programová-

ním. Znalost obou stran věci nám 

umožňuje chápat potřeby poradce a sou-

časně logiku, na níž je systém postaven. 

To velice napomáhá naší spolupráci 

s programátory. Ti tady samozřejmě nejsou 

jen pro nás a mají své povinnosti i na 

centrále. Z toho plyne, že se nám nemůžou 

věnovat vždy a naplno. Programátory 

odvedená práce je však zcela dle našich 

představ a jsme vděční hlavně Markovi 

Soukupovi za jeho snahu.

Jak probíhá testování?

M.K.: Aby byl celý systém spolehlivý 

a opravdu užitečný, je třeba jej testovat 

v praxi. Zpětná vazba testerů je pro nás 

nezbytná pro dokonalé odladění aplikací. 

Proto spolupracujeme se zkušenými kolegy, 

kterým na tomto místě děkujeme. Jsou to 

Milan Pánek, Ludmila Břečková, Ilona 

Suchomelová, Věra Večeřová, František 

Venc, Luboš Jákl, Pavla Hanusová, Dana 

Zákružná, Lucie Chmelíková a Ivona 

Jandová. Ti všichni nám dávají podněty 

k lepší funkčnosti, a třeba i zajímavým 

"vychytávkám". Velký důraz byl například 

z jejich strany kladen na to, aby systém 

dobře hlídal výročí smluv.

Řešili jste nějak uživatelskou přívětivost?

M.M.: 

Máte práci na vývoji nějak rozdělenou?

M.M.: 

Mezi testery jsou i lidé, mírně 

řečeno, "technicky nezdatní", a ti vše 

používají bez jakýchkoliv problémů. Jejich 

připomínky zase vedou k ještě většímu 

zjednodušení přívětivosti a přehlednosti 

systému. Stalo se nám dokonce, že jsme 

jednoho z testerů upozornili, že v jeho 

systému byla spuštěna nová funkcionalita 

a vysvětlíme mu jak jí používat. Odpověděl, 

že už jí používá. To je asi důkaz toho, 

že uživatelské prostředí nových BSF Aplikací 

je opravdu hodně jednoduché.

Milan se stará o testery a jedná 

Martin Mašek (35 let)
V oboru pracuje 10 let, u “Bohemky“ 

je 5 let. Začínal jako klasický finanční 

poradce, kde postupně začal propadat 

kouzlu investic. V týmu Zdeňky 

Kosťové se specializuje právě na 

investice, spoření a vzdělávání kolegů 

v této oblasti. Baví ho vymýšlení 

nových přístupů v práci s klienty, a to 

hlavně skrze programování různých 

kalkulátorů, porovnávačů a plánova-

cích aplikací, které pomáhají tvořit 

zajímavá investiční portfolia pro 

klienty a plnit jejich cíle a přání. 

Milan Kosť (34 let)
Specialista na hypotéky, několikrát 

oceněný specializovanými společ-

nostmi. Svět pojištění vnímal již od 

mládí a z vlastní iniciativy se později 

nechal proškolit, aby mu lépe rozuměl. 

Začínal s klasickým finančním poraden-

stvím a po získání zkušeností se rozhodl 

specializovat na hypotéky, jakožto 

syntézu jeho zkušeností, které jsou 

a byly úzce spjaty s nemovitostmi 

a stavebnictvím. Jádrem jeho úspěchu 

je zápal pro obor, který ho opravdu 

baví. K tomu navíc velmi rád poznává 

nové lidi, což je pro makléře vlastnost 

nedocenitelná.
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s centrálou, já mám na starosti technickou 

stránku vývoje a jsem v úzkém kontaktu 

s programátory.

V první fázi byly na asistentech 

představeny elektronické formuláře 

a pracovní pokyny. Úkolem asistentů pak  

následně bude vše předávat dále. 

Ve hře ovšem zůstává i seznamování 

poradců s aplikacemi pod přímým 

Martinovým vedením. A v plánu také 

máme vytvoření videonávodu, jakožto 

velmi praktické a užitečné pomůcky, která 

je vždy po ruce.

Jak se vlastně budou BSF aplikace uvádět 

do běžného života?

M.K.: 

Zkoušeli jste konkretizovat konkrétní míru 

ulehčení práce, kterou BSF aplikace 

přinesou?

M.M.: Již nějakou dobu plánujeme provést 

pokus, kdy jeden zkušený asistent bude 

vyplňovat papírový formulář a jeden z nás 

to samé provede v aplikaci. Zatím jsme se 

k tomu ale nedostali, jsme ovšem 

přesvědčení, že přínos BSF aplikací pro 

poradce bude jako celek i v rámci 

jednotlivých modulů naprosto zásadní, 

protože zde se nebavíme výhradně o úspo-

ře časové a usnadnění práce. Ano, poradce 

jistě uvítá, že klientovo jméno propříště 

postačí pouze vybrat v seznamu a vše se 

vyplní samo na tři, čtyři kliknutí. Na klienta 

zase jistě lépe zapůsobí formulář - 

například "jednadvacítka", který je 

vytištěný na tiskárně než vyplněný ručně. 

BSF aplikace jsou ale také vzkazem naší 

firmy všem kolegům. BSF tak říká, že jí 

záleží na jejich plynulé práci a zvyšování její 

efektivity. A jak poradcům, tak i klientům, 

může tento krok směrem k výraznějšímu 

využívání IT napomoci ke vnímání BSF 

jakožto moderně uvažující společnosti.

Děkuji za rozhovor.



Text Dalibor Vajnar

S logy (a také logotypy) to není jen tak. Oba termíny 
sice označují poněkud odlišné věci, ale se stejným 
účelem. Napomáhají identifikaci společnosti a tvoří 
povědomí o značce. Z vlastní zkušenosti zná každý 
z nás mnohá loga, která pozná kdykoliv a kdekoliv. 
Z tohoto pohledu je správná grafická značka doslova 
nezaplatitelná a podle toho s ní také mateřské společ-
nosti zacházejí. A přistupuje-li se v běhu času k jejím 
retuším, jedná se vždy o vysoce pečlivý proces s dů-
kladným zvážením dopadů na zachování kontinuity 
jejího vnímání. Není výjimkou, když v tomto ohledu 
dojde k radikálnímu řezu, většinou se ale setkáváme 
spíše s evolucemi log a logotypů. 

Vzhledem k tomu, že finanční ústavy byly a jsou 
vnímány jako typický příklad seriózních a stabilních 
společností (a také to tak chtějí), nesetkáváme se 
u nich s nějak razantními proměnami značek. Je však 
zajímavé zapátrat v jejich vývoji. Pojďme na to.

Nadpis tohoto článku není míněn nijak zle. Jeho cílem totiž 
není nic jiného, než nahlédnout do historie a vývoje grafických 
značek finančních společností.

Jak finanční domy

měnily tvář

Dva termíny, často používané v jednom 
společném významu, které však z grafického 
hlediska označují odlišné věci. Nicméně, pro 
běžný život je jejich odlišnost celkem lhostejná 
a používáme výraz logo. Co tedy znamenají? 
Logotyp je písmová či slovní značka nebo třeba 
graficky znázorněný název. Obvykle přitom 
používá charakteristický řez (font) písma. 
Logo je naopak grafická, "obrázková" značka, 
využívající různých motivů. Dobré logo dokáže 
samo o sobě připomenout, o jakou firmu se 
jedná aniž vidíme její název.

LOGO A LOGOTYP

Dnešní, designovou evolucí zjedno-
dušená podoba logotypu Allianz, si 
tradičně nese siluetu německé říšské 
orlice. V podobě z roku 1890 si však 
tato orlice nesla v pařátech ještě dva 
erby, znaky Mnichova a Berlína, tedy 
domovských měst Allianz. V logu 
setrvaly až do roku 1923. Následně 
doznalo změn v důsledku snahy 
použít písmeno „A“ v názvu jako 
centrální motiv. Jenže z finální podoby 
nakonec název zmizel úplně a značka 
stála na stylizované orlici. Znovu se 
objevil až v roce 1977 po modernizaci 
loga, která položila základy dnešního 
korporátního designu. Od té doby je 
barvou Allianz modrá. Současnou 
podobu pak logo získalo v roce 1999. 
Protože říšská orlice ztrácela pro 
globální klientelu srozumitelnost, byla 
zkombinována se třemi stylizovanými 
pilíři symbolizujícími pojištění, penze 
a investice, tedy hlavní oblasti 
podnikání Allianz.

Allianz

1977

1999

1923

1890
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ČESKÁ SPOŘ ITELNAKB

KOOPERATIVAČSOB

,

ČSOB byla založena v roce 1964 jako banka zaměřená na oblast 
zahraničního obchodu a logo působilo velmi formálně. Rok 1968 přinesl 
jeho novou podobu s mostem a lipovými listy. Před akvizicí belgickou KBC 
Bank bylo logo jednoduše stylizováno písmeny O a B, od roku 1999 banka 
přebírá logo s plavcem od mateřské společnosti.

Čtvrtstoletí Kooperativy se po stránce grafické 
nese v evoluci trojúhelníků „soudržnosti”, 
které se roku 1999 oděly do zelené barvy.

První logo Komerční banka používala naštěstí 
pouze v roce 1990, tedy v roce založení. Jde 
o skvělou ukázku z dob, kdy se logo prostě 
spíchlo tím nejneobvyklejším fontem, který 
byl zrovna k dispozici. Do roku 2001 se banka 
prezentovala písmeny KB v typické vínové 
barvě a od roku 2002 už logo banky odráží 
barvy a styl svého nového vlastníka - skupiny 
Société Générale.

Česká spořitelna svou činnost zahájila v roce 1825 pod názvem 
Schraňovací pokladnice pro hlavní město Prahu a pro Čechy. Symbolem 
spořitelny se stala včela, je totiž ztělesněním hesla spořitelnictví, které zní: 
Pracuj, střádej, rozmnožuj. Společnost prošla mnohými změnami názvů 
a tedy i podobami log. Českou spořitelnou se stala od roku 1992. 

