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Nechci se zde zabývat důvody regulátora 
na  kvalitní a  co nejpreciznější zjištění kli-
entovy situace. Důvodem je jistě ochrana 
spotřebitele a efektivní nastavení finančních 
produktů, což má stejně na mysli každý, kdo 
chce v tomto oboru zůstat dlouho a zároveň 
na špičce mezi profesionálními poradci.

Raději bych se podíval právě na možnosti, 
které nám pravidelné a  důsledné vyplnění 
s  každým klientem tohoto velmi užitečného 
a poměrně jednoduchého nástroje může obě-
ma, tedy poradci i klientovi, přinést a v čem 
spočívá jeho opravdová vnitřní hodnota.

Podstata�bilancování
Již samotný název finanční bilance, což je 
v podstatě detailní rozbor příjmů a výdajů, 
aktiv a  pasiv, a  jejich zdrojů a  zjišťování 
povahy, objasňuje její základní funkci – má 
klientovi zpřehlednit toky peněz. Znamená 
to, že nejen klient, který si sám často dává 
těžko zpětnou vazbu, je konfrontován se 
svým aktuálním stavem toku peněz, ale 
i  pro poradce je zajímavé pozorovat jeho 
postřehy a reakce při společném vyplňování 
finanční bilance.

Dalším základním podnětem pro práci s fi-
nanční bilancí je, že klient dává jasně najevo 
spolupráci a je ochoten se bavit o své situaci. 
Získáváte minimálně jeho sympatie, důvěra 
přichází časem, praxí. Tím se prioritně odli-
šují profesionálové od  amatérů, protože ne 
všichni poradci používají, komunikují, umí 
vysvětlit, proč je bilancování vhodné. Často 
vůbec nechápou používání finanční bilance 
jako takové.

Samotným procházením jednotlivých po-
ložek se lépe hledají témata k rozhovoru a je 
možné lépe identifikovat klientovy potřeby, 
sny, cíle. Lépe mohu nastavovat rezervy a vy-
bírat k nim správné produkty.

Poznávám jeho disciplínu a také možnosti, 
kde jsou mezery, kde mohou nastat doporu-
čení ke škrtání, nákupu nových služeb (např. 
úprava či změna tarifu mobilního operátora, 
plynu, elektřiny). Dávám tedy i zpětnou vaz-
bu k jednotlivým položkám, zda nejsou nad-
dimenzované.

KomuniKační�hra
Prostě mapuji jeho situaci a  pro oba může 
být vyplňování zábava, forma komunikač-

ní hry. Nejde tedy primárně jen o  technické 
vyplnění a zjištění čísel, ale o rozvoj nových 
témat. Vždyť jenom u  koníčků, dětí, bydle-
ní, cestování můžete najít mnoho společ-
ného. A  zde platí to známé „čím detailněji, 
tím lépe“. A to už nemluvím o tom, že podle 
moderní marketingové teorie je klient dnes 
vlastně kámoš, kterému věřím a  upřímně 
s ním komunikuji.

Nedivte se reakcím typu „Tak teď jste mě 
dostal, takhle se mnou ještě nikdo nemluvil“, 
„Takový přehled jsem se už dlouho chystal 
udělat“ či „A nechcete náhodou vědět i počet 
trenýrek ve  skříni“ a  mnohé další. Nebuďte 
zaskočeni, všechno to jsou vítané reakce, 
které vám mnohé napoví. Stejně jako zpětný 
telefonát manžela, že má ještě tajné konto, 
ale žena o tom nesmí vědět.

Zajímavé jsou někdy i výsledky těchto bi-
lancí. Kuřák, který má 12 tisíc měsíčně, pro-
kouří bez problémů 2000 a nebojí se říct, že 
žije na hranici bídy, protože „nemá peníze“. 
Pak najdete rodinu s příjmem 22 tisíc měsíč-
ně, malým dítětem, autem a vlastním bytem, 
bez dluhů, která ještě 2000 měsíčně zvládne 
uspořit.

Je to racionální nástroj pro vyvracení ar-
gumentu, že klient „nemá peníze“. I seškr-
taných pět stovek jsou peníze, neboť máte 
s  klientem na  čem stavět! Pokud tedy kli-
entovi následně prezentujete výsledek, fi-
nanční plán, opíráte své doporučení na zá-
kladě jeho individuálních reálií, protože 
berete v  potaz i  okolní vlivy, které formují 
jeho stav.

A  to už nemluvím o  tom, že má možnost 
spolupracovat s  profíkem. Nebude pak ku-
povat úrazovku od  dlouholeté známé, paní 
pošťačky, která ho prosí, aby si uzavřel pofi-
dérně nastavenou pojistku, s  argumenty, že 

je přece levná a následně ji může přece ihned 
zrušit, protože paní už má splněno. Nic však 
proti samotné profesi pošťáků, opravdu ná-
ročné povolání.

tam�Pod�bodem�mrazu
A  co poradit těm, kteří jsou opravdu hod-
ně v  minusu a  není už kde škrtat, co kon-
solidovat? Kromě nasměrování na hledání 
cest ke  zvýšení příjmů je alespoň rychleji 
uvedete do  reality, kterou si někdy lidé 
těžko připouští, a nabídnete jim zrcadlo – 
nikdy přece nevíme, který impuls klienta 
vyprovokoval rozhodnout se změnit svou 
situaci.

Je příhodné alespoň jednou za rok bilanci 
aktualizovat. Máte možnost tím hledat další 
rezervy, což vám může dát prostor pro nové 
obchody a stavět na servisech další doporu-
čení.

Pro ty z vás, kteří dodnes kouzlo používání 
finanční bilance nepoznali, mám tedy jeden 
tip – vyzkoušejte si to v praxi a sbírejte zku-
šenosti. Časem uvidíte, jak se zlepšila i vaše 
doporučení ke klientům a jak sami komplex-
něji vnímáte klientovy, a možná i své vlastní 
peníze.

Snad i  ten typ poradce s  nagelovaným 
účesem, botami z krokodýlí kůže a v obleku 
podle posledního módního trendu si pak ne-
zapomene do  své výbavy ke  klientovi přidat 
finanční bilanci.

Život�s�finanční�bilancí
Už dlouho se v praxi setkávám s poradci, kteří v menší či větší míře zjišťují finanční 
situaci klienta pomocí finanční bilance, ale i z prací těch poradců, kdy jejich původní 
klient s tímto nikdy osloven nebyl.

Finanční bilance je prostě 
úžasný nástroj, jehož 
používáním chráníte své 
klienty a poznáváte jejich 
návyky.

mareK�surový
Partner 
S Financial People

Pracovní krédo S Financial People: „Všichni 
společně a v kruhu přátelství tvoří symbiózu 
pro odborné a vysoce kvalifikované 
poradenství s lidským přístupem pro naše 
klienty ve světě financí pod heslem Finanční 
poradenství pro vás.“