Česká pojištovna

Česká pojišťovna vznikla už v roce 1827, kdy byla založena instituce 
nazvaná Císařsko-královský, privilegovaný, český, společný náhradu 
škody ohněm svedené pojišťující ústav (později První česká vzájemná 
pojišťovna). Historie klenoucí se přes mocnářství, první republiku 
i totalitu, zásobila pojišťovnu také změnami loga a logotypu.

ČPP

Původní logo České podnikatelské pojišťovny 
mělo podobu červeného terče s modrými 
šikmými pruhy, přičemž modrá představovala 
plynoucí vodu jako symbol běhu života 
a červená barvu slunce jako prvek obnovy 
života a budoucnosti. Logo se pak časem 
upravovalo, základní koncept vycházející 
z kombinace modré a červené ale zůstal.

16



GENERALI

MET LIFE

První logo Generali obsahovalo dvouhlavého habsburského orla, 
kterého v roce 1848 nahradil lev Sv. Marka pro zdůraznění italského 
původu. Lev pak procházel různými úpravami, ale v zájmu moderního 
vzhledu nakonec vznikl logotyp, který s lehkými retušemi vydržel 
dodnes. 

DEUTSCHE BANK

ING

Deutsche Bank AG od roku 1870 stylizaci loga 
změnila několikrát, od císařského orla přes 
písmenný logotyp až po jednoduchý symbol 
značící jedince v podobě zešikmeného pruhu, 
který je ze všech stran spolehlivě ochraňován 
péčí banky.

ING v logu ctí holandskou národní barvu 
a zvíře, tedy lva. Ten z logotypu nikdy nezmi-
zel, pouze časem doznal grafických úprav, 
které se týkaly i firem pod ING spadajících.

1833 1848 1871 1971 1978 1990 2014
1870

Ač pojišťovna zahájila činnost již v roce 1864 v New Yorku, první výrazné 
logo získala až v roce 1964 - modrý nápis na bílém podkladu a obrazec ve 
tvaru hvězdy, ze kterého vystupují písmena L a M. Od té doby se z loga 
vytratila právě ona hvězda, ale zbytek zůstal zachován. A to je dobře, 
protože v současnosti je řazeno mezi nejznámější a nejdůvěryhodněji 
působící logotypy. V roce 1985 se navíc postavička psa Snoopyho stala 
tváří společnosti a zajistila další nárůst popularity.

SLAVIA

Základy pojišťovny Slavia byly položeny roku 
1867, první oficiální logotyp však pro ni navrhl 
Alfons Mucha o 40 let později. Znovu vzniklá 
Slavia na něj po sametové revoluci navázala, 
nejprve alespoň ideově - využitím secesního 
fontu, od roku 2008 pak modernizovanou 
podobou Muchova návrhu.

SWISS RE

Největší světová zajišťovna to s proměnami loga nepřeháněla. Její první 
logo z roku 1863 je tvořeno oválem a helvétským křížem obklopeným 
koronou slunečních paprsků. To se nezměnilo dalších téměř sto let. Tedy, 
vlastně ano - počátkem 20. století se ovál změnil na kruh... V roce 1960 
ze soutěže firemních zaměstnanců vyplynula podoba loga s písmeny S 
a R stylizovanými do zrcadlového obrazu. Vydržela do konce 90. let, kdy 
v rámci nové corporate identity vzniklo abstraktní logo, které nemělo 
jiný účel, než vypadat moderně a zapamatovatelně, spolu s novou 
firemní barvou nazvanou „Lake”.

1864

1900

1980

2000

1930 1974
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UNICREDIT BANK

Předchůdcem UniCredit Bank je Živnostenská banka, s historií sahající 
až do roku 1868. Po sametové revoluci používala kruhový emblém 
s písmeny ŽB nebo pouhý nápis Živnostenská banka. V roce 1999 
zavedla nové logo s motivem majáku. Po akvizici skupinou UniCredit 
v roce 2002 se logo mění do jejích barev a symbolem s červenou koulí 
a stylizovanou jedničkou. V roce 2007 pak fúzí s HVB Bank vzniká 
UniCredit Bank s logem, které používá dodnes.

do 1998

WÜ STENROT

Společnost s téměř stoletou tradicí se zdánlivě propracovala 
k na první pohled stabilně používanému logu se střechou 
a firemní oranžové barvě. Jenže skutečnost je složitější, 
skupina Wüstenrot působí ve více zemích Evropy a podle 
všeho nemá zavedené jednotné používání corporate 
identity. Je to dosti neobvyklé a v konečném důsledku se 
můžeme setkat s různými řezy písma a vůbec s velmi 
odlišnou grafikou Wüstenrotu v různých zemích působení.

HYPOTEČNÍ BANKA

Banka vznikla 1991 pod názvem AGROBANKA, 
brzy však změnila název na Regiobanka. 
Roku 1994 došlo k další změně názvu 
na Českomoravská hypoteční banka. Když se 
majoritním vlastníkem stala Československá 
obchodní banka, došlo po další změně názvu 
a následně také k vytvoření aktuální podoby 
loga.

ALLSTATE

Americká pojišťovací dvojka - Allstate Insurance Company, se nás v Evropě sice až tak 
netýká, ale v tomto článku nás zajímají loga. A názornější logotyp než má Allstate, aby 
jeden pohledal. Symbol dlaní chránících domov a majetek vznikl ve 30. létech minulého 
století a zachoval si víceméně stejnou podobu dalších třicet roků. Poté se přece jen 
graficky postupně zjednodušil, ale základní motiv rukou zůstal zachován. Allstate se tak 
řadí k firmám s opravdu tradičním logem.

1931- konec 60. let 20.st.

cca 1970

2006

A ještě na skok za oceán...

1999

2002 2007
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GE BANK

Logo dnes již prodané banky čerpalo od mateřské firmy, tedy General 
Electric. Originál vznikl koncem 19. století a výrazněji upraveno bylo až 
roku 2004. Figuruje v desítce nejrozeznatelnějších log světa s hodnotou 
vyčíslenou na 48 mld. dolarů. Nadčasový symbol točících se lopatek je 
ovlivněn secesí a dodnes působí klasicky a neutrálně. Firemní modrá 
symbolizuje spolehlivost a neúnavnou službu výrobků GE.

1892 1900 1930 2004

NATIONWIDE

Americká Nationwide od roku 1926 staví 
na národním symbolu - siluetě orla. Ten však 
koncem 90. let zmizel, nahrazen „rámcem”, 
symbolizujícím komplexní produktový 
program firmy. Orel se však v novém tisíciletí 
vrátil v nové podobě.

PRUDENTIAL

„Vlastněte kus skály se silou Gibraltaru.” 
Toto reklamní motto stálo u počátku loga 
americké finanční skupiny Prudential. Dnes 
již klasický motiv byl kromě grafických 
modernizací nedotknutelný, což dokázal rok 
1990, kdy se Prudential po předchozím, 
poněkud abstraktním „úletu”, vrátila 
k názornější podobě gibraltarské skály.

1870 1910 1950 1970 1984 19901860 1920

Jak jsme na předcházejících ukázkách mohli vidět, 
svět finančních log a logotypů je poměrně pestrý, 
většinou se ale - vzhledem k poslání společností - 
snaží vzbudit dojem serióznosti a bezpečnosti. 
Kvalitní logo je pro každou společnost hotovým 
pokladem, to je možné vidět zejména u firem, jejichž 
historie nebyla narušena politickými změnami a tra-
dice tak mohla vykonat své. Nejlepším příkladem jsou 
v tomto směru Spojené státy, kde jsou dlouhá historie 
firmy a s ní spojené logo nejlepšími důkazy vašeho 
podnikatelského umu.

Naopak u nás se období protektorátu, pováleč-
ného znárodňování a totality postaraly o naprosté 
přerušení tradic. Po roce 1990 tak u nás finanční 
ústavy začínaly takříkajíc „nanovo”. A co naplat, učili 
se všichni, což je znát i na grafických značkách nově 
vzniknuvších společností. Mnohé z nich nesou 
neklamný punc nadšení z vypuknuvší počítačové vlny 
a lecjaké logo tak vzniklo podomácku na nové 
„čtyřiosmšestce” s Windows 3.0. Je to znát na jejich 
vzhledu, použitelnosti v kompozici a vlastně i trvan-
livosti i když tu často ovlivňovala především životnost 
samotné firmy. 

Zásady grafické tvorby se naštěstí postupně začaly 
brát vážněji i ve světě českých firem, mimo jiné i v dů-

sledku vstupu zahraničního kapitálu. Loga - a nejen finančních ústavů - tak mohla 
postupně utvářet povědomí o svých společnostech, vrývat se do paměti občanů 
a tak podmiňovat jejich budoucí rozhodnutí o tom, kam jednoho dne půjdou řešit 
své finanční záležitosti. 

Z toho důvodu se tvorba loga řadí mezi ty nejsložitější grafické žánry, a to platí 
bez jakékoliv nadsázky. Je třeba si uvědomit, že logo společnosti nebo produktu 
bude sloužit především k rozpoznání a zapamatování konkrétní značky. A v dnešní 
době nepřeberného množství log všude kolem nás je snadno rozpoznatelná 
funkce při tvorbě loga jedním z nejdůležitějších aspektů.

OBCHODNÍ ZNAČKA
Termín označující značku výrobků, služeb, organizace nebo i jednotlivce. 
Rozumí se jí nejen logo a značka, ale hlavně podstata toho, jak zákazníci 
vnímají a jak se ztotožňují se zbožím, které je v rámci dané značky vyráběno, 
případně službou. Sjednocuje určité zásady a hodnoty výrobce, které asociuje 
do produktů pod touto značkou vyráběného. Usnadňuje identifikaci a dodává 
určitou záruku kvality. Pro výrobce také dobrý „brand” představuje výhodu 
stanovit pro tyto výrobky vyšší ceny (resp. ceny, které odpovídají „zvučnosti“ 
dané značky).

2016
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rozhovor

Františkové
Společnost Bohemia Servis Finance vnímají jako výbornou partu lidí 
a svoji strukturu dokonce jako rodinu. Kdo? Poradenští kolegové 
František Venc a František Sedláček. První z nich se poradenství 
věnuje již sedmnáct roků, a ten druhý ještě o rok více.

Františkové, pamatujete si vůbec po tolika 

letech, co vás do oboru přivedlo?

František Sedláček: Osmnáct let jsem 

pracoval v zemědělství a potom ještě dva 

roky u silnic, kde jsem později, psal se rok 

1998, na nástěnce zahlédl inzerát nabízející 

práci za zajímavé peníze. A tak jsem se 

poprvé v životě setkal s finanční poradkyní.

František Venc: Já jsem první seminář 

absolvoval v srpnu 1999. A jak to tak bývá, 

tuhle práci jsem dělat vůbec nechtěl. 

Nabízela mi ji poradkyně, která s mojí 

manželkou uzavírala smlouvu. Jenže 

zdravotní problémy mi zrovna v té době 

začaly komplikovat uplatnění v tehdejším 

zaměstnání a začal jsem přemýšlet, zda to 

přeci jen nezkusit.

A cítili jste v sobě nějaké předpoklady pro 

tuhle práci?

F.S.: Měl jsem jednak velké zkušenosti 

s administrativou, na našem obecním 

úřadě, a nejen tam, jsem dělal účetnictví. 

Řekl jsem si také, že není na škodu se 

dozvědět o financích více.  Jel jsem tedy na 

školení, ovšem s tím, že jsem určitě nechtěl 

být pojišťovákem. Bral jsem to vlastně jako 

možnost udělat si pořádek ve vlastních 

smlouvách. Jenže, rychle jsem se rozkoukal 

a zjistil, že vlastně nejde o nic složitého. 

Text a foto Dalibor Vajnar
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Jako u řezníka - tohle je za stovku, tohle 

za osmdesát... Tohle chutná tak a to zase 

jinak, to je dobré na to, to zase na ono. 

Je jen třeba správně vybrat podle toho, 

co zákazník, respektive klient požaduje. 

Hned jsem třeba viděl, jak nevýhodně 

mám pojištěné děti. O své nově nabyté 

zkušenosti jsem se dělil s rodinou, se zná-

mými s lidmi v obci, kterým jsem už stejně 

radil s daněmi a tak podobně. Najednou mi 

lidé začali volat a touto přirozenou cestou 

jsem se dostal k finančnímu poradenství.

F.V.: Mě zase vždycky bavila čísla, už na 

střední zemědělské škole jsem byl učitelem 

matematiky nazýván králem mezi slepými, 

protože v tomto směru jsem zbytek třídy 

předčil. Stejně jako František, i já jsem 

potom pracoval v zemědělství a už tam 

jsem si zvykl organizovat svoji práci tak, 

aby výsledky byly co nejlepší. Když k tomu 

navíc připočtu fakt, že rád jiným lidem 

poradím, je to asi dobré spojení. 

F.V.: Určitě ano, jenže tento zdroj vždycky 

v určité chvíli vyschne. Stalo se to i mně 

a musel jsem si s tím poradit. Rozhodl jsem 

se nevyužívat telefonické kontaktování 

a k lidem jsem chodil napřímo. Lépe se tak 

seznamuje a mohli mě rovnou vidět. Asi 

po roce už jsem získal jistotu, že to půjde 

a v této práci budu pokračovat.

F.S.: I já jsem začínal v okruhu kamarádů 

a známých a postupně jsem se musel 

naučit oslovovat klienty mezi cizími lidmi. 

To víš, že se mi často třásl hlas, když jsem 

volal někomu na doporučení. A mimocho-

dem, doporučení jsou i dnes důležitá nejen 

pro nováčky, ale i pro nás zkušenější. 

F.V.: To je pravda. Okolo sebe pořád vidím 

lidi, které jsem ještě ani neoslovil a přitom 

je znám. Nebo na ně dostávám doporuče-

ní, protože si o ně znovu začínám říkat. 

Klientský kmen se nikomu nebude 

zvětšovat sám od sebe. Jedině tak budu 

mít práci do budoucna. Navíc, tu práci ani 

opustit nechci, protože jsem už tolika lidem 

slíbil, že jim budu ku pomoci, že svůj slib 

nechci porušit. 

V začátcích jste asi spoléhali na známé 

a rodinu, že?

Zdeňka Kosťová mi na tebe Františku 

(Sedláčku), prozradila, že jsi celkem 

nedávno dokončil studium na Vysoké 

škole mezinárodního podnikání. To asi 

vyžaduje velkou cílevědomost, jít s pěti 

křížky na krku znovu studovat?

F.S.: Ale já jsem touhu ke studiu měl už 

v mládí. Původně jsem se vyučil opravářem 

zemědělských strojů, ale chtěl jsem více. 

Tehdy mi situaci ovšem dosti zkomplikovali 

„kovaní” straníci, jeden z nich mi dokonce 

vyčetl - to jsem již konečně mohl studovat 

SŠ při zaměstnání - že zatímco pracující lid 

dře, já se chci válet ve škole. Tehdy mě 

napadla spásná odpověď: "Soudruhu, vždyť 

sovětští komsomolci se také vzdělávali a už 

soudruh Lenin přece říkával: Učit se! Učit 

se! Učit se!" Dnes to zní neuvěřitelně, ale 

taková byla doba. A snad mi právě i tahle 

vůle za něčím jít, pomáhá v mojí práci.

F.S.: Vzhledem k tomu, že ke klientům jdu 

s cílem poradit, není třeba být ve stresu. 

Z toho se pak odvíjí i vnitřní pohoda. 

Ta pramení i z atmosféry v BSF, kde 

fungujeme bez tlaku a davového šílenství.

F.V.: Já opravdu rád každému pomohu 

a s tím také navštěvuji klienty. Neodmítám 

ani radu lidem, kteří u mě smlouvu nemají, 

protože pokud jim dobře poradím, třeba si 

jednoho dne přijdou nějakou uzavřít. 

Anebo mě doporučí dále. A to víš, že si rád 

popovídám. Mám asi dar řeči a schopnost 

lidi rozumně přesvědčovat. Pozoroval jsem 

to na sobě už na vojně, kde jsem byl 

velitelem družstva a rozkazovat stejně 

starým klukům vyžaduje jisté umění si je 

získat. Mojí zásadou je nechat ostatní 

mluvit, nenapadat jejich názory ani jimi 

neopovrhovat. To máme asi v rodině, že se 

dokážeme domluvit, protože moji rodiče 

mají devět dětí, všichni jsme vdaní a ženatí 

a nikdo rozvedený a z toho vzešlo 

jednatřicet vnoučat.

F.S.: Vzhledem k tomu, že klientů mám 

opravdu hodně, jejich servisem strávím 

hodně času a průměrně si plánuji asi tři 

až čtyři schůzky denně. Samozřejmě se 

nevyhýbám ani novým klientům. V regionu 

kde působím, mě každý den čeká mnoho 

ježdění, ročně je to kolem třiceti tisíc kilo-

metrů jen po klientech. Občas pak doma 

slýchám, že bych také tam mohl něco 

udělat. Vlastní organizace času je jistě vý-

hodou, je však pravda, že některé víkendy 

jsou prostě pracovní. A kromě toho je po-

třeba neustále o sobě dávat vědět, o služ-

bách, které můžeme lidem poskytnout. 

Oba jste příjemní společníci, kteří se 

nestydí mluvit. To musí být u klientů 

docela silné plus, že?

Jak si organizujete práci?

Stalo se mi totiž i to, že dlouholetý klient 

byl najednou překvapen širokou škálou 

našich služeb.

F.V.: Většinou si plánuji asi dvě schůzky 

denně, ale někdy třeba čtyři a někdy se 

poradenství věnuji celý víkend, protože 

mnoho klientů prostě jindy nemůže. 

Na schůzku si vyhrazuji minimálně 60 až 90 

minut a mezi nimi si nechávám asi dvě 

hodiny. Jednak se schůzky mohou protá-

hnout, jednak i kvůli ježdění - za rok je to 

na dvacet tisíc "poradenských" kilometrů. 

Čas věnovaný klientům se zúročí v tom, 

že se promění v pevný vztah.

F.S.: Mně spíše ne, protože mám mnoho 

klientů z dědin u nás na Moravě a tam je 

prostě třeba jezdit.

F.V.: Malou kancelář mám doma, ale pro-

tože nebydlím ve městě, uvažuji o jejím 

otevření v Havlíčkově Brodě, který je 

vzdálen jen 20 kilometrů. Je totiž pravda, 

že když klient něco chce, měl by občas 

pro to také něco on sám udělat. Jinak budu 

v situaci, kdy mu pouze sloužím. Když 

například přijde on za mnou, ukáže tím, 

že o moji službu opravdu stojí.

F.V.: Já jsem na vážkách. Vždy záleží 

na lidech a dobrý manažer si jimi musí být 

opravdu jistý, má-li je poslat ke klientům. 

Pokud by se mi tedy podařilo kvalitní tým 

sestavit, nebránil bych se. Na druhé straně, 

já ke klientům opravdu chodím rád.

F.S.: S Františkem naprosto souhlasím. Buď 

je třeba sehnat spolehlivé lidi, což se mi 

zatím nepodařilo anebo je lepší si klienty 

servisovat sám. Vcelku se ale manažerství 

nebráním.

F.V.: Jsme tady dobrá parta a pomáháme si. 

I když má v naší struktuře každý jinou 

povahu, spojuje nás nějaké pouto a za 

všechny bych dal ruku do ohně. A Zdeňka 

Kosťová je coby šéfka výborná.

F.S.: Víš, já už jsem v letech a stále více 

oceňuji to, jací jsou zde lidé. Jejich povahy 

a přístup ke klientům. To je největší deviza. 

Navzájem se respektujeme a jsme jako 

jedna rodina.

Neušetřila by vám spoustu času vlastní 

kancelář?

Nepřemýšleli jste o manažeřině?

Co vás u BSF drží?
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Text Dalibor Vajnar

Investice
s BSF

Investice náleží k základním složkám snahy o finanční růst. 
Květa Svobodová a její tým jsou přesvědčení, že společnost BSF 
má v této oblasti svým klientům co nabídnout.

Jsem ráda, že naše investiční portfolio 

obsahuje vše - jak rizikovější investice 

pro odvážnější (Conseq, AXA), tak 

i produkty pro konzervativní klienty 

(zlato, Investika). Lze je navíc zajímavě 

kombinovat a vyhovět tak každému 

klientovi.

Nabídku investic, kterou má pro klienty BSF, 

vidím jako výbornou, protože každému 

klientovi mohu nabídnout produkt dle jeho 

povahy. Jsem ráda, že nám přibyla Investika 

a klient má hodně možností rozložení peněz 

a zároveň rizika. 

Naše nabídka investičních produktů je dle mého názoru 

opravdu zajímavá. Jsem rád, že mohu klientovi doporučit 

jak investice do fondů, tak do realit přes nákup zlatých 

slitků, které mají dlouhodobou minulost. Dále jsme 

schopní klientovi nabídnout dlouhodobé produkty, 

krátkodobé a také jednorázové s různým zaměřením. Nyní 

je důležité informovat klienty o možnostech, které finanční 

trh nabízí a vysvětlit jim nezbytnost vytváření finanční 

rezervy.

Se škálou naší nabídky investičních produktů jsem velice spokojená. Máme 

produkty, které jsou ověřené a pro klienta dobře pracují. Z nabídky si vybere 

jak klient zaměřený na vysoký výnos, který se nebojí riskovat, tak i klient, který 

je velmi konzervativní a nemá tolik odvahy. Klientovi jsme schopni nabídnout 

krátkodobé a především dlouhodobé investice, které ocení například 

v důchodu. 

Dovedeme si poradit ale i s jednorázovými investičními záměry. V případě, kdy 

si nejsme jisti správně zvolenou strategií, máme možnost konzultace se 

zkušenými kolegy, kteří nám vždy rádi pomohou a poradí, abychom pro klienta 

vybrali správně. 

Magdalena

Veronika

Milan

Tereza
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Určitě je velice dobře, že investice BSF v nabídce 

má. Už dnes se klienti o investice zajímají mnohem 

více, než tomu bylo před pěti lety, když jsem 

začínala. Myslím si, že bude čím dál víc klientů, 

kteří budou sami investice vyhledávat. BSF se snaží 

své portfolio rozšířit tak, abychom klientovi byli 

opravdu schopni nabídnout co nejvíce 

z investičních možností jak na kratší dobu tak i jako 

dlouhodobý produkt. Díky škále investičních 

produktů jsme schopni zajistit jak investice, které 

přinesou větší výnos i investice, které mají peníze 

především ochránit či uchovat. Co se týká většího 

výnosu, určitě bych zmínila spol. Conseq a AXA. 

Pokud budeme hovořit o ochraně peněz klienta, 

určitě bude řeč o investicích do zlata, přesněji do 

raženého ryzího zlata, které klient fyzicky vlastní. 

Dále bych chtěla zmínit společnost Investika, která 

se zabývá investicemi v realitním trhu, což je další 

velmi zajímavý produkt se zajímavým zhodnoce-

ním. A určitě zajímavý produkt i pro konzervativ-

nější klienty.

Radka

Klienti, kteří hledají odpověď na otázku Kam investovat své vydělané peníze, si často 

odpovídají - do penzijního fondu, stavebního spoření nebo na spořicí účet. Zde pak 

přichází řada na poradce, aby je následovně seznámili s finančním trhem a s jeho 

možnostmi. "Víte, že můžete investovat do zlata? Zajímavé, ale nelíbí se Vám to? Rádi 

byste investovali do nemovitostí? Také ne? Nemáte na to finance? Co kdybych Vám 

nabídl investování do dluhopisů? Též to není správná volba? Pak máme variantu, kde 

můžete investovat do fondů, které spravují velké společnosti? Též ne?"

Řekněme si důvody, proč klient nechce: nezná, nevěří, chybí mu jistota, na internetu 

psali…, známý říkal...  Každý z nás přistupuje k financím jinak. Někdo se o finance bojí, 

a tedy k nim přistupuje konzervativně, někdo rád podstupuje určité riziko, ale v jednom 

se všichni shodneme. Chceme, aby naše finance vydělávaly dál a dál se nám množily. 

Jak na to? Kam investovat finance? To je u BSF velmi jedinečné, nenabízíme deset 

obdobných produktů, nabízíme specifické produkty, které maximálně splňují potřeby 

našich klientů a které jsou jim velmi odborně a pečlivě vysvětleny. 

Naše společnost vybrala z trhu samé "diamanty" pro investování, stejně jako 

v pojišťovnictví. Díky tomu můžeme každému individuálnímu klientovi poradit, pomoci 

a společně vybrat individuální program, který bude v maximální míře splňovat jeho 

požadavky a potřeby. Klientovi každý produkt pečlivě vysvětlíme, seznámíme ho 

s mírou rizika a porovnáme programy na přání. Společnost Bohemia Servis Finance a její 

produkty bych zde přirovnal k osobnímu krejčímu. Vše na míru.

Mít v nabídce pro klienta více 

možností kam investovat peníze 

je skvělé. Každý klient je jiný a my 

mu můžeme pomoci jeho těžce 

vydělané prostředky zajímavým 

způsobem zhodnotit a uchovat 

jejich hodnotu.

FilipDana

S nabídkou investic pro naše klienty jsem 

velmi spokojená. Každý z nich je jiný, někdo 

konzervativní, někdo zase dynamický. 

Stejně tak se liší jejich příjmy a částky 

k investicii… Ale pro každého klienta mám 

možnost vybrat ten správný produkt, který 

mu bude vyhovovat. To je důležité.

Alena
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•Začněme rovnou s tím, jak se na pro-

duktových změnách Evoluce podepsal 

návrh na pětiletou dobu ručení za zpro-

středkovatelské provize?

ČPP se samozřejmě snaží kvalitu a pozici 

Evoluce udržovat a vylepšovat. Proto jsme 

k 1. 10. 2016 provedli produktové změny, 

které jsme připravovali ještě v době, kdy 

nebylo jasné, jak se vyvine legislativní 

situace v oblasti regulace poradenských 

provizí. Tato nejistota trvala dosti dlouho, 

střídavě se objevovaly různé informace, 

o tom co bude a co ne. Z celé záležitosti se 

postupně stalo politikum, které vrcholilo 

počátkem loňského léta.

Byly zde pohledy ze strany zprostředko-

vatelů i ze strany pojišťoven a konečné 

řešení stále nebylo v dohledu. Takže jsme 

vlastně moc nevěřili, že se konečného 

výsledku někdy v brzké době dočkáme 

a každoroční produktové změny jsme tak 

připravovali nezávisle na něm. Trh totiž 

pozorně sledujeme a chceme být i lídry 

v inovacích.

Do celého procesu změn ovšem nakonec 

na podzim přeci jen vstoupily dvě 

regulatorní normy, o sdělování klíčových 

informací klientům a o regulaci provizí.

•To pro ČPP znamenalo co?

•Jak ČPP reagovala na regulaci provizí 

bez zastropování a následnou debatu?

Znamenalo to mimo jiné další úpravy a také 

to, že spousta dosavadní práce přišla 

vniveč. Bylo třeba udělat dvě verze změn. 

Původní jsme, jak jsem uvedl, spouštěli 

v říjnu a již jsme do nich nemohli zaimple-

mentovat následné normy. Je zde na místě 

doplnit, že příprava změn je kromě 

administrativy spojená s technologickým 

procesem, který si také žádá svůj čas. 

Například tisk nových smluv zabere šest 

týdnů. Proto zareagovat dostatečně rychle 

není úplně snadné. 

Na úrovni Vienna Insurance Group bylo 

rozhodnuto nezvyšovat provize. A to z dů-

vodu ochrany klienta, aby nebyl neustále 

přepojišťován. Vždyť celá debata ohledně 

tohoto zákona se vedla o klientských 

zájmech.

Je nutné si uvědomit, že především klienti 

na stornech opravdu hodně tratí. Rozlože-

ním stornoprovizí do pěti let stoupne 

pojišťovnám ziskovost a profitabilita. My 

jsme se tedy rozhodli, že naši vyšší ziskovost 

promítneme do sazeb, takže k říjnovým 

změnám přibyly změny další, konkrétně 

k 1. 12. 2016, kdy jsme celou Evoluci 

zlevnili. V případě ČPP tedy celý ten dlouhý 

proces týkající se provizí, vedl ke zvýhodně-

ní klienta.

Zde záleží na nastavení smluv. V průměru se 

pohybuje kolem 5 %, ale může se dostat až 

ke dvanácti.

To je pravda, ten jsme snížili na 10 %. Bonus 

měl být motivací klientů k tomu, aby se 

nenechávali zlákat k přepojištění. Skuteč-

nost bohužel ukázala, že ani tato výhoda 

přepojišťování nezastavila.

Jistě, pokud klient o bonusu třeba ani neví, 

tak přepojištění neklade odpor, tím spíše, 

že nezná další případné nevýhody z toho 

plynoucí. Věřím tomu, že většina poradců 

dělá svoji práci zodpovědně a že cíleným  

přepojišťováním  se živí  jen menší část 

poradců a pokud tito svému klientovi 

•O jak velké zlevnění se jedná?

•Současně jste snížili věrnostní bonus.

•Zde se dotýkáme toho, jak poradce svého 

klienta informuje.

Evoluce, stěžejní produkt životního pojištění od České 
podnikatelské pojištovny, prochází potřebnými úpravami 
tak, aby si neustále zachovávala svoji vynikající pozici 
na našem trhu. O její budoucnosti jsme si povídali 
s ředitelem úseku životního pojištění ČPP, Bc. Markem 
Woitschem.

Text Dalibor Vajnar, Jindřich Hájek

rozhovor

,



problematiku nevysvětlí, je to celé špatně.

A to se nebavíme o  pojistných podmín-

kách, které pro jsou klienta nesmírně 

složité a často nesrozumitelné, naproti 

tomu ale např. některé soudy při případ-

ných sporech poukazují na to, že jsou 

naopak málo podrobné a vyčerpávající. 

Přesně tak. Především proto, že toto 

opatření by mělo výrazně omezit již 

zmíněný nešvar v podobě cyklického 

přepojišťování, a tím pádem opakované 

poplatkové zátěže klienta a stále nových 

čekacích dob. Také je třeba zavnímat, že po 

smlouvě uzavřené na třicet let, ale běžící 

jen dva, tři roky zůstává akumulovaný dluh. 

A to je prostě ztráta, kterou pojišťovna 

objektivně utrpěla. Z hlediska pojistné 

matematiky bychom dluh měli vymáhat, 

skládá se dílem z vyplacené provize a dílem 

srážkami na rizika. Jestliže smlouva skončí s 

akumulovaným dluhem, znamená to 

zjednodušeně, že částka, kterou jsme si 

strhli na rizika, převyšuje to, co klient 

zaplatil. A protože je přepojištěný, už nám 

nic nezaplatí.  Storno doba již také 

proběhla, takže ani poradce nám nic z 

vyplacené provize nevrátí. V účetnictví se 

pak takový pohyb objeví jako pokles aktiva. 

Prodloužení stornodoby na pět let tedy 

omezí storna, tím  zvýši profitabilitu a to 

nám právě umožnilo úpravu sazeb.

Mimo jiné jsme chtěli udělat vstřícný krok 

směrem k živnostníkům. Zrušili jsme 

oceňovací tabulky pro PN jak pro zaměst-

nance tak pro OSVČ a chceme na věc 

hledět spíše za pomoci kontrolních mecha-

nismů. Smyslem je nemít v Evoluci paušální 

věci, ale spíše zpozornět, pokud někdo má 

čtyři, pět pojistných událostí ročně, což je 

o řád více v porovnání s údaji z Českého 

statistického úřadu či Ústavu zdravotnic-

kých informací a statistiky, a přitom uvádí, 

že je nezaměstnaný úředník.

Pojištění má především krýt vážná rizika. 

Pokud se bude aplikovat na události, které 

•Pětiletou lhůtu tedy vítáte?

•Čím byly motivované další úpravy 

v Evoluci?

•Tato změna je vnímána hodně pozitivně 

a dokladuje, že Evoluce je pro klienta, 

který utrpí vážný úraz nebo vážnější 

nemoc.

se dějí běžně, důsledkem bude zvyšování 

ceny. Roztočí se tím spirála, že lidé budou 

hlásit každou drobnost už jenom proto, 

že když si platí to drahé pojištění, ať z něj 

něco mají. A cena opět půjde nahoru. 

Pojištění majetkové a pojištění vozidel trpí 

stejným neduhem.

Udělali jsme změny v zájmu hlavních rizik, 

tedy trvalých následků a invalidity. Tato 

rizika se také snadněji kontrolují a jejich 

míra zneužití se - i díky našim detektivům 

a práci policie - pohybuje v jednotkách 

případů. Výhodou je i dvouletá čekací doba 

u připojištění PN na diagnózy M00-M85 

(záda, klouby, svaly – záněty), což je ojedi-

nělé na trhu. Na druhou stranu musíme být 

stále obezřetní , neboť tyto potíže se dají 

předstírat.

Jistě, protože zde platí zásadní výluka, která 

říká, že pojištění se vztahuje na věci, které 

se stanou a ne na ty, které se již staly. To 

znamená, že pokud někdo zneužívá systém 

a nemoci/úrazy jen předstírá a následně se 

mu skutečně něco stane, tak samozřejmě 

nemůže očekávat pojistné plnění.

•Evoluce je hodně proklientská 

v připojištění invalidity.

•Pokud ale člověk toto provádí, mohl by 

mít v případě skutečné pojistné události 

problém.

•Kladně přijímán je zde fakt, že nyní v této 

souvislosti zpětně zkoumáte sedm roků 

ve zdravotním dotazníku. 

•Když hovoříme o změnách, dotýkají se 

i jiných věcí?

Ano, původně se jednalo vlastně o dobu 

od narození, což vedlo někdy k absurdním 

situacím, kdy čtyřicátníci vzpomínali na to, 

co se jim stalo v batolecím věku. Proto jsme 

od této praxe ustoupili a lhůtu sedmi let 

stanovili jako určující k tomu, zda se třeba 

nějaká vážná operace povedla nebo ne. 

Pokud se tedy za posledních sedm roků 

klient neléčil například se zády, vztahuje se 

pojištění i na záda.

Musím zmínit digitalizaci, kterou jsme si 

dali za prioritu. V prosinci jsme spustili on-

line kalkulačky, což je pro nás významný 

krok, protože ČPP on-line kalkulačky pro 

životní pojištění dosud neměla. Začneme 

také využívat digitální podpis pro sjednává-

ní pojistných smluv. Dále již používáme e-

rozesílání, čímž se nejen šetří papír, ale vý-

hodou je i prokazatelné doručení doku-

mentů adresátovi. Veškerou komunikaci 

samozřejmě monitorujeme, jsme tak 

schopni dokladovat proces sjednání a plu-

sem je zde i klientský komfort. Naše vize je 

v tomto směru úplně jasná, od papíru 

bychom chtěli ustoupit úplně. 

No, pak jsou tu další produktové změny, 

které jsme ještě nediskutovali. Zaměřili 
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jsme se především na invaliditu, protože 

toto riziko vnímáme jako jedno z nejdůleži-

tějších. Změny se konkrétně promítly do 

zkrácení čekací lhůty u invalidity na 18 

měsíců, zavedení doplňkových připojištění 

k invaliditě jako je pořízení zvláštní pomů-

cky a připojištění závislosti na péči při při-

znaném II. až IV. stupni závislosti. 

Dále jsme rozšířili nabídku pro děti, ošetřo-

vání členem rodiny v případě nemoci dětí 

bude určitě klienty vnímáno jako pozitivní 

krok.

To úzce souvisí s tím, co se bude dít na 

finančních trzích. Pokud akcie neponesou 

výnosy, nedávalo by smysl investovat pení-

ze přes nástroj, který nic nenese. Na dru-

hou stranu je takové období nejvhodnější 

k tomu, aby se pořizovaly instrumenty, 

které mi v delším horizontu začnou vydělá-

vat. Odpověď na tuto otázku nám dnes 

nikdo nedá, ostatně i proto máme v nabíd-

ce oba produkty.

Fungujeme pod regulatorní normou 

Solventnost 2 a musíme se chovat tak, 

abychom měli dost peněz na to, abychom 

dostáli všem svým budoucím závazkům. 

ČNB si kontroluje plnění tzv. solventnost-

ního požadavku a mohu všechny ujistit, 

že jej plníme s velkým přehledem.

Samozřejmě záleží na konkrétním 

nastavení smlouvy, jestliže ji měl z větší 

části nastavenou na investici a krytí rizik 

nebylo hlavní prioritou, pak udělal chybu. 

Od toho si ostatně klient platí poradce, 

aby nemusel všechno podrobně znát. 

 

Když by to provedl změnou, přišla by ho 

dráž, než kdyby sepsal smlouvu novou.

To je pravda. Všechno má dvě strany. 

•Vidíte budoucnost spíše pro Rizikovku 

nebo Evoluci?

•Dnes máte garantovaný růst podílové 

jednotky 0,1 %, vyhlášené je 1 %. Ale co 

historické smlouvy, které mají 1,9 nebo 

dokonce 2,2 %?

•A co může dělat klient, který zaplatil 

všechny náklady, provedl storno smlouvy 

s 2,2 % a sjednal novou smlouvu s výrazně 

nižší garancí? 

•A pokud k tomuto kroku přistoupil proto, 

že chtěl sjednat rizika, která dosud neměl?

Každoroční inovace vedou i k tomu, že ne-

máme vždy způsob jak starší smlouvy 

dostat na jejich novou úroveň. Starší smlou-

vy nemají třeba tolik rizik, na druhou stranu 

dávají vyšší garance. A my stojíme před 

rozhodnutím, co upřednostnit, což samo-

zřejmě není jednoduchá otázka.

Když jsme refresh vyvíjeli, cílili jsme přede-

vším na to, že přejdeme z kapitálového 

životního pojištění na investiční životní 

pojištění. Dvě stě korun byla částka stano-

vená jako minimální navýšení.

Pak se ukázalo, že trh poptává i změny mezi 

investičním pojištěním a my jsme k 1. 12. 

2016 minimální navýšení 200 Kč zrušili 

z důvodu, aby klienti mohli přecházet na 

nový produkt. Ono tedy k navýšení pojist-

ného většinou stejně dojde, protože povět-

šinou je impulzem pro refresh rozšíření 

pojistné ochrany. Jestliže motiv je, že klien-

tovi chybí připojištění a poradce mu je tam 

tímto nástrojem zahrne, na vyšší pojistné 

se stejně dostane.

U starých smluv pětileté storno neřeší 

vůbec nic. Pokud někdo chce přesjednávat 

smlouvy, tak stále bude, protože skoro celý 

klientský kmen v ČR existuje ve dvouletém 

stornu. Není to tedy tak, že od 1. 12. 

přesjednávání skončilo. Přesjednat se 

samozřejmě může i smlouva s pětiletým 

stornem, nicméně to už je dosti dlouhá 

doba a osobně jsem přesvědčen, že ta 

menšina poradců, která se tímto stylem 

živí, nemá takovou trpělivost. Myslím, 

že tito lidé postupně vymizí. Větší efekt ale 

přijde až za delší dobu.

Meziročně jsme zaznamenali cca 15% 

nárůst pojistných událostí ze životního 

pojištění. Stále se snažíme události 

proplácet co nejrychleji, ale samozřejmě 

některé doklady jsou nutné. Růst událostí 

je signifikantní již několik let a souvisí s tím, 

jak se přidávají další a další rizika a obecně 

•Původní podmínka navýšení u refreshe 

smlouvy 200 Kč byla zrušena.

•Nyní hovoříme o legálním přesjednání 

smlouvy. Myslíte, že je v rámci uni-náhrad 

bude využívat více lidí nebo zde opět bude 

model storno + nová smlouva? Protože, 

co řeší pětileté storno u starých smluv?

•Jak se pohybuje křivka vývoje pojistných 

událostí u ČPP?

se mění poměr pojistného určeného pro 

investování/spoření na Evoluci. Proto posi-

lujeme i tým likvidátorů.

Možná to cesta je, velice rád se pak kolegů 

zeptám na jejich zkušenosti. Obstrukce 

vyžadující všechny možné doklady používá-

me pouze z toho důvodu, že někteří lidé 

celý systém zneužívají. Více napoví škodní 

průběh, který teprve ukáže, jak naše 

společnost dozrála. Pokud tedy vyhodnotí-

me, že věci lze takto zjednodušit, nebránil 

bych se tomu. Poradce každopádně musí 

s klientem pracovat a vysvětlovat mu celý 

princip fungování pojistné smlouvy včetně 

existence oceňovacích tabulek. Vidíme řadu 

stížností, ze kterých plyne, že klienti nebyli 

seznámeni s produktem. Zde se vracíme 

k e-rozesílání, které zajistí, že každý dostane 

všechny informace. Nicméně ústní komen-

tář k smluvní dokumentaci bude i v budou-

cnu zásadní.

Samozřejmě. Náš podíl na trhu každým 

rokem stoupá a možnost inovací do budou-

cna stále vidíme. Další produktové změny 

opět plánujeme tak, abychom zaujali 

klienty a poradce např. po letních prázdni-

nách a dovolených. Sledujeme i pohyby 

na finančních trzích, abychom reagovali 

naší nabídkou portfolií.

Ta spolupráce stále nese své ovoce. Jsme 

rádi, že BSF disponuje zkušenými profesio-

nály a i díky tomu patříte mezi nejlepší ve 

stornovosti smluv a v oblasti tzv. černých 

klientů.  Z BSF k nám takoví "klienti" v pod-

statě nepřicházejí. Spokojeni jsme na poli 

životního i neživotního pojištění. V BSF se 

vám podařilo skloubit lidský přístup nejvyš-

šího vedení s odbornými znalostmi produ-

ktových specialistů, a proto jsem přesvěd-

čen, že ve výborné spolupráci budeme 

pokračovat i nadále. 

•Některé pojišťovny plánují plnit denní 

odškodné na základě prvního dokumentu 

od lékaře, tedy bez dokladování o době 

a průběhu léčení. Jak se na to dívá ČPP?

•Vylepšování Evoluce tedy bude 

pokračovat?

•Trvá vaše spokojenost ohledně 

spolupráce s BSF?

27



28

Text Dalibor Vajnar

CESTA K RŮ STU

MANAŽERSKÝ
KOUČINK:

Vylepšovat se dá snad všechno. Bohužel, u nás lidí jde povětšinou 
o těžší proces spojený s nějakým tím vnitřním bojem. Pro dosažení 
rostoucích výsledků je to ale jediná cesta.

Podívat se nezaujatě na svou činnost, 

na její výsledky a stejně tak i na používané 

pracovní postupy, je samozřejmým 

základem pro změnu. Někdy ovšem ani to 

nestačí - postupy jsou příliš zažité, vlastní 

přesvědčení o jejich správnosti může zase 

být nezdravě veliké. Člověk pak může 

"makat jako šroub" a výsledky se stejně 

příliš nezmění. V takových chvílích pomůže 

nastavené zrcadlo od někoho, kdo vše vidí 

z poněkud jiného úhlu. Právě manažerský 

koučink je procesem, který dokáže 

provětrat zatuchlé ovzduší práce v zabě-

hlých kolejích a probudit v jeho 

absolventech novou chuť i schopnosti.

Červnový koučink manažerů BSF s Janem 

Patrmanem měl posloužit právě výše 

napsanému. I když totiž výrazem „manažer” 

právem chápeme jedince, který je na své 

pozici zřejmě právě proto, že ji ovládá, 

ku prospěchu věci bývá i změna perspekti-

vy. Tedy, získání nového náhledu na to, jak 

být ještě efektivnějším manažerem. 

Koučování manažerů s sebou tedy přináší:

DOSAŽENÍ ŠPIČKOVÉ ÚROVNĚ 

MANAŽERSKÝCH  KOMPETENCÍ.

ZVÝŠENÍ KREATIVITY A INOVACE.

ZKVALITNĚNÍ ROZHODOVACÍHO PROCESU.

PROPOJENÍ VIZE S REALITOU.

MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ POTENCIÁLU 

MANAŽERA I JEHO TÝMU.

PODPORU POZITIVNÍ ATMOSFÉRY V TÝMU.

SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A OSOBNÍHO 

ŽIVOTA.

SCHOPNOST RYCHLÉ REAKCE NA ZMĚNY.

ZVÝŠENÍ KREATIVITY A EFEKTIVITY.

K cíli vede mnoho cest za dramaticky 

rozdílných podmínek. Metodika vzdělávání 

Jana Patrmana je založena na vyvolávání 

a upevňování okamžiků, kdy se nám daří 

a věci nám jdou od ruky. Tyto okamžiky 

nebývají náhodné, jen si jich nevšímáme. 

Právě v nich se během krátké doby 

dostaneme o notný kus dál. Ve výsledku 

to vede k rozvíjení zdravé a funkční části 

našeho já a našich dovedností, ve zkratce 

podporování zdravých návyků a dovedností 

a jejich rozvoj do jiných oblastí. 
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Po necelých třech měsících od prvního 

koučinku nastal čas pro získání prvních 

ohlasů a dozvědět se, jak se daří získané 

poznatky převádět do manažerské praxe? 

Povídali jsme si o tom s Danou Horákovou, 

vedoucí chomutovské struktury BSF.

No, zajímavé je, že Honza vlastně až tak nic 

nového neříkal. Spíš bych to přirovnala 

k pocitu, kdy jdeš po silnici a najednou 

na tebe zatroubí auto, které jsi neviděl, 

ale přitom tam celou dobu bylo. Rovnou 

nám oznámil, že nás nebude učit náboro-

vat a dělat smlouvy, ale hodlá léčit příčinu 

neúspěchů, tedy naše podvědomí.

Všichni vlastně pořád řešíme ono 

"materiálno" spojené s naší praxí: kolik 

bylo schůzek, kolik oslovených lidí, kolik je 

z toho smluv, jaká je výtěžnost... A z kou-

činku hezky vyplynulo, že příliš zapomíná-

me na své "duševno". Pokud nebudeme 

mít vyřešeny věci související s vlastním 

životem, je často sebevětší snaha o úspěch 

v práci marná.

Všechno souvisí se vším, nemůžeme 

oddělovat práci, rodinu atd. Jsme celek, 

jednota, ať už doma nebo v kanceláři. 

Příčina v jedné oblasti života se může 

projevit v oblasti jiné. Každý z nás si nese 

nějaký program, zvyky a vzorce chování. 

To je struktura, která ovlivňuje náš život 

více, než si uvědomujeme. A sama na 

lidech ve svém okolí pozoruji rozdíly ve 

výsledcích jejich práce, přičemž jsem 

Dano, v čem pro tebe byly informace, 

které na koučinku zazněly, nové?

Tam jsi viděla zakopaného psa?

Neboli, nic nelze rozdělovat...

přesvědčena, že ty pozitivní výsledky jsou 

ve velké míře spojeny s prací na vlastním 

„vnitřním člověku”, mohu-li to tak říci.

Na mě proběhlý koučink udělal opravdu 

hezký dojem, takže jsem na svých 

poradách leccos změnila. Společně se teď 

na nich snažíme hledat své další možnosti 

a odstraňovat hranice. Máme za to, že 

pokud jsme zajedno s naším podvědomím, 

můžeme dosáhnout, čeho chceme. Takže 

namísto zdlouhavých statistik hledáme 

příčiny a bloky, které nám mohou bránit ve 

výsledcích a zkoušíme si v tom navzájem 

pomáhat. Je to opravdu práce na sobě 

a vlastním egu. Tohle je ve stručnosti to 

hlavní, co jsem si z koučinku Honzy 

Patrmana odnesla. Protože právě zde pro 

sebe cítím cestu. Je jistě možné, že jiní 

účastníci to zase vnímali jinak, ale od svého 

týmu mám jen pozitivní ohlasy.

Jsem za spolupráci s Janem Patrmanem 

ráda. Je pro nás šancí k dalšímu růstu 

Provedla jsi po koučinku nějaké změny 

v chodu svého týmu?

Takže celkový dojem máš jaký?

a současně možností k osvojení si efektiv-

nější práce s našimi týmy.

Tolik tedy Dana Horáková. Na názor jsem se 

ale zeptal i Vlasty Kluchové z Danina týmu.

V životě naší struktury se projevilo dosti 

výrazně, protože Dana porady změnila 

a směřuje je jinam. 

Osobně mi jsou záležitosti, o kterých Honza 

Patrman mluvil, velmi blízké. Sama se jim 

dlouhodobě věnuji a i proto proběhnuvší 

změny vítám. 

Myslím, že jsme nyní všichni více v pohodě. 

Celé je to pro nás příjemná změna a věřím, 

že se velmi pozitivně projeví nejen v naší 

práci, ale i životech.

Vlasto, jak se projevilo absolvování 

koučinku ve vašich poradách?

Jak se vy osobně díváte na styl práce 

s vlastním podvědomím?

Když tedy shrnete své dojmy do krátkého 

závěru?

Největší podíl na cestě ke koučování 

a školení lidí má téměř jistě rakovina, 

kterou v minulosti prodělal. Měl příležitost 

přemýšlet o svém životě a o tom, co od 

něho chce - být nezávislý a věnovat se 

věcem, které jej baví, dávají smysl 

a ve kterých je dobrý. 

Chce ukázat lidem, že spokojenosti a úspěchu lze dosáhnout i se špatně rozdanými 

kartami. V dětství si vytvořil spoustu traumat a vnitřních bolístek, nevěřil v sebe 

a ve svoji hodnotu.

Se všemi těmito traumaty se mu podařilo vyrovnat. Naučil se nebát projevit a jít si 

za svým cílem. Vystudoval kybernetiku, ekonomii, koučink a psychoterapii.

Koučuje české vrcholové sportovce, tedy lidi, kteří chtějí vidět výsledky a nepotrpí si 

na řeči. A také jsou připraveni na sobě pracovat. Kombinuje psychoterapie a metody 

vrcholové, s nimiž lze dosáhnout úžasných výsledků.

Nepovažuje se za rozeného řečníka, vůdce nebo člověka, který umí lidí přesvědčit. 

Není ani rozený podnikatel, obchodník a marketér. To jsou dovednosti, které se 

naučil, často metodou pokus, omyl. 

Ač kdysi byl ambiciózní a s touhou po úspěchu, nedařilo se mu dosáhnout svých cílů. 

I když tvrdě pracoval, byl průbojný, jeho úspěch dlouho nepřicházel. Neuměl totiž 

nikoho přesvědčit, prodat svoje myšlenky a nápady, nadchnout, zaujmout. Začal si 

stále více uvědomovat obsah věty, kterou mu kdysi řekl jeho dědeček: „Nemůžeš být 

úspěšný, když neumíš lidi přesvědčit. Oni za tebou nepůjdou. Podívej se na lidi, kteří 

nic neumí, ale přesto jsou úspěšní. Oni umí lidi přesvědčit, prodat a nadchnout.“ 

Jan Patrman
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rozhovor

V nabídce KOOPERATIVY se nedávno objevil nový produkt. 
O této novince jsme si povídali s Ondřejem Poulem, ředitelem 
Ú seku pojištění osob.

•Co Vás vedlo k tomu, postavit 

vedle vašeho stěžejního produktu 

Perspektiva 7 BN čistě rizikový 

produkt NA PŘÁNÍ ?

Jsme produktový útvar, který rea-

guje na situaci na trhu a poptávku 

ze strany klientů a získatelů, které 

se prostřednictvím našich 

produktů snažíme vyjít vstříc. 

Když si vzpomenete na situaci před 

rokem, tak nikdo nevěděl, jak bude 

vypadat trh s rezervotvornými 

produkty a začala se zvyšovat 

poptávka po čistě rizikových 

produktech. 

V nabídce jsme sice nějaké rizikové 

produkty historicky měli, ale neod-

povídaly aktuálním trendům a po-

ptávaným rizikům na pojistném 

trhu. Proto jsme chtěli přijít 

s produktem, který zaujme trh 

a bude obsahovat i několik inovací. 

Některými z nich je například Cesta 

k zotavení (v případě velmi 

vážného úrazu nebo onemocnění 

uhradí Kooperativa klientovi 

zdravotní pomůcky, rekvalifikační kurz, 

rehabilitaci, úpravu řízení vozidla nebo 

pečovatelskou službu, a to až do limitu 50 

tisíc Kč), větší variabilita a možné individu-

ální nastavení progrese u vybraných rizik, 

žádné minimální pojistné. 

•Dá se to chápat tak, že v budoucnu 

Perspektivu 7 BN vyřadíte z nabídky 

pojišťovny?

Jak již bylo řečeno, produkt NA PŘÁNÍ byl 

prioritně vytvořený jako čistý rizikový 

produkt, ne jako náhrada, ale doplnění již 

fungujícího produktu 

PERSPEKTIVA 7BN.

Samozřejmě, každá změna 

potřebuje svou dobu, aby se s ní 

všichni nějak vyrovnali a přijali ji, 

a je samozřejmě možné, že vý-

hledově produkt PERSPEKTIVA 

nahradí. Ovšem na přehled 

poplatků jen na jedné stránce si 

jistě všichni zvyknou rychle… 

Další mezník vidím v implemen-

taci směrnice IDD, která nastane 

23. února 2018, a která bude 

klást další požadavky na distri-

buci. To, jak bude implemento-

vána do našeho právního řádu, 

ovlivní, zda budeme muset 

omezit i naše produktové 

portfolio či nikoliv.

S prodejem produktu NA PŘÁNÍ jsme začali 

prostřednictvím interního obchodu již od 

září, a podíl NA PŘÁNÍ na celkové produkci 

životního pojištění rychle roste. Už po 

prvním měsíci předčil naše očekávání. Nyní 

po pár týdnech prodejů je to přes 20 % 

•Myslíte, že u poradců bude mít 

přednost čistě rizikový produkt 

NA PŘÁNÍ? Nebo raději zvolí 

vyšší provizi a budou preferovat 

Perspektivu 7 BN?

Nové životní pojištění  od Kooperativy
NA PŘÁNÍ 
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všech nových smluv. Věřím, že se bude líbit 

i poradcům BSF, kteří mají možnost, stejně 

jako naši další externí partneři, produkt 

sjednávat od 1. 12. 2016.

Produkt je opravdu postaven s nižší 

počáteční provizí, ale nutno vždy dodat, 

že má výraznou následnou provizi a to po 

celou pojistnou dobu. Nikoli jen na pět či 

deset let. Když o tom začnete přemýšlet 

a počítat si, co poradce celkově získá, tak 

zjistíte, že po několika letech jste na stejné 

provizi jako u PERSPEKTIVY a navíc zde 

pořád budete dostávat následnou provizi. 

Produkt na přání je velice flexibilní a pru-

žný produkt, který umí reagovat na různé 

životní situace v rodině, a je možné v prů-

běhu času produkt upravovat dle poža-

davků klienta. V případě, že tedy bude 

smlouva fungovat delší dobu a poradce se 

bude o klienta náležitě starat, celková 

odměna u produktu NA PŘÁNÍ bude 

v dlouhodobém horizontu vyšší než 

u PERSPEKTIVY. 

Na míře stornovosti je zřejmé, že vaše síť 

s klienty dlouhodobě pracovat umí, takže 

věřím, že BSF budou nastavení a možnosti 

nového produktu vyhovovat.

Od 1. prosince jsme tuto vlastnost doplnili 

i do PERSPEKTIVY. Musím souhlasit s tím, 

že se vystavujeme většímu nebezpečí, 

na druhou stranu to byla delší dobu 

požadovaná funkčnost, kterou naše 

produkty neměly. Proto jsme dali přednost 

proobchodnímu řešení a tuto vlastnost 

doplnili do obou produktů.

Naším cílem je postupně inovovat jak 

produkt NA PŘÁNÍ, tak i produkt 

PERSPEKTIVA. Úpravy zavádíme s úmyslem 

vyjít vstříc potřebám klientů a zvyšováním 

variability a flexibility našich produktů 

poskytnut větší prostor pro Vaši 

poradenskou činnost a nastavení produktu 

více dle přání a potřeb našich společných 

klientů (např. možnost nastavení individu-

ální progrese, kombinace rizik, atd.)

•U produktu NA PŘÁNÍ lze sjednat 

některá rizika např. DO bez vazby na TN, 

u PERSPEKTIVY 7 BN a u konkurenčních 

produktů toto nelze. Nevystavujete se tak 

riziku navýšení škodního průběhu?

•U produktu NA PŘÁNÍ jsou u připojištění 

pracovní neschopnosti z důvodu nemoci 

a úrazu zrušeny oceňovací tabulky pro 

nemoc, ovšem pouze u zaměstnanců. Proč 

tomu tak není i u OSVČ? Je u OSVČ riziko 

zneužívání tohoto připojištění vyšší než 

u zaměstnanců?

•U Perspektivy 7 BN i u produktu NA 

PŘÁNÍ zkoumáte při sjednání připojištění 

invalidity a vážných onemocnění příjem 

klienta. U rizik DO a PN se to dá chápat, 

ale proč u těchto rizik?

Nevím, jestli jde o zneužívání, my měříme 

škodní poměry. Ale dopad je přesně tak, 

jak říkáte. U zrodu NA PŘÁNÍ  jsme analyzo-

vali veškerá nastavení a pravidla, například 

jsme uvažovali i o zrušení rizikových skupin 

u pojištění úrazu. Z reálných škodních 

průběhů jsme zjistili, že některá povolání, 

která řadíme do skupiny jedna, mají daleko 

vyšší škodní poměr než horníci. Jedná se 

třeba o studenty, doktory či nezaměstnané. 

Nakonec jsme rizikové skupiny ponechali, 

ale některá povolání jsme přesunuli do 

nižších rizikových skupin, tzn. pozitivně 

upravili.

Podobnou analýzu jsme si udělali i u připo-

jištění pracovní neschopnosti. Z výsledku 

jsme byli i my sami velmi překvapeni. 

Rozhodli jsme se, že už nechceme, aby 

jedna skupina dotovala druhou. Proto jsme 

oddělili tato dvě rizika, a částečně vyrovnali 

tuto nerovnováhu. Myslím si, že je to krok 

správný a spravedlivý. Navíc u nás podnika-

telé toto riziko hojně využívají, především 

kvůli našemu proklientskému zkoumání 

příjmu u podnikatelů (uznáváme 50 % 

z ročního obratu, bez ohledu na daňový 

základ klienta).

Příjem zkoumáme u denního odškodného, 

tělesného poškození, pracovní neschopno-

sti a invalidity. U vážných onemocnění 

příjem nezkoumáme. Na trhu existují  

pojišťovny, které od vyšších částek příjem 

zkoumají i zde, my ne. U invalidity je 

důvodem zejména zkušenost z rozvinutých 

trhů, například z Německa, kde zejména 1. 

stupeň invalidity nebo invalidita úrazem 

jsou zneužívány, podobně jako to u nás 

známe u DO. 

Dobrou zprávou je, že jsme v novém 

produktu NA PŘÁNÍ riziko invalidity 

významně vylepšili, navýšili jsme limity 

plnění u nižších stupňů invalidity 

(doporučuji pracovat např. se statistikami 

nově přiznaných invalidních důchodů - dle 

nich je většina přiznaných invalidit 1. (48%) 

a 2. stupně (35%), specifická je i naše tzv. 

invalidita 4. stupně - v tomto případě 

vyplácíme dvojnásobek sjednané pojistné 

částky,  a již i u invalidity umíme pracovat 

s nastavením tzv. progresivního plnění.

Zatím nevidím žádný důvod k cenovým 

úpravám. Jak jsem řekl, před zavedením NA 

PŘÁNÍ jsme strávili hodně času analýzami 

a porovnáváním konkurenčních produktů. 

Výsledné nastavení, dle našeho názoru, 

ideálně odpovídá současné situaci na trhu. 

Budoucnost nám ukáže, zda toto nastavení 

bylo správné, či bude potřeba s pojistným 

dále pracovat a upravovat ho.

V této souvislosti je třeba zmínit i novinku 

Bonus za věrnost, kterou jsme do produktu 

přidali, aby vlastně neustále zlevňovala 

produkt. Za každých 5 let se zvýší pojistné 

plnění o 5 % (max. 20 % za 20 let), což se 

může volně přeložit jako zlevňování. Další 

novinkou je zvýhodnění pojištění nejzávaž-

nějších životních rizik (vážné choroby, smrt, 

invalidita) formou slevy výši 10 % - při 

sjednání vybraných rizik na pojistnou 

částku vyšší než 1 milion Kč v součtu.

Na přesjednávání smluv u životního 

pojištění se dívám z pohledu klienta. Znám 

situace, kdy je přesjednání pro klienta 

výhodné a pak to není možné považovat 

za poškození klienta. Na druhou stranu 

známe i opačné případy. Na trhu životního 

pojištění, který neroste, máme téměř 6 000 

000 smluv. Ale každý rok se sjedná 700 000 

nových smluv, tak proč trh neroste? 

Proto přicházíme s moderním a flexibilním 

produktem NA PŘÁNÍ, který umí v průběhu 

svého trvání reagovat na aktuální životní 

situace klientů.

Pane řediteli, děkuji Vám za rozhovor.

•Dá se předpokládat, že se pojistné 

u produktu NA PŘÁNÍ bude měnit? 

Např. z důvodu konkurence nebo z důvodu 

navýšení škodního průběhu?

•Jak obecně vnímáte přístup klientů 

a poradců k IŽP? Myslíte, že zavedením 

nového produktu budou poradci 

přesjednávat staré smlouvy? A jak se 

k přesjednávání smluv životního pojištění, 

kvůli kterým vlastně došlo k úpravě 

zákona, stavíte?
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Text Dalibor Vajnar   Foto Aleš Háva

BSFánoce
V pátek 9. prosince 2016 se v kadaňské „Střelnici” 

sešli „Krušnohorci” k předvánoční oslavě.  Dorazili 

ovšem i hosté z rovin a plání na východ od Prahy.

Restaurace byla zaplněná opravdu "tip-ťop" a není 

divu, jejich počet se pohyboval kolem šedesátky. 

Po přivítání, jehož se v 18.00 zhostili Petr Rauscher 

a Roman Kratochvíl, se otevřely brány k bohatému 

a výbornému pohoštění, humoru a produkci kapely 

Bohemicca. Ta má v repertoáru další hity, takže je 

schopná publikum pobavit už více než 40 písněmi.

v K
ada

ni



Na večírku hořel i dort, Jirka Sedlák totiž slavil 

narozeniny a vysloužil si tak i čestný tanec 

uprostřed kruhu gratulantů. Hrálo se až do 

půlnoci, nicméně zábava trvala dál; důkazem 

budiž hrdinové, kteří se do svých postelí dostali 

až v půl čtvrté ráno...
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Další fotografie z BSFánoc v Kadaninajdete na 2. a 3. 
straně obálky tohoto čísla BSF magazínu..
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Text Dalibor Vajnar

Nikdo z kapely by tomu při jejím zakládání 

nevěřil, ale Bohemicca se dostala na místa, 

kam je vstup povolen opravdu jen na 

povolení "shora". A dá se říci, že se o to 

nezasloužila žádná známost, ale jen a jen 

rock "s nadhledem", jak členové skupiny 

nazývají svou produkci. Na jednom ze 

svých koncertů v Žatci Bohemicca zaujala 

plukovníka v. v. Josefa Hlavu, bývalého stí-

hače ze žatecké základny a jednoho z orga-

nizátorů "tygřích" setkání. Josef Hlava před 

pětadvaceti lety stál i u zakládání první 

"tygří" letky u nás (pro zájemce - tehdy na 

MiG-29A). Jen pro krátké přiblížení - Tiger 

squadrons je označení elitních útvarů 

letectev NATO, které se pravidelně 

setkávají a mimo jiné pořádají i soutěže 

o nejlepší letové vystoupení.

A protože „tygři” bývalí i současní se rádi 

setkávají a baví, potřebují k tomu 
samozřejmě také hudbu. A zde se do 

příběhu dostává Bohemicca. Slovo dalo 

slovo a ve čtvrtek 24 .11. se kapela podívala 

na "ona" místa, o kterých letečtí nadšenci 

jen snívají. Bohemicca hrála současným 

"žokejům" JAS-39 Gripen, L-159 ALCA i 

bývalým pilotům MiGů-21, 23 a 29. 

Odměnou byla možnost podívat se na 

stojánku bitevních L-159, které se právě 

chystaly k letu či třeba start Gripenů na 

forsáži.
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Ke všemu zněl odborný výklad Josefa Hlavy 

a velice zajímavé bylo i povídání s naší 

pilotní legendou, plukovníkem v. v. 

Václavem Vaškem, bývalým hlavním 

předváděcím pilotem československého a 

následně českého display týmu. Členové 

Bohemiccy doufají, že se u „tygrů” dobře 

zapsali, protože už k nim probleskla 

informace o tom, že letcům nehráli 

naposledy! Takže, letu zdar a rocku též!

Bohemicca hrála "Tygrům" 
Firemní kapela Bohemicca hrála tygrům. A nebylo to v ZOO, nýbrž 

na letecké základně AČR v Čáslavi, kde se konalo pravidelné 

setkání "Tygrů", bývalých a současných příslušníků elitních letek 

našeho vojenského letectva.



Text Dalibor Vajnar

Zlato a důvěra
Jak vlastně klientovi dokázat, že nabízenému produktu 
může věřit? Například tím, že jej sami vlastníme.

Lenka Bílská a Eva Krahulcová považují 

investici do zlata za logickou součást 

finančního portfolia, což dokazují i tím, 

že si je sami nakoupily.

L.B.: Z historie víme, že zlato je jistota. 

A v dnešní době to platí stejně tak, jen je 

třeba si připustit, že peníze jsou dnes 

vlastně už jen tištěné papírky. Proto svým 

klientům doporučuji proměnit své volné 

peněžní prostředky právě do zlata.

E.K.: Hodnota zlata se dlouhodobě zvyšuje 

a já nemám důvod mu nevěřit.

Proč vlastně zlatu věříte?

Zlato jste si sami koupily, jaký očekáváte 

vývoj jeho ceny?

L.B.: Své peníze jsem do zlata nevložila 

s vidinou nejbližších velkých zisků. Je to pro 

mě pojistka, která má udržovat hodnotu 

části mého majetku. Jsem přesvědčená, 

že hodnota zlata každopádně poroste 

a s tímto vědomím jsem do jeho nákupu šla.

E.K.: Hodnota zlata neroste ze dne na den 

a musí se nechat "uzrát". Hodlám si je 

ponechat co nejdéle, protože má 

především uchovat hodnotu mých peněz.

L.B.: Jednoznačně. Klientům se jednak líbí, 

že jim nenabízím něco imaginárního, 

jednak v nich opravdu budí důvěru fakt, 

že jejich poradce si sám zlato zakoupil.

E.K.: Ke svým klientům nosím ukázat menší 

slitky a potvrzuji, že odezva je jednoznačně 

kladná. Je rozhodně přínosem, když si lidé 

mohou fyzicky prohlédnout, do čeho 

investují.

L.B.: Je pravdou, že zlato zatím není 

v podvědomí lidí tolik, jak by asi mělo být. 

Je to ale jen otázkou času, než pochopí, že 

zlato je nejlepší ochranitel hodnoty peněz.

Když vaši klienti vidí, že i vy máte zlato, 

zvyšuje to jejich zájem a důvěru?

Investice do zlata je pro klienty stále 

něčím relativně novým, jak se na ni dívají 

a jaký mají zájem?

Klientům se líbí, 
že jim nenabízím 
něco imaginárního.
Důvěru budí i fakt, 
že jejich poradce 
si sám zlato 
zakoupil.

„
E.K.: Starší klienti jsou velmi konzervativní 

a spíše věří spořitelnám než kousku zlata. 

V tomto směru se ještě musí mnoho změnit 

v myšlení lidí. Je to pro ně relativní novinka 

a nějaký čas potrvá než ji přijmou.

L.B.: To samozřejmě záleží na možnostech 

klientů. V mém případě si rodiny s malými 

dětmi mohou dovolit spoření do zlata po 

menších částkách, naopak klienti v důcho-

dovém věku často nakupují zlato za větší 

částky, které jednou plánují předat 

potomkům.

Pokud má klient potřebný obnos, 

doporučuji mu rozhodně nakoupit zlato 

za hotové. Nejsou výjimkou mladí lidé, kteří 

se rozhodnou namísto spoření do penzijka 

raději spořit do zlata. To v současnosti 

chápou jako větší jistotu.

Jakou investiční strategii doporučujete 

svým klientům, co se týče zlata?

E.K.: 
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